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på framtidens möjligheter
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TRÄFFPUNKT IDROTT 17–19 MARS

Varmt välkomna till Träffpunkt Idrott 2020!
En mötesplats med 100% fokus på framtidens
möjligheter för folkhälsa genom idrott, bad,
anläggning och fritid.
Projektteamet, utställare och programråd ser fram emot
att välkomna er till Nordens ledande mötesplats inom
idrott, bad, anläggning och fritid.
Vårt varmaste tack till vårt programråd som med sitt
engagemang och sin branschkunskap är oumbärliga
i att skapa ett spännande, innehållsrikt och relevant
program. I år har vi även öppnat upp för besökare,
samarbetspartners och leverantörer att föreslå ämnen,
stort tack för era bidrag! Ett stort antal av bidragen har
blivit antagna i årets program. Vi lägger i år lite extra fokus
på hållbarhet och Sportstech.
Ett ökat intresse från våra nordiska grannar och
Träffpunkt Idrotts medlemskap i IAKS Nordic
avspeglas i programmet med flera internationella

inslag. Vi utökar även samarbetet med våra nordiska
branschorganisationer. Vi är väldigt glada och stolta att
vi även denna gång gästas av en minister med ansvar för
idrottsfrågor - Amanda Lind som inleder politikdagen.
På onsdag eftermiddag kommer flera priser att delas
ut. Nytt för i år är att Göteborgs-Postens Hederspris
kommer att delas ut på mässan. Onsdagen avslutas med
en branschfest för HELA branschen med Svenska Mässan
som arrangör. Ta med kollegorna dit!
Planera i god tid in tid för att besöka utställningen där de
ledande leverantörerna inom området, visar produkter
och tjänster och deltar i debatten!

TRÄFFPUNKT IDROTT 17–19 MARS

Nordens ledande mötesplats inom idrott,
bad, anläggning, fritid och folkhälsa
Ta dig lite tid nu för att spara mycket tid sedan! På Träffpunkt Idrott träffar du Nordens
ledande leverantörer, politiker, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning,
fritid och folkhälsa. Här kan du ta chansen att själv ställa frågor till idrottens makthavare,
hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna och produkterna och kompetensutveckla dig
själv och ditt team.
Träffpunkt Idrott består av en tredagars-konferens och en mässa med över
100 utställare och en öppen scen med kostnadsfria föreläsningar.

Köp
biljetter på
traffpunktidro
tt

.se

Varmt välkomna till Träffpunkt Idrott, Svenska Mässan
och Göteborg!
Projektteamet
Träffpunkt Idrott

Konferensen

Tredagarskonferensen innefattar tre teman – Aktivitet,
Anläggning/Plats och Politik. I biljettpriset ingår alla
seminarier, samt entré till mässan.
Bland inledningstalarna och keynote speakers finns
H.K.H. Prins Daniel, Carolina Klüft, Amanda Lind, Mike
Lawless, Dean Kriellaars och Daniel Berglind. Läs om
höjdpunkterna i programmet på följande sidor och se
hela programmet på traffpunktidrott.se

Mässan

Träffpunkt Idrott är stolt
medlem i IAKS Nordic

LOGO

På mässgolvet träffar du över 100 utställande
företag i branschen – prata med experter och
få svar på dina frågor om olika lösningar på
problem i din yrkesvardag. På Öppna scenen
pågår ett omfattande scenprogram med
kostnadsfria seminarier. Entré till mässan är
kostnadsfri - registrera er på traffpunktidrott.se

IAKS Nordic är en sektion i den internationella, ideella organisationen IAKS
(International Association for Sports and Leisure Facilities) som arbetar för att
främja erfarenhets, kunskapsutbyte och nytänkande för alla som arbetar med
planering, design och förvaltning av sport- och fritidsanläggningar. Träffpunkt Idrott
är stolt medlem och glada att kunna erbjuda ett antal spännande seminarier med
en nordisk och internationell utblick i branschen. Alla seminarier som IAKS Nordic
arrangerar hålls på engelska:
• Activity Measurements in sports facilities – Booking vs use
• Outdoor sports – a completely new situation
• Introductory recreational facilities
• What do cities do to provide facilities for sports and physical activity for their
citizens?

Läs mer om konferensen och mässan

KONFERENSEN

KONFERENSEN

Konferensen 2020 – ett axplock

Kostnadsfri
entré till mä
ssan
ingår vid köp
av
konferensko
rt!

