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Framtidsutblickar
•
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•
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och produkter
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Vi längtar till mars – välkomna
till Träffpunkt Idrott 2018!
Nu räknar vi ner dagarna till mars och ser fram emot
ett späckat program och mässgolv under T
 räffpunkt
Idrott. Ta chansen att knyta nya kontakter och lyssna
på intressanta föreläsningar. Bland annat gästas vi
av idrottsminister Annika Strandhäll.

Träffpunkt Idrott är en mötes
plats med 100 procent fokus
på framtidens möjligheter för
folkhälsa genom idrott och
anläggning. Mässan bjuder
denna gång på flera spän
nande nyheter, som vi tror
ska skapa intresse hos våra
olika besökargrupper.
Konferensprogrammet
är mer omfattande än
tidigare och samlat i olika
spår. Programmet har blivit
verklighet tack vare det
oerhörda engagemanget från
vår styrgrupp. Vårt varmaste
tack till medlemmarna där!
På tisdagen presenterar
Svenska Badbranschen (SBB)
sin nya konferens, SBBdagen, ett komplement till
det sedan länge etablerade
Badspåret som arrangeras
av Badmästareförbundet.
Konferensen tar bland annat
upp frågor kring verksamhet,
ekonomi, regelverk, vad som
ska byggas och hur det ska
genomföras.

Vi är också oerhört glada
över att vår Politikdag på
onsdagen inleds av idrotts
minister Annika Strandhäll.
Träffpunkt Idrott-priset
är ett nyinstiftat pris för att
uppmärksamma innovativa
nyheter som visas på mässan.
Det kommer att delas ut på
Öppna scenen på tisdagen.
Som besökare kommer du att
kunna rösta inför och under
mässan.
Planera i god tid för
att besöka mässan där de
ledande leverantörerna
inom området visar produk
ter och tjänster och deltar i
debatten.
Mötesplatsen är ett
gyllene tillfälle att träffa
kunder, knyta nya affärs
kontakter och umgås med
kollegor. Därför är lunchen
i år inkluderad i konferens
kortet. Missa inte heller
Branschfesten på tisdag kväll
som arrangeras av Svenska
Badmästareförbundet.

78 procent
av våra svenska flickor
rör sig mindre än
det rekommenderade
1 timme om dagen.
Det vill vi ändra på.

Nordic Health
Convention

på Träffpunkt Idrott
Nordic Health Convention startade förra året och på
Träffpunkt Idrott finns initiativet närvarande på flera ställen.
Nordic Health Convention – NHC, initierades 2017 av Svenska
Mässan i syfte att bidra till en mer jämlik folkhälsa. Vi gör det
genom att samla människor på samma plats i olika former.
Under Träffpunkt Idrott 2018 kommer exempelvis vissa
seminarier som berör engagemanget för ökad fysisk aktivi
tet och jämlikhet vara märkta med NHC@TräffpunktIdrott.
En gång per år i maj arrangeras också en konferens för alla
som är engagerade i frågan. Representanter från akademin,
offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och politik deltar med
målsättning att dela insikter, analyser, kunskap och exempel.
Den 15 november gästspelade NHC på Kvalitetsmässan och i
april 2018 blir det gästspel på Vitalis – om den digitaliserade
vården.
NHC föddes ur diskussionerna på Träffpunkt Idrott där
samspelet mellan fysisk aktivitet och träning kopplas till
folkhälsofrågan. Samtal med kloka personer resulterade
i denna nya mötesplats
som också arrangeras
med tät intervall.
Varmt välkomna till
Nordic Health Convention
– NHC@TräffpunktIdrott!
Träffpunkt Idrott
Magdalena Rönström,
Affärschef Svenska Mässan

Varmt välkomna till Träffpunkt Idrott,
Svenska Mässan och Göteborg!
Projektteamet Träffpunkt Idrott
Sofia, Eva, Monika, Maria, Marie, Helga
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Daniel Glimvert

Tim Greneby

Christine Dartsch

Koordinator anläggningar
och idrottsmiljöer
Riksidrottsförbundet
”Jag ser fram emot många spännande
seminarier och dialoger kring värdet
av fysisk aktivitet. Extra roligt ska det
bli med de internationella inslagen
som den nystartade organisationen,
IAKS Nordic, kommer att bidra med.”

Ordförande Svenska Badmästare
förbundet. Arbetar som avdelnings
chef på kultur- och fritidskontoret i
Norrtälje kommun.
”Det ska bli roligt att träffa alla
branschkollegor på mässan och få
umgås, diskutera och byta erfarenhe
ter, samtidigt som man får möjlighe
ten att träffa utställare och lyssna på
intressanta föreläsningar.”

Föreståndare för Centrum
för Idrottsforskning (CIF)
”År 2017 har varit ett år med
rapporter om hur unga rör sig för
lite. Träffpunkt idrott är en viktig
mötesplats för att diskutera hur vi
kan påverka folkhälsan i en positiv
riktning.”

Möt styrgruppen för Träffpunkt Idrott!

Mille Örnmark
Ordförande Svenska Badbranschen
”Ännu en gång får vi chansen att vara
med och påverka framtiden för att
nå 100 procent simkunnighet i sam
hället. Vi får även fått möjlighet att
genomföra en hel dag med s ärskilt
viktiga frågor för Badbranschen,
vilket vi är mycket tacksamma för.”

Nils-Olof Zethrin

Expert Fritid och Idrott
Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)
”Jag ser fram emot att inte bara
inspireras utan också finna bra
verktyg för att på riktigt få fler
att röra sig mer.”

Helen Wiklund Wårell
Ordförande Sveriges Fritidsoch Kulturchefsförening
Fritidschef Luleå kommun
”Ser fram emot mixen av aktuella ämnen
som förhoppningsvis berör och utmanar,
men som också ger ökad kunskap och
bjuder in till s pännande dialoger.”
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Händer
på m
 ässan
Det är kostnadsfritt att
besöka mässan Träffpunkt
Idrott, men du behöver
registrera dig för att komma
in på mässan. Det gör du
enklast via vår webb
www.traffpunktidrott.se

Svenska
Fotbollförbundet
7 mars
Förbundet finns på
plats hos leverantörer
i Anläggningslaget på
onsdagen. Kom och
prata anläggningsfrågor
med SvFF.

David Lega

FOMS inviger
konferens på
Träffpunkt Idrott 		
7 mars
FOMS väljer att lägga sin invigning
och delar av sitt program under
Träffpunkt Idrotts sista dag, på ons
dagen. David Lega, kommunalråd
i Göteborg inviger mötet på Öppna
scenen klockan 13.00. För mer infor
mation om FOMS se www.foms.se
	FOMS är en rikstäckande ideell
yrkes- och intresseförening som
har till syfte att stödja tjänstemän
och andra med intresse för fritids-,
rekreations- och kultur
frågor för personer med
funktionsnedsättning.
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Öppna scenen –
med Björns Bar
Björns Bar är ett koncept
som lanserades vid Träff
punkt Idrott 2016. Thomas
Björn, med rötterna i
Göteborg både som jour
nalist (GT) och fotbolls
spelare (Västra Frölunda
IF:s samt IFK Göteborgs
pojk- och ungdomslag),
intervjuar makthavare
inom idrotten på uppdrag

av Idrottens Affärer och
Träffpunkt Idrott.
En av dem är idrottsmi
nister Annika Strandhäll.
Intervjun sker strax före
lunch på onsdagen, där
Thomas får hjälp av en
annan Björn som side kick,
nämligen Björn Eriksson,
RF:s ordförande. Kanske
minns du att de båda
”grillade” dåvarande
idrottsminister Gabriel
Wikström 2016. Vilka fler

som kommer att inter
vjuas under mässdagarna
ser du på hemsidan, som
hela tiden uppdateras
med information.
	Välkommen att lyssna
och ställ dina egna frågor
till idrottens makthavare
inom olika områden. Varje
intervju avslutas med ett
par frågor från publiken.
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BRANSCHFEST!

or
Ta med dig dina kolleg
och kunder på en
helväll med god mat
och underhållning!

Arrangeras av Svenska
Badmästareförbundet.
Räkna med fullt ös när
det populära coverbandet
Tredrag äntrar scenen.
Senare på kvällen tar
Tredrags DJ över under
hållningen.
I biljetten ingår en härlig
hamburgerbuffé med
goda tillbehör.
Dryck ingår inte, men
baren håller självklart
öppet och erbjuder även
alkoholfria alternativ.

När: Tisdag 6 mars kl. 18–01
Var: Restaurang Seasons, plan 2 Gothia Towers
Pris: 450:-/pers.
Antal biljetter är begränsat så anmäl dig snarast!
Biljett köps via www.traffpunktidrott.se
Varmt välkomna till branschens festkväll!
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Konferenser på Träffpunkt Idrott
Träffpunkt Idrott 5–7 mars
Måndag: AKTIVITET
En dag om vikten av rörelse och idrott på
lika villkor.

Tisdag: ANLÄGGNING
Fokus på anläggning, teknik och
investering i nationellt perspektiv.

Onsdag: POLITIK
En dag som präglas av högaktuellidrottspolitisk debatt med
företrädare för riksdag, kommun och sektorns organisationer.
Idrottsminister Annika Strandhäll (S) inledningstalar.
Anmäl dig via vår hemsida: www.traffpunktidrott.se
Om du väljer Träffpunkt Idrotts konferenspass på en, två
eller tre dagar så ingår samtliga seminarier. Då ingår även
Badspåret och SBB-dagen för vald dag/dagar.
Är du medlem i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (SFK)
eller Riksidrottsförbundet (RF/SF/DF/SISU) kan du ta del av
ett förmånligt pris när du anmäler dig. Uppge rabattkoden som
ditt förbund eller förening tillhandahåller.

Planskötarutbildning steg 1
Utbildning i skötsel a
 v f otbollsplan
Jordelit erbjuder en endagsutbildning där vi går igenom
grunderna inom skötsel av en fotbollsplan. Ämnen som
berörs i utbildningen är marklära, reparation, renove
ring, val av gräsfrö, sådd, gödsling, vattning, klippning,
vertikalskärning, luftning och dressning.
Anmälan görs till: Veronica@jordelit.se
senast den 26/2 (märk gärna mejlet med
planskötar–utbildning).

Badspåret 5–7 mars

Tre teman:
Aktivitet, A
 nläggning och Politik
Arrangör: Svenska Badmästareförbundet
Anmäl dig via vår hemsida www.traffpunktidrott.se
Badspårets seminarier ingår i konferenskortet för Träffpunkt
Idrott. Du kan också välja att köpa ett konferenskort som gäller
enbart för Badspåret.

SBB-dagen 6 mars – Nyhet!

Arrangör: Svenska Badbranschen
Svenska Badbranschen arrangerar i år för första gången
SBB-dagen på Träffpunkt Idrott. Konferensen kommer att
arrangeras ytterligare två gånger på andra platser i landet,
med åtta månaders intervall.
Anmäl dig via vår hemsida 				
www.traffpunktidrott.se
Köper du konferenskort till
Träffpunkt Idrott så ingår även SBB-dagen.

Träffpunkt Idrott is a proud
member of IAKS Nordic
IAKS Nordic is a non-profit association with the purpose
of bringing persons, organisations, public authorities,
institutions and companies involved in sports and
leisure facilities together. The cooperation takes place
in a forum where everyone involved in developing
and building sports and leisure facilities in the Nordic
countries can meet and share their experience, know
ledge and ideas. IAKS Nordic is a regional section of
IAKS International www.iaks.org. IAKS will
present one seminar per day. All seminars
are held in English.
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Måndag 5 mars: Tema Aktivitet
Träffpunkt Idrott
Tid:

Lokal 1

Lokal 2

TISdag 6 mars: Tema

Lokal 3

Lokal 4

Tid:

09.00

09.00

09.15

09.15

09.30

09.30

09.45

09.45

10.00

10.00

10.15

10.15

10.30

10.30

1045

1045

11.00

11.00

11.15
11.30
11.45
12.00

Inlednings
anförande
Så rör sig barn
och ungdomar
i Sverige
(Börjar 11.35)

12.15
12.30
12.45
13.00
13.15

Nyanlända utbildas
till simlärare

LUNCH/
MÄSSBESÖK

Exempel som
gör skillnad

LUNCH/
MÄSSBESÖK

Resan mot
framtidens
idrott

Konsten att
stimulera hållbar
motivation till...
LUNCH/
MÄSSBESÖK

Från badvakt till
badvärd – ge dina
gäster en helhets
upplevelse

LUNCH/
MÄSSBESÖK

14.15
14.30

Från sliten
idrottsplats
till jämställd
folkhälsopark

14.45
15.00
15.15

Barn och ung
domars idrotts
vanor

15.30
15.45
16.00

16.45
17.00

MÄSSBESÖK

Ska inte barn
och ungdomar
få tävla längre?

Ensam, svag och
kostsam – fram
tidens pensionär?

Bidragssystem
som ger mer
för fler

16.15
16.30

11.45

Transforming
schoolyards and
schools into
community
activity areas

Träning
i Virtual Reality
– så funkar det
MÄSSBESÖK
Framtidens
utegym finns
i Halmstad

Samhällsvinster
med att förebygga
ohälsa...

Det räcker inte
att bara säga
”välkommen”
(Börjar 09.35)
MÄSSBESÖK
Hur kan idrotts
miljöer bidra till
en socialt hållbar
utveckling?

LUNCH/
MÄSSBESÖK

MÄSSBESÖK

14.00
14.15

Hur mår vi bra
på jobbet?

14.30
14.45

Tänk utanför
boxen – om
betydelsen av...
MÄSSBESÖK
Innovation in
sports halls
and community
centers

15.30

Från ”miljöbov”
till naturvårdare

MÄSSBESÖK
Värme/Kyla
Energi
effektivisering

Digitalt hjälpmedel
bygger broar

MÄSSBESÖK
Is för alla – om
framtidens isytor

MÄSSBESÖK

15.00
15.15

Hur säkrar vi skid
spåret när klimatet
blir varmare

Gymmet är för
hälsan – det var
egentligen...

13.00
13.15

Lokal 2

LUNCH/
MÄSSBESÖK

12.15

13.45

MÄSSBESÖK
Gamification och
fysisk aktivitet
– möjligheter...

Inlednings
anförande:
Gert Wingårdh

12.00

12.45

Hur hanterar vi
tuffa miljöer och
stökiga personer?

Lokal 1

11.30

13.30

13.45
14.00

11.15

12.30

13.30

Gränslös idrott
i Stockholm

Kräver ny idrott
nya anläggningar?

Gör rum för
spontanidrott!

Om miljöaspekten
i anläggning av
konstgräs

15.45

MÄSSBESÖK

16.00
16.15

Svenska Bad
mästareförbundet
– Årsmöte

16.30
16.45
17.00

17.15

17.15

17.30

17.30

17.45

17.45

Konferensinnehåll och medverkande uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se
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Träffpunkt Idrott

Badspåret

ma Anläggning

onsdag 7 mars: Tema POLITIK

SBB-dagen

Badspåret

LOKAL 3

Lokal 4

Träffpunkt Idrott
Tid:

Lokal 1

Lokal 2

Badspåret
Lokal 3

Lokal 4

09.00
09.15
09.30

09.45
Ekonomi för bad

Visionen om det
perfekta maskin
rummet – panel
debatt

10.00
10.15

Inlednings
anförande:
Annika Strandhäll
Den svenska
idrottsmodellen –
för- och nackdelar

10.30
1045

Vad och hur ska
vi bygga?

Rätt person
på rätt plats

11.00
11.15
11.30

Hög standard?
Kommunal
idrottspolitik och
elitfotbollens...

11.45
12.00

LUNCH/
MÄSSBESÖK

LUNCH/
MÄSSBESÖK

Marknadens
retorik i det
offentliga

Satsning för ökad
jämlikhet på bad
husen i Göteborg

Sport facilities
as local meeting
point in social
challenged areas

LUNCH/
MÄSSBESÖK

12.30

Hur kan vi
bygga smart?

13.00

13.30

14.00
14.15

Vilka regler har
vi att följa?

Vilka regler har
vi att följa?

(Samkörning med
Badspåret)

(Samkörning med
SBB-dagen)

14.30
14.45
15.00
15.15
15.30

Vår hälsa och
luften i badhusen

Idrottsrörelsen
som en del av
lösningen på...

LUNCH/
MÄSSBESÖK
Hur lyckas vi med
integrationen på
baden?

13.15

13.45

Att genomföra
projekt

LUNCH/
MÄSSBESÖK

12.15

12.45

Verksamhet i en
anläggning

Workshops –
Gruppdiskussioner

Ett idrottspolitiskt ”Vi måste hitta nya
samtal utifrån
sätt att organisera
kommunala...
oss...”
MÄSSBESÖK
Varför måste
föreningsidrotten
bli mer jämställd
– räcker det inte
att tjejerna rör på
sig?

Motivation
och drivkrafter
i c entrum

Nattfotbollen –
civilsamhällets och
idrottens roll...
Aktivt liv k räver
tillgängligt
samhälle
Alla får vara med –
goda exempel från
integrationsarbete
inom idrotten

MÄSSBESÖK
Träning räddade
hans liv

15.45
16.00
16.15
16.30

Planering inför
nästa SBB-dag

16.45
17.00
17.15
17.30
17.45

Konferensinnehåll och medverkande uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se
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Träffpunkt idrott

Måndag 5 mars

Aktivitet

Konferensinnehåll och medverkande uppdateras löpande 		
på www.traffpunktidrott.se

11.15–11.35 Inledningsanförande
Att röra på sig är livsviktigt – även i ordets strikta bemärkelse.
Fysisk aktivitet bidrar inte bara till ökat välbefinnande, det
gör oss också friskare. Men kanske är det just det roliga i att
röra på sig som kan motivera oss mest, och få oss att inspirera
våra unga. Allt handlar om att hitta något man tycker är kul.
NHC@TräffpunktIdrott

11.35–12.15 Så rör sig barn och ungdomar 		
i Sverige
Den första nationella studien om barn och ungdomars fysiska
aktivitet och stillasittande är klar och vi får ta del av resultaten.
Hur många av våra unga når rekommendationerna om fysisk
aktivitet? Finns det skillnader mellan kön, ålder och socio
ekonomiska grupper? Studien har med objektiva mätmetoder
undersökt 3 500 barn och ungdomar. NHC@TräffpunktIdrott
Gisela Nyberg, Med. Dr, Karolinska Institutet
Arrangör: Centrum för Idrottsforskning

12.15–12.45 Konsten att stimulera hållbar
motivation till fysisk aktivitet
Hur håller man uppe motivationen när man väl börjat träna?
E-hälsa, applikationer och interaktiva verktyg utvecklas i
rasande fart. Men vetenskapligt utformade stödfunktioner
och e-tjänster som verkligen främjar fysisk aktivitet – och
upprätthåller motivationen – är sällsynta. Vilka exempel finns
på verktyg som fungerar? Vår föreläsare pratar om vikten av
att utvecklingsarbetet bör ske i nära samarbete mellan forskare,
slutanvändare och representanter från både e-hälsoindustrin
och vårdsektorn. NHC@TräffpunktIdrott
Karin Weman, universitetslektor och Filosofie Dr i psykologi,
Högskolan i Halmstad
		

12.30–13.00 Exempel som gör skillnad

Samarbete mot övervikt
Kungsbacka kommun driver tillsammans med Region Halland
verksamhet för barn med övervikt och fetma i åldrarna 9–18
år. Samarbetet, som är unikt i sitt slag, syftar till att skapa en
bättre upplevd och faktisk hälsa genom livsstilsförändringar.
Allt görs med hänsyn till barnets hela livssituation. Lyssna till
Anne Börjesson från Kungsbacka kommun och Lovisa Sjögren
från Region Halland. NHC@TräffpunktIdrott
Peppad till aktivitet
Telia vill med teknikens hjälp inspirera och peppa barn till mer
rörelse i vardagen. Därför har man, tillsammans med barn i åld
rarna 9–12 år, utvecklat en app där barnen dagligen får utmana
sig själva till vardagsmotion och rörelse. Telia har samtidigt lan
serat en sajt med fakta och stöd för föräldrar, kopplat till barn
och skärmtid. Kom och lyssna till Lars Axelsson från Telia.
Anne Börjesson, utvecklare på folkhälsoenheten i Kungsbacka
Kommun, Kungsbacka kommun
Lovisa Sjögren, ST läkare och PhD Region Hallands Barn och
ungdomsklinik, Kungsbacka kommun
Lars Axelsson, CMO Head of Marketing Sweden, Telia Sverige
Fler exempel och medverkande på www.traffpunktidrott.se
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Konferensinnehåll och medverkande uppdateras
löpande på www.traffpunktidrott.se

13.00–13.45 Resan mot framtidens idrott
För att nå målen i idrottens förändringsresa till 2025 har
idrottsrörelsen beslutat att göra utvecklingsresor inom fem
olika områden: jämställdhet, inkludering, stärkt ledarskap,
ny syn på träning och tävling samt en modern förening. Hur
kommer arbetet påverka Riksidrottsförbundets verksamheter
och hur kan kommunerna arbeta för att stödja idrottens mål
om det livslånga idrottandet?
Malin Andersson, Avdelningschef, SF-utveckling,
Riksidrottsförbundet
Arrangör: Riksidrottsförbundet

13.45–14.15 Träning i Virtual Reality – så funkar det
Vår vardag digitaliseras i snabb takt, men sättet vi håller
oss fysiskt aktiva har inte hängt med i samma utsträckning.
Framför allt är våra barn och ungdomar ständigt omgivna
av digitala, och snabba, kickar och tidsfördriv. Hur kan man
utnyttja det för att få dem att börja röra på sig mer? Med
Virtual Reality (VR) kan träning gå från ett nödvändigt ont till
något som till och med kan bli beroendeframkallande.
NHC@TräffpunktIdrott
Johanna Gustafssson, en av grundarna till Future Fitness Lab,
Great Clarity
		

14.00–14.45 Från sliten idrottsplats till jämställd
folkhälsopark
Från att ha varit en sliten idrottsplats i ett socioekonomiskt
utsatt område är det nu en trygg mötesplats med massor av
nya aktiviteter, för alla. Hur gick det till i Botkyrka? Efter ett
antal medborgardialoger, samverkan med idrottsföreningarna
och så kallad gender budgeting (där man analyserar hur offent
liga resurser används ur ett jämställdhetsperspektiv) började
man omvandla en traditionell idrottsanläggning till en arena
dit fler hittade för att träffas och träna.
Linus Söderling, idrotts och anläggningschef, Botkyrka kommun
Birgitta Andersson, jämställdhetsexpert, Sveriges Kommuner
och Landsting
Nils-Olof Zethrin, expert Idrott och Fritid, Sveriges Kommuner
och Landsting
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids
och Kulturchefsförening

14.30–15.00 Ska inte barn och ungdomar få
tävla längre?
Med stöd i forskningen har nya tränings- och tävlingsformer
med barnets behov i fokus utvecklats inom svensk idrott.
Vad innebär beslutet om en ny syn för träning och tävling?
Ska inte barn och ungdomar få tävla längre? Vad vill egent
ligen svensk idrott med barn- och ungdomsidrotten?
Malin Andersson, avdelningschef, Riksidrottsförbundet
Anders Wahlström, Svenska Ishockeyförbundet
Pia Josephson, Svenska Gymnastikförbundet
Per Widén, Svenska Fotbollförbundet
Arrangör: Riksidrottsförbundet

Träffpunkt idrott

14.45–15.15 Framtidens utegym finns i Halmstad
I framtidens utegym i Slottsparken i Halmstad studerar man
det ”intelligenta utegymmet”, som ingår i ett forsknings
projekt vid Högskolan i Halmstad. Här finns bland annat en
tidräkningsstolpe som håller koll på hur länge du ska utföra
varje övning. Slottsparkens utegym är ett samarbete mellan
Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad, Eleiko och
Swedish Adrenaline. NHC@TräffpunktIdrott
Urban Johnson, Professor i psykologi med inriktning
idrottspsykologi, Högskolan i Halmstad

15.00–15.30 Barn och ungdomars idrottsvanor
Vi får ta del av färska resultat från forskningsprojektet Barn
och ungdomars fritidsvanor där man via verktyget ApN
(Aktivitetskort på Nätet) har rapporterat in träningsvanor
under två års tid, 2012-2014, i fyra olika kommuner. Vilka har
vanorna varit och hur har de utvecklats?
Magnus Ferry, Fil. Dr Idrottsvetenskap (Ph.D. Sport Science)
Universitetslektor, Umeå Universitet
Arrangör: Centrum för Idrottsforskning		

15.15–16.00 Ensam, svag och kostsam 		
– framtidens pensionär?

16.15–16.45 Samhällsvinster med att förebygga
ohälsa bland personer med funktionsnedsättning
Många personer med funktionsnedsättning är i dag stilla
sittande, trots att de goda effekterna av fysisk aktivitet är
erkänt stora. Vilka vinster kan kommunerna skapa, t.ex. i form
av vård och personlig assistans, för både individen och sam
hället om stillasittandet bryts? Och på vilket sätt kan idrotts
rörelsen bidra i arbetet?
Arrangör: Svenska Parasportförbundet/Riksidrottsförbundet

16.30–17.15 Transforming schoolyards and
schools into community activity areas
Schoolyards and schools are one of the obvious solutions for
areas that lack local meeting places for spontaneous activity,
play and sport. It may challenge the traditional ways of
thinking, but has proven to be a successful way forward in
Denmark. Find out how it was done and why it makes sense.
The seminar is held in English.
Lars Hjorth Baerntzen, Communications Consultant Lokale og
Anlægsfonden, President of IAKS Nordic
Johannes Madsen, Sales director, Virklund Sport
Arrangör: IAKS Nordic

År 2050 förväntas var fjärde medborgare i Sverige vara över
65 år. Det kommer ställa höga krav på den svenska välfärden.
Forskningen visar att det finns stora samhällsvinster med
att fler pensionärer motionerar och är fysiskt aktiva. Hur kan
idrotten och det offentliga samverka för att få fler äldre att
röra mer på sig?
Frida Bergström, hälsopedagog och biträdande
verksamhetschef, Solna Stad
Charlotte Karlsson, idrottskonsulent, Skåneidrotten
Svenska Judoförbundet
Representant från Riksidrottförbundet
Arrangör: Riksidrottsförbundet

15.45–16.15 Gamification och fysisk aktivitet
– möjligheter och risker
Spel har i årtusenden lyckats få människor att frivilligt göra
saker som de inte hade tänkt sig innan. Bland dem finns
träning och annan fysisk aktivitet. Vad kan vi som inte ut
vecklar spel lära oss från speldesign och så kallad gamifi
cation? Denna föreläsning fokuserar på hur vi kan använda
oss av speldesignens metoder och teorier för att få människor
att ägna sig åt fysisk aktivitet. NHC@TräffpunktIdrott
Anya Ernest, M.Sc., RISE Research Institutes of Sweden
Arrangör: RISE Research Institute of Sweden

15.45–16.15 Bidragssystem som ger mer för fler
Samhället förändras och med det även medborgarnas
metoder att organisera sig. I sin tur kräver det nya former av
bidrag och sätt att söka dem. Lunds kommun arbetar aktivt
med att stötta ungas egna sätt att organisera sig. På så vis når
bidragsformerna grupper som annars kanske inte genomfört
ett projekt eller gått med i en traditionell förening. Lyssna till
representanter från Lunds kommun.
Anna Sigurgeirsdottir, Verksamhetsutvecklare, Lunds kommun
Urban Olsson, Förvaltningsdirektör på Kultur- och fritids
förvaltningen, Lunds kommun
Arrangör: Sveriges Fritids och Kulturchefsförening

Lars Hjorth Baerntzen

Tisdag 6 mars

Anläggning
Konferensinnehåll och medverkande uppdateras löpande 		
på www.traffpunktidrott.se

09.15–09.35 Inledningsanförande: Gert Wingårdh
Folkhälsan i Sverige försämras. Städerna förtätas, vardagsmo
tion och spontanidrott behöver utrymme. Hur kan arkitekturen
påverka och bidra till folkhälsan? Arkitekten Gert Wingårdh
ger i inledningsanförandet till temadagen Anläggning sin syn
på vad som krävs för att skapa anläggningar och ytor som
uppmuntrar till fysisk aktivitet och bidrar till ett hållbart sam
hälle. NHC @Träffpunktidrott
Gert Wingårdh, arkitekt, grundare och ägare, Wingårdhs
arkitektkontor, Göteborg

Konferensinnehåll och medverkande
uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se
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09.30–10.15 Hur säkrar vi skidspår när klimatet
blir varmare
Klimathotet gör att de svenska vintrarna blir allt snöfattigare.
Men intresset för längdskidåkning har trots det inte minskat.
Många föreningar och kommuner bygger anläggningar för att
tillverka snö, allt för att säkerställa skidspår varje vinter. Möt
olika representanter i ett seminarium om möjligheterna för
framtidens skidåkning och hur vi bäst tillgodoser behoven av
spår när klimatet förändras.
Ola Strömberg, Förbundsdirektör, Svenska Skidförbundet
Anders Södergran, Svenska Skidförbundet sponsorcoach och
f.d elitaktiv, Svenska Skidförbundet
Per-Åke Yttergård, Anläggningsgruppen, Svenska Skidförbundet
Erik Melin Söderström, Master i klimatförändringar
Kenneth Johansson, Sandvikens kommun

09.35–10.15 Det räcker inte att bara säga
”välkommen”
Blir befolkningen mer fysiskt aktiv om man bygger fler idrotts
anläggningar? Inte nödvändigtvis. nternationell forskning
visar att människor visserligen idrottar men oftast inte inom
ramen för traditionella idrottsanläggningar finansierade av det
offentliga samhället. Det i sin tur kan bero att anläggningen
känns exkluderande. Alla känner sig inte hemma på en anlägg
ning speciellt byggd för idrott. Lyssna på Jan Ove Tangen från
Høgskolen i Sørøst-Norge om möten inom idrott och anlägg
ningar. Samt hör hur man arbetar i kommunerna med dessa
utmaningar. Delar av seminariet hålls på norska.
Jan-Ove Tangen, Professor i idrettssosiologi ved Høgskolen
i Sørøst-Norge
Nils-Olof Zethrin, Expert Idrott Och Fritid, Sveriges Kommuner
och Landsting
Helén Wiklund Wårell, Fritidschef Luleå kommun/Ordförande
Sveriges Fritids och Kulturchefsförening
Marina Högland, Förvaltningschef, idrottsförvaltningen,
Stockholm stad
Representant från Riksidrottsförbundet

10.30–11.00 Från ”miljöbov” till naturvårdare
Motorbanor och ökad biologisk mångfald – går det verkligen
ihop? Svaret är ja och under detta seminarium får vi lyssna till
mer om de positiva miljöaspekterna av Svenska motorcykeloch snöskoterförbundets (Svemo) projekt för motorbanor som
även fått internationell uppmärksamhet. Hör även mer om hur
Svemo jobbar med övriga hållbarhetsfrågor.
Mikael Norén, Miljökonsult, miljösamordnare, Svemo
Arrangör: Svemo, Riksidrottsförbundet

10.45–11.30 Hur kan idrottsmiljöer bidra till en
socialt hållbar utveckling?
Det byggs fler bostäder än på länge. Ytor för fysisk aktivitet
får dock ofta stå tillbaka när bostäder är i fokus. Hur påverkar
kommunernas samhällsplanering folkhälsan och det stilla
sittande samhället? Och vilka mervärden kan skapas om
idrottsytor planeras in i bostadsområden från början?
Paul Sjöblom, fil.dr. i historia, lektor i idrotts- och utbildningsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Emma Wiklund, affärsutvecklare, Skanska Industrial Solutions
Distriksidrottchef och kommunrepresentant
Arrangör: Riksidrottsförbundet
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11.30–12.00 Värme/Kyla Energieffektivisering
12.30–13.00 Gymmet är för hälsan – det var
egentligen roligare att spela fotboll
Undersökningar visar att många ungdomar slutar idrotta i en
förening i tonåren. När de tillfrågas om varför de slutar, svarar
många att de tappat intresset. Men tappar ungdomar intresset
för all rörelseaktivitet, eller fortsätter de att röra sig på andra
sätt? Under seminariet berättar professor Susanna Hedenborg
om en studie där ungdomar själva fått resonera om vad som
ger mening i den fysiska aktivitet de valt. Till exempel väljer
många det privata gymmet framför föreningsidrott. Vad kan
exempelvis det betyda för framtiden?
Susanna Hedenborg, Professor i idrottsvetenskap och docent
i ekonomisk historia, Malmö universitet
Arrangör: Centrum för Idrottsforskning		

13.00–13.30 Digitalt hjälpmedel bygger broar
Att tävla på lika villkor är inte alltid helt lätt, särskilt inte om du
saknar ett av dina sinnen. Med digitala hjälpmedel som 3D-ljud
och vibromotorer kan detta överbryggas. I samband med att
skidanläggningen vid Orsa Grönklitt stod klar lanserades ut
vecklingsprojektet Virtuell Ledsagare som ger skidåkare med
synnedsättningar möjlighet att åka utan sin ledsagare. Möt
representanter från olika delar av projektet i ett seminarium
om hur den senaste tekniken öppnar för helt nya möjligheter.
RISE Research Institute of Sweden

13.15–13.45 Tänk utanför boxen – om betydelsen
av idrottens gränszoner
Idrottens ytor och anläggningar är ofta väl avgränsade
och planerade. Gränsdragningen kan ibland uppfattas som
exkluderande. Hur kan ytorna bli mer inkluderande? Och hur
kan vi utveckla gränszonerna och skapa nya kombinationer av
aktiviteter? Hur viktigt är omklädningsrummets utformning?
Måste en fotbollsplan vara platt?
Karin Book, doktor i kulturgeografi och lektor
i idrottsvetenskap, Malmö universitet

14.00–14.45 Is för alla – om framtidens isytor
Skridskoåkningen är en självklar del av svensk idrottskultur
och viktig för rörelseförståelsen. Isytor har traditionellt sett
likadana ut, men för att nå fler behövs nya idéer kring ytornas
utformning. Vilka behov finns och – framför allt – vilka möjlig
heter finns? 		
Katarina Henriksson, Ordförande, Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Bandyförbundet,
Svenska Skridskoförbundet
Arrangör: Riksidrottsförbundet

14.15–15.00 Innovation in sports halls and
community centers
In the future, modern sports halls will have to integrate
different activities, user groups and even become a com
munity meeting place. In this seminar, two of the leading
companies in innovative architecture for sports facilities will
present how these challenges can be met and how innovation
can create stronger and more appealing sports halls that are
also community centers. The seminar is held in English.
Keingart space activators, Denmark
FaulknerBrowns Architects, England
Lars Hjorth Baerntzen, Communications Consultant Lokale
og Anlægsfonden, President of IAKS Nordic
Arrangör: IAKS Nordic
Konferensinnehåll och medverkande
uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se
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15.15–15.45 Gränslös idrott i Stockholm

16.00–16.30 Gör rum för spontanidrott!

Varje år avsätter Stockholms läns kommuner stora resurser för
fritidsaktiviteter för barn och unga. De flesta deltar i aktiviteter
i sina hemkommuner. Men en färsk studie visar att nästan en
tredjedel av alla unga i länet frekvent reser över kommungrän
serna, ibland till olika fritidsaktiviteter. Seminariet visar på en
ny modell för att underlätta rörlighet, idrottssamverkan över
gränserna och vad idrottssamverkan över kommungränserna
kan betyda, till exempel för anläggningsbyggandet.
NHC @Träffpunktidrott
Torbjörn Neiman, Utvecklingschef inom idrott och kultur för
kommunerna i Stockholms län
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef, Stockholms Idrottsförbund

Varför bör spontanidrottsparker vara ett självklart inslag
när vi utvecklar framtidens idrottsytor? Ahmed Al-Breihi
från Gymnastikförbundet och Xinga Li från X2Design talar
om vikten av spontanidrottsparker när man bygger nytt.
Seminariet tar även upp hur man kan tänka nytt i utformning och gestaltning av just nya ytor för spontanidrott.
Ahmed Al Breihi, Omvärld och utveckling – Anläggningar,
Gymnastikförbundet
Xinga Li, arkitekt, Xinga/X2Design

15.15–15.45 Kräver ny idrott nya anläggningar?
Svensk idrotts långsiktiga mål är att göra idrottandet livslångt.
I detta arbete är anläggningsfrågan central och en god till
gång till idrottsmiljöer är av största vikt. Hur kan kommunerna
och idrotten arbeta tillsammans för att utveckla anläggningar
som bidrar till det livslånga idrottandet?
Representanter från Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund och kommun
Arrangör: Riksidrottsförbundet

16.00–16.45 Om miljöaspekten i anläggning av
konstgräs

Konstgräsplaner blir allt populärare, men bidrar till miljöfarlig
mikroplastspridning. Kommunerna äger och driver majoriteten
av anläggningarna med konstgräs. Många står nu i begrepp att
bygga nytt men frågar sig hur miljöaspekterna ska hanteras.
I samtalet får ni möta kommunföreträdare från idrotts-, fritidsoch miljöförvaltningar, beställargrupper, upphandlingsstrateger
och Svenska Fotbollförbundet.
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Onsdag 7 mars

Politik

Konferensinnehåll och medverkande uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se

09.30–10.00 		
Inledningsanförande:
Annika Strandhäll

10.45–11.30 Marknadens retorik i det offentliga
Både föreningar och den offentliga sektorn har börjat anamma
retorik och perspektiv från företagsvärlden. Forskarna kallar
det för en ”företagisering” av det civila samhället och det
offentliga. Men vad händer egentligen när idrottsföreningar
uttrycker sig som företag eller när kommuner betraktar
föreningar som företag?
Anders Larsson, Ordförande, Svenska Ishockeyförbundet
Representant från Riksidrottsförbundet
Arrangör: Riksidrottsförbundet

Politikdagen inleds av
idrottsminister Annika
Strandhäll, som har ansvar
för bland annat hälso- och
sjukvård, socialförsäkringar,
folkhälsa och idrott.
Anförandet följs upp i
efterföljande samtal.
NHC @Träffpunktidrott
Annika Strandhäll,
idrottsminister, 
Marianne Rundström

11.00–11.45 Hög standard? Kommunal idrotts
politik och elitfotbollens standardiserande
anläggningskrav

Annika Strandhäll

10.00–10.45 		
Den svenska idrottsmodellen – för- och nackdelar
Vad är bra och vad är dåligt med vår svenska idrottsmodell?
Hur mycket vill och kan politiken styra? En diskussion som tar
avstamp i Annika Strandhälls inledningsanförande och leds av
Marianne Rundström.
Saila Quicklund, Riksdagsledamot, Idrottspolitisk talesperson (M)
Annika Strandhäll, Idrottsminister (S)
Karin Thomasson, 4:e vice ordförande Sveriges Kommuner och
Landsting
Björn Eriksson, Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU
Idrottsutbildarna
Marianne Rundström, journalist och mångårig programledare,
Sveriges Television

Jens Alm pratar om sin avhandling, efterföljande samtal med
representanter från Svenska Fotbollförbundet och kommun
representanter.
Jens Alm, Fil. dr. i idrottsvetenskap, verksam vid Idrættens
Analyseinstitut i Köpenham

Marianne Rundström

Konferensinnehåll och medverkande
uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se
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11.45–12.30 Sports facilities as local meeting
point in social challenged areas

13.30–14.15 Motivation och drivkrafter i centrum

Sports facilities can play a major role in a social challenged
area by making more people become active and create a
sense of belonging in the community. See examples of how to
think when creating a sports facility that can serve as a local
meeting point in such areas – such as Regent Park Aquatic
Centre in Toronto, Canada. The seminar will be held in English.
Siri Ursin, Architectural team leader, teng_3
Arrangör: IAKS Nordic

Motivation är centralt för all typ av beteende, även för fysisk
aktivitet. Att skapa hållbara källor till drivkrafter så att man
inte hoppar av är en utmaning för alla som jobbar med barn
och ungas aktivitetsvanor. Hur ser de motiverande miljöerna
ut och, omvänt, hur ser de ut som är direkt hämmande för
motivationen?
Magnus Lindwall, Professor i psykologi med inriktning mot
hälsopsykologi, Göteborgs Universitet
Arrangör: FOMS

12.45-13.15 Idrottsrörelsen som en del av
lösningen på samhällets utmaningar?

14.15-14.45 Nattfotbollen – civilsamhällets och
idrottens roll som ett medel för social integration

Idrotten verkar i dag inom en rad olika områden, allt från
integration och folkhälsa till arbetsmarknadsfrågor. På det
sättet blir idrotten en viktig pusselbit när man vill lösa de stora
samhällsutmaningarna. Men vilka förutsättningar behöver
idrotten för att kunna hjälpa till med sin fulla potential? Möt
representanter för distriktsidrottsförbund och kommuner.
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
Filip Reinhag, 1:e vice ordförande, Regionstyrelsen Gotland
Bo Ronsten, distriktsidrottschef Gotland
Arrangör: Riksidrottsförbundet

Magnus Dahlstedt, Professor, socialt arbete, Linköpings
universitet
Arrangör: Centrum för Idrottsforskning

13.30-14.00 ”Vi måste hitta nya sätt att organisera oss…”: Om idrottens integrationsmöjligheter
Idrott är en populär kroppslig och global företeelse, med
internationella regelverk och därigenom hög igenkännings
faktor. Det finns därför en internationell politisk vilja att se
idrott som arena för integration. Men idrottskulturer är också
nationella och lokala, en spegling av det samhälle där den
finns. Därför är det viktigt att problematisera vilka möjligheter
och utmaningar vilken roll idrott kan spela i processen att ta
emot och integrera nyanlända i det svenska samhället.
Krister Hertting, Docent i pedagogik Högskolan i Halmstad
Arrangör: Centrum för Idrottsforskning
NHC @Träffpunktidrott

13.30-14.00 Ett idrottspolitiskt samtal utifrån
kommunala perspektiv
Kommuner, landsting och regioner har ett grundläggande
intresse av att förutsättningarna för idrott och fysiska aktivi
teter utvecklas, oavsett om aktiviteterna utövas i föreningar,
i skolan eller på egen hand. Hur når vi till att idrotts- och
fritidsverksamheter erbjuder anläggningar utifrån lokala
behov, med lika tillgång för flickor, pojkar, kvinnor och män.
Nils-Olof Zethrin, Expert Idrott och Fritid, Sveriges Kommuner
och Landsting
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

14.30–15.15 Aktivt liv kräver tillgängligt samhälle
Idrottshallar, parker och offentliga miljöer är i många fall inte
tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Att ta
sig till och från idrottshallarna är också ett problem på grund
av bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. Som ett resultat
lever därför många människor inaktiva liv som i sin tur medför
ökade kostnader för samhället. Vid seminariet presenteras ett
förslag för ökad tillgänglighet baserat på Parasport Sveriges
tillgänglighetsundersökning.
Arrangör: FOMS, Svenska Parasportförbundet

14.30–15.30 Varför måste föreningsidrotten bli mer
jämställd – räcker det inte att tjejerna rör på sig?
Jämställdhet har under lång tid varit en angelägen fråga för
idrotten. Det har handlat om själva idrottsutövandet för flickor
och pojkar, kvinnor och män samt villkoren för det. Här förs ett
samtal kring aktuellt jämställdhetsarbete; vad som görs och vad
som behöver göras, på såväl individ- som organisationsnivå.
Inledning av Jenny Svender, efterföljande samtal med
representanter från idrott, kommun och politik.
Jenny Svender, Fil.dr Forskningsansvarig/jämställdhets-
ansvarig, Riksidrottsförbundet
Stefan Bergh, Generalsekretare, Riksidrottsförbundet

15.00–16.00 Alla får vara med – goda exempel
från integrationsarbete inom idrotten
Idrott förenar. Lyssna till flera exempel från kommuner och
föreningar där man lyckats med integration och inkludering.
NHC@TräffpunktIdrott
Samuel Rönnblom, Verksamhetsutvecklare-inkludering,
Skellefteå
Ragnar Granstrand, Verksamhetsutvecklare-inkludering,
Skellefteå
Olof Ljungberg, Integrationskoordinator/Idrottskonsulent,
Blekinge Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
Henrik Lövgren, Blekinge Integration- och Utbildningscenter
Svenska Basketbollförbundet

12.45–13.15: Idrottsrörelsen som en del
av lösningen på samhällets utmaningar?
Med bland andra Björn Eriksson.
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Svenska Badmästareförbundet BADSPÅRET

Måndag 5 mars
Tema Aktivitet
Arrangör: Svenska Badmästareförbundet. Konferensinnehåll
och medverkande uppdateras löpande på traffpunktidrott.se

11.15–12.00 Nyanlända
utbildas till simlärare
I Sverige finns ett stort behov
av att skapa möjligheter för
nyanlända att lära sig simma
och ta till sig vattenkunskap.
Svenska Livräddnings
sällskapet har med stöd
från Allmänna Arvsfonden
startat ett treårsprojekt där
man dels utbildar ett antal
simlärare och dels lär upp så
kallade supporterpersoner i
vattenkunskap. De ska i sin
Camilla Hansen
tur sedan informera nyan
lända familjer i landet om just vattenkunskap. Hör projektledaren berätta om projektets gång.
Föreläsare: Camilla Hansen, projektledare, Svenska
Livräddningssällskapet

11.15–12.00 Från badvakt till badvärd – ge dina
gäster en helhetsupplevelse
Stephanie Parke berättar om hur arbetet på badhus föränd
rats, från att till största delen gå ut på bevakning, säkerhet och
renlighet, till att i dag handla om att ge en helhetsupplevelse.
Badhus idag konkurrerar ständigt med andra upplevelser. Före
läsningen kommer innehålla tankar kring hur vi får gästerna
att välja just oss, hur vi möter våra gäster och hur vi kan
arbeta med värdegrunder för att skapa unicitet.
Föreläsare: Stephanie Parke, Hylliebadet, Malmö 		

13.00–14.00 Hur hanterar vi tuffa miljöer och
stökiga personer?
Att arbeta som polis i särskilt utsatta områden kan vara tufft.
Anders Göransson var chef för polisens särskilda insatsstyrka
”Fenix” som arbetade mot grov kriminalitet i Järvaområdet i
Stockholm. Anders är själv uppvuxen i Rinkeby. Han berättar
om hur det är att jobba i utsatta miljöer och hur man kan han
tera olika situationer som kan uppstå i samband med stökiga
och kriminella människor.
Föreläsare: Anders Göransson, Polisen

14.30-16.00 Hur mår vi bra på jobbet?
Clas Malmström har förmågan att på ett underhållande och
skickligt sätt varva fakta med erfarenheter om hur vi kan göra
för att må bra på jobbet. Hans stora kunskap slår ibland först
ner som en kalldusch, men ger dig möjlighet att få insikt och
ta kontroll över din hälsa. Clas har ett förflutet som forskare
och är före detta psykiater. Han arbetar idag som företags
läkare och är en ofta anlitat rådgivare till chefer och företags
ledningar.
Föreläsare: Clas Malmström, företagsläkare 		

16.30–17.00 Svenska Badmästareförbundet
– Årsmöte
Under årsmötet presenteras verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning för 2017, revisionsrapport för samma
period, verksamhetsplan och budget för 2018 samt val av
styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande
mandatperiod. Motioner från medlemmar och styrelse
kommer att avhandlas. Årsmöteshandlingar lämnas ut till
årsmötesdeltagare efter medlemskontroll vid inpassering
till årsmöteslokalen. Glöm inte att betala din medlemsavgift.
Röstberättigade är betalande medlemmar och heders
medlemmar som är registrerade under 2018.

Tisdag 6 mars
Tema Anläggning
Arrangör: Svenska Badmästareförbundet. Konferensinnehåll
och medverkande uppdateras löpande på traffpunktidrott.se

10.00–10.45 Visionen om det perfekta
maskinrummet – paneldebatt
Finns det perfekta maskinrummet, sett ur maskinistens
ögon? Kan vi uppnå målet om det ideala maskinrummet ur
ett arbetsmiljö-perspektiv? För att vi ska nå dit måste vi
först belysa och identifiera det som är dåligt. Under den här
programpunkten kommer drifttekniker med stor erfarenhet
att dela med sig av sina ovärderliga kunskaper och ge tips
om lösningar.
Moderator: Lotta Loshammar, drifttekniker,
Tornberget Fastighetsförvaltning
		

11.00–12.00 Rätt person på rätt plats

Incidenter som inträffar i våra badanläggningar beror ofta på
den mänskliga faktorn. Rätt kunskap har saknats för att utföra
arbetet på ett säkert sätt. Vad säger lagen om vilken kunskap
vi ska ha för att få utföra en specifik arbetsuppgift? Vem får
till exempel vistas i badens teknikutrymmen? Här får vi en kort
guide i hur vi kan öka arbetsmiljösäkerheten i våra svenska bad.
Föreläsare: Magnus Paulsrud, Processing 			
			

13.00–13.45 Hur kan vi bygga smart?

Anders Göransson

Under den här föreläsningen får vi svar på varför badhus är
så komplicerade ur teknik- och energisynpunkt. Hur gör vi för
att bygga smart och varför kostar det att spara pengar? Dess
utom ställer vi oss frågan: Vad händer när vi bygger om, med
hänsyn till fukt och energi? Föreläsningen ger oss grunderna
i konsten att undvika problem i badhus och simhallar, genom
tekniskt smarta lösningar.
Föreläsare: Marcus Pehrsson, PP Arkitekter
		
Konferensinnehåll och medverkande
uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se
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14.30–15.30 Vilka regler har vi att följa?		
(vi samkör med SBB)

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som beslutar om
allmänna råd om bassängvatten. Dessa allmänna råd gäller
för sådana bassängbad som är till för allmänheten eller som
utnyttjas av många människor. Under föreläsningen går vi
bland annat igenom olika definitioner, egenkontroll, föro
reningar, riktvärden och siktdjup. Här presenteras även
arbetet med nya EU-normer.
Föreläsare: Mille Örnmark, SBB/WeeGroup

15.45–16.30 Vår hälsa och luften i badhusen
Kloraminer är ämnen som förekommer i luften i badhus.
Under föreläsningen får vi information om koncentrationer
av kloraminer i arbetsmiljön, och vilka tekniska eller andra
faktorer som påverkar lufthalten. Föreläsarna tar även upp
vad forskningen känner till om kort- och långsiktiga hälso
effekter bland badhuspersonal som arbetar i miljöer där det
förekommer kloraminer i inomhusluften.
Föreläsare: Kåre Eriksson, docent, Umeå Universitet
Gunilla Wastensson, överläkare med.dr. Arbets- och miljö
medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mustafa Panshiri

13.00–14.30 Hur lyckas vi med 			
integrationen på baden?

Onsdag 7 mars
Tema Politik
Konferensinnehåll och medverkande uppdateras löpande på
www.traffpunktidrott.se

År 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar, varav 35 000
var ensamkommande ungdomar. En stor majoritet av dessa
ungdomar var från Afghanistan och många av dessa besöker
våra badhus. Mustafa var en av de få poliserna i Sverige med
afghanskt ursprung. Han håller föreläsningar för aktörer
kring ungdomarna, till exempel deras gode män, personal på
boenden, lärare på skolan och socialsekreterare. Fokus är här
på kulturella skillnader som kan uppstå i arbetet med ung
domarna, och vad vägen till en lyckad integration kan vara.
Föreläsare: Mustafa Panshiri, föreläsare och f.d. polis

15.00–15.45 Träning räddade hans liv
09.45–10.45 Workshops – Gruppdiskussioner
•	Simundervisning – Hur arbetar vi, gruppstorlek,			
dokumentation?
•	Kulturkrockar – Hur påverkar olika kulturer oss på vår 		
arbetsplats?
•	Vattenträning i badet – Hur gör vi friskvård/träning
		
attraktivt?
•	Trendspaning – Vad är på gång inom badbranschen?
Moderator: Tim Greneby, Svenska Badmästareförbundet

Trefaldige paralympiske guldmedaljören Anders Olsson
berättar sin historia om järnvilja och att aldrig ge upp. 	
Förlamad från midjan och nedåt har han visat omvärlden 		
att det inte finns några gränser för vad idrott och träning
kan åstadkomma, trots alla umbäranden.
Föreläsare: Anders Olsson, paralympisk- och världsmästare
i simning

11.00–12.00 Satsning för
ökad jämlikhet på badhusen 		
i Göteborg
Göteborgs Stad har gjort en satsning
med gratis simundervisning och gratis
entré till badhusen för vissa grupper på
speciella tider. Föreläsarna berättar mer
om denna satsning med bland annat
bakgrund och utfall.
Föreläsare: Bettan Andersson,
politiker (V) ordförande i Göteborgs
Idrotts- och föreningsnämnd
Helena Eriksson, planeringsledare
bad, Göteborgs stad

Anders Olsson

Bettan Andersson
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Svenska Badbranschen SBB

Tisdag 6 mars

SBB-dagen
Arrangör: Svenska Badbranschen. Konferensinnehåll och
medverkande uppdateras löpande på traffpunktidrott.se

SBB-dagen är då branschen samlar oss som
ska lösa dagens och framtidens utmaningar
med badverksamhet.
Behovet av att gemensamt föra dialog om både stora och
små frågor kring badhus är stort. Avsikten med dagen är att
verka för en seriös bransch med hög kvalitet på både privata
och offentliga badanläggningar och ge en vidgad syn på
dagens frågeställningar. Alla teman avslutas med en dialog.
Innehållet anpassas löpande fram till SBB-dagen, som har
följande teman och hålltider:

Programmet
uppdateras löpande
på traffpunktidrott.se

10.00–11.00 Ekonomi för bad
Vi diskuterar ekonomin i själva driften av badanläggningar.
Bland talarna märks stjärnkocken Håkan Thörnström från
Thörnströms Kök. Övriga medverkande är Torbjörn Bergvall,
Munktellbadet, Matilda Örnmark, PreDevo och Jonas Sjöqvist,
Gustavsviks Resorts.

11.15–12.15 Vad och hur ska vi bygga?

Att besluta sig för att bygga en anläggning är en lång process.
Här diskuterar vi de olika frågeställningar och funderingar som
kan komma upp under ett sådant arbete. Talare är bland andra
Calle Hellberg, Liljewall, Viveca Duncan, PP Arkitekter, SLS,
Svensk simidrott, Riksidrottsförbundet, Upphandlings
myndigheten, Svenska Badmästarförbundet och CBI.

12.15–13.15 Lunch med mässbesök

15.45–16.45 Att genomföra projekt
Här tar vi del av erfarenheter från genomförda projekt
men även teori bakom olika projektformer. Talare är bland
andra Pär Svensson, Jonas Wångsell, Mats Dahlberg, Kiruna
kommun och Patrik Samuelsson, Umeå kommun.
		

16.45–17.00 Planering inför nästa SBB-dag
		

13.15–14.15 Verksamhet i en anläggning

Man kan driva en rad olika verksamheter i en badanläggning
och här får vi insikt i ett flertal. Talare är bland andra
Per-Olof Cartbo Tivolibadet, Stephan Hammar, Sundstabadet,
Kari Tryde, Parkbadet, Stefan Wodsten, Kakelspecialisten
och Tomas Hjälmeby, TYLÖ.

14.30–15.30 Vilka regler har vi att följa?
Det finns en rad riktlinjer att förhålla sig till vid driften av
en anläggning och här diskuterar vi både dagens regler, de
som kan komma i framtiden och hur man ska förhålla sig
till dem. Talare är bland andra Mille Örnmark, TK 554, SIS,
Bodil Möller, SIS, Folkhälsomyndigheten och Frank Eisele,
Wasser Wellness Schwimmbäder, Tyskland.

Konferensinnehåll och medverkande
uppdateras löpande på www.traffpunktidrott.se
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Praktisk information

F1

Hallplan

250

F2

Plan 1

260
Café/Konferenslunch

Café

Mötesplats mässa

A5
A

Konferenslokaler

A4

Konferenslunch

Anmäl dig på www.traffpunktidrott.se.
Din bokning till konferensen är personlig och
bindande men kan vid förhinder överlåtas i sin
helhet till en annan person mot en kostnad av
250 kr. Anmälan bekräftas och faktureras av
Sweden Meetx. Betalningsvillkor 30 dagar.

I samband med konferensen
arrangeras en utställning. Här
möter du branschens starkaste
leverantörer och kan ta del av
deras kunskap och erfarenhet.

Träffpunkten

B1

Anmälan till konferensen

Entré 1

Café

A3
F

Öppna
Scenen

Konferenslokaler

Plan 2

Entré till mässan
För att besöka mässan behöver
du ett entrékort. Det är kost
nadsfritt att registrera sig som
besökare. På vår webbsida
klickar du på ”entrékort mässan”
och skriver ut det redan på
hemmaplan. Entré till utställ
ningen ingår för dig som bokar
konferenskort.

Frågor om programmet
För frågor om programmet
kontakta Monika Ölund,
affärsansvarig, Svenska Mässan,
telefon 031-708 80 82 eller
monika.olund@svenskamassan.se

Hotell Gothia Towers –
Svenska Mässans eget hotell

Entré 2 - Besöksentré
Lounge

even

Plats

Konferenskort/namnskylt

Konferensen äger rum
den 5–7 mars på Svenska
Mässan, G öteborg, entré 2.
Mässans öppettider:
måndag 5 mars kl 11–18
tisdag 6 mars kl 9–17
onsdag 7 mars kl 9–16

Ditt konferenskort får du på
Passage till Focus
10.6
plats på Svenska Mässan.
Ta med din bekräftelse till
entrén. Kortet ger dig tillträde
till utställningen samt till de
seminarier som ingår i angivet
kort. Vänligen bär kortet synligt
under hela konferensen.

I samma anläggning som våra
konferenslokaler ligger Gothia
Towers. Kontakta vår bokning
på 031-750 88 10, via e-post
room@gothiatowers.com eller
via www.gothiatowers.com för
2
attEntré
vara säker
på att få ett rum.
Vi samarbetar även med andra
hotell i Göteborg. För boende
på något av dessa kontakta
Svenska Mässan Hotelservice på
031-708 86 90 eller via e-post
hotelservice@svenskamassan.se.

Frågor om anmälan till
konferensen
För frågor gällande anmälan kon
takta traffpunktidrott@meetx.se
eller ring tel 031-708 86 90.
Priser konferenskort
Träffpunkt Idrott
Ger inträde till samtliga semina
rier inklusive Badspåret och SBB
3 dagar...............5 900 kr
2 dagar...............4 450 kr
1 dag...................2 800 kr
Badspåret
3 dagar...............3 995 kr
2 dagar...............3 445 kr
1 dag...................1 995 kr
SBB-dagen
1 dag...................2100 kr
Alla priser är exkl. moms.

Hitta till Svenska Mässan
Från Centralstationen:
Ta spårvagn 2, 4 eller 13 vid
Drottningtorget.
Från Brunnsparken:
Här kan du förutom spårvagn
4 även ta spårvagn 5. Spår
vagnarna stannar vid Korsvägen
mitt emot Svenska Mässan.
Från Landvetter flygplats:
Ta flygbussen eller taxi till
Korsvägen (ligger mitt emot
Svenska Mässans huvudentré).
Med bil:
Vid ankomst till Göteborg, sväng
av vid skylten ”Mässan, Scandina
vium, Liseberg”. Parkera i parke
ringshuset Gårda Affärscentrum
(Focus), intill Svenska Mässan
och Gothia Towers. Här finns en
gångbro över till Svenska Mässan.

Samarbetspartners:

5–7 mars 2018
Svenska Mässan Göteborg
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