På Träffpunkt Idrott möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken,
akademin, näringslivet och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal.
Ta del av föreläsningar, delta i diskussioner och workshops under tre innehållsrika
konferensdagar. Programmet i sin helhet finns på www.traffpunktidrott.se

Activity Measurements in sports facilities – Booking vs. use
Peter Forsberg, Senior Researcher, The Danish Institute for Sports Studies (Idan), Anders Hørberg, Sports
Consultant, Kalundborg Municipality, Moderator: Marina Högland, Head of Administration, Sports Director,
Stockholm City Presented by: IAKS Nordic
Förändrat stöd till idrotten för att nå fler
Patrik Oscarsson, utredare Riksidrottsförbundet, Peter Eriksson, verksamhetscontroller, Riksidrottsförbundet.
Arrangör: Riksidrottsförbundet
Nelms metod en metod som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg
Hilde Elise Hansen, projektledare Nelms Metod, SK Poseidon. Arrangör: Svenska Badmästarförbundet
Den förutsägbara ledaren – dolda utmaningar i ledarskapet
Måns Lööf, utbildad sjuksköterska, KBT terapeut och idrottsledare. Arrangör: Svenska Badmästarförbundet
Tema Anläggning/Plats anknyter till följande av FN’s globala mål:

Se hela spåret här:

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Tisdag 17 mars

Dagens tema: Aktivitet

Onsdag 18 mars

Fokus på hur fysisk aktivitet kan främjas och därmed förbättra folkhälsan.

Dagens tema: Anläggning/Plats

Ur programmet:

Fokus på samhällsplanering och anläggningar/platser som förutsättning för fysisk aktivitet.

Inledningsanföranden av H.K.H. Prins Daniel
och Carolina Klüft

Ur programmet:

Keynote speaker: Dr. Dean Kriellaars,
professor vid University of Manitoba i Kanada
Physical literacy as the gateway to active
participation

Keynotespeaker Mike Lawless
Director LA architects UK
Koordinerad planering och idrotten, fritid och
kultur i fysisk planering
Mikael Franzén, strateg på fastighetsstaben i
Uppsala kommun, Louise Andersson, expert
kulturpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner

Utmaningar och möjligheter för att öka
den fysiska aktiviteten
Daniel Berglind, forskare Folkhälsovetenskap,
Karolinska Institutet
Ung delaktighet - hur ser unga på idrottens
utmaningar och lösningar?
Fryshuset

Carolina Klüft

H.K.H. Prins Daniel

Why is the future of physical activity beyond
our comfort zones?
Alexander Hallberg, founder of the Swedish
eSport association, Kasper Ljungstrøm, CEO &
Co-Founder of Just Football, Jakob Wikenstål,
Co-founder of Nordic Sports Tech & Founder of
Sportidealisten. Presented by: Nordic Sports Tech
Simkunnighet som ett medvetet arbete
för jämlikhet
Åsa Andersson – doktorand i idrottsvetenskap,
Göteborgs universitet
Nytt forskningsprogram om idrott, friluftsliv
och miljö
Peter Fredman, professor, Mittuniversitetet, Erik
Lundberg, forskare och föreståndare, Centrum för
turism vid Göteborgs universitet

Rekreation och fysisk aktivitet i den
täta staden. Rapport från ett pågående
forskningsprojekt
Amalia Engström, doktorand på Sveriges
Lantbruksuniversitet i Uppsala

Mike Lawless

Mikael Franzén

Amalia Engström

Marilouise Berg

Pernilla Holgersson

Ola Mattson

Vad tycker svenska folket om de publika
badhusen?
Eva Lagercrantz, senior konsult, Origo Group

Dean Kriellaars

Hilde Elise Hansen

Konstgräs, hållbarhet och idrottspolitiska mål
Maria Jacobsson, kulturpolitisk expert,
Sveriges Kommuner och Regioner, leder ett
samtal med Nils-Olof Zethrin, idrottspolitisk
expert på Sveriges Kommuner och Regioner,
Marilouise Berg, hållbarhetsstrateg, SKL
Kommentus, Pernilla Holgersson, konsult inom
hållbara innovationssystem och koordinator för
Beställargruppen konstgräs
Hur snöforskning skapar lösningar för
framtidens skidanläggningar
Erik Melin Söderström, projektledare MSc
klimatförändringar

KONFERENSEN

KONFERENSEN

Myndighetens nya råd för badhusbyggnation
Heini-Marja Suvilehto, segmentsansvarig bygg på Upphandlingsmyndigheten

Om jämlik idrott och idrottspolitikens möjligheter och begränsningar
Johan R Norberg, professor vid Malmö universitet och CIF:s utredare, Maria Modig, kultur- och fritidschef i
Norrköping. Arrrangör: Centrum för idrottsforskning

Framtidens bad och trender
Arrangör: Svenska Badbranschen
Introductory recreational facilities
Ola Mattson, the Danish Foundation for Culture and Sports Facilities (LOA), Mike
Lawless, Director, LA architects, UK. Presented by: IAKS Nordic

Aktiv fritid – allas rätt till en meningsfull fritid?
Erika Johansson, utredare Myndigheten för delaktighet
What do cities do to provide facilities for sports and physical activity for their citizens?
Presented by: IAKS Nordic

Heini-Marja
Suvilehto

Tema Anläggning/Plats anknyter till följande av FN’s globala mål:

Se hela spåret här:

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Kompetensförsörjning i framtidens simhallar
Karin Brand, generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet, Mona Hjortzberg, ombudsman, Kommunal,
Torbjörn Bergvall, vice ordförande, Svenska Badbranschen. Arrangör: Svenska Badbranschen
Nordiskt samtal
Om erfarenheter kring de utmaningar och möjligheter respektive land möter och arbetar med inom framförallt
bad. Deltagare: lIpo Johansson, teknisk rådgivare, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund,
Alice Boyd, daglig leder, Bad park och idrett, Lars Norring ordförande Dansk Svömmebadsteknisk
Forening, Tim Greneby, ordförande Svenska Badmästareförbundet, Christer Sörliden, moderator, Svenska
Badmästarförbundet. Arrangör: Svenska Badmästarförbundet.
Idrotten och regionerna
Det regionala utvecklingsuppdraget sätter ljuset på regionernas roll i förhållande till idrott. Vad händer nu i
regionerna och varför? Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner

Torsdag 19 mars

Dagens tema: Politik
Fokus på idrottens roll i samhället, så som idrottens egenvärde, jämställdhet och inkludering.

Ur programmet:
Inledningstal med Amanda Lind
Minister med ansvar för idrottsfrågor
Strategi 2025 vs Idrottssvaga områden
Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet, Lillemor Lindell, samordnare
inkludering och jämlikhet. Arrangör:
Riksidrottsförbundet

Erika Johansson

Idrottspolitiskt samtal
Amanda Lind, Minister med ansvar för idrottsfrågor,
Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet,
Alex Bergström, ordförande beredningen för kultur
och fritid Sveriges Kommuner och Regioner
Aktiv hela livet, lokal idrottspolitik i praktiken?
Katrien Vanhaverbeke, sektionschef Lokal och
regional utveckling Sveriges Kommuner och
Regioner, Karin Olanders, förvaltningschef, Andreas
Hagström, idrottsutvecklingschef Kultur- och
fritidskontoret, Linköpings kommun
Maskulinitet & idrott
Thor Rutgersson, författare och programledare
för podden “Allt vi inte pratar om” leder ett
panelsamtal med bl.a. Jesper Fundberg, etnolog
och maskulinitetsforskare vid Malmö universitet
och Polismyndigheten, Robert Laul, journalist,
föreläsare, fotbollsledare och författare, Johan
Pettersson, projektmedarbetare “Allt vi inte pratar
om”, och jämlikhetskonsult Make Equal, Peter
Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet/SISU.
Arrangör: Make Equal

Lars Norring

Maria Modig

Torbjörn Bergvall

Tema Politik anknyter till följande av FN’s globala mål:
Amanda Lind

Robert Laul

Se hela spåret här:

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET
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FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Föreläsningar, konferensinnehåll och medverkande uppdateras löpande på traffpunktidrott.se

Björn Eriksson

Katrien
Vanhaverbeke

Träffpunkt Idrotts konferensprogram tas fram av ett programråd som består av representanter
från Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Badmästarförbundet,
Sveriges kultur- och fritidschefs förening, Svenska Badbranschen, Centrum för idrottsforskning
och Svenska Mässan/Träffpunkt Idrott

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

KONFERENSEN

KONFERENSEN

TISDAG 17 MARS: TEMA AKTIVITET
TID

LOKAL A3

LOKAL A5

LOKAL F3

ONSDAG 18 MARS: TEMA ANLÄGGNING/PLATS
LOKAL F2

TID

LOKAL A3

09:00

09:00

Inledning Anläggning/plats

09:00

09.15

09.15

Opening speech: Ask
different questions - get
better answers

09.15

Inledning Politik

09:30

Inledningstal: Amanda Lind

09:30
09:45
10:00

Träffpunkt Idrott
konferensens öppnande

09:45

Inledningstal H.K.H. Prins
Daniel och Carolina Klüft

10:15

10:00
Nytt forskningsprogram om idrott,
friluftsliv och miljö

10:30
10:45

09:30

Utmaningar och
möjligheter för att öka den
fysiska aktiviteten

12:00

Keynote speaker
Dean Kriellaars:
Physical literacy as
the gateway to active
participation

10:15
10:30

Hur ser unga på
idrottens utmaningar
och lösningar - Ung
delaktighet, Workshop
Fryshuset

LOKAL F2

Vad tycker svenska
folket om de publika
badhusen

11:15

09:45

10:15
Egenkontroll och för
vem?

Idrottspolitiskt
panelsamtal - Hur
skapa förutsättningar
tillsammans för ökad fysisk
aktivitet?

LOKAL A5

Preventiv hälsa genom
en rolig fritid

11:00

Anläggningsrapport 2019:
Hårda fakta och trender

Framtidens idrottshall
för idrott och skola

Kampsporter och
anläggningar –
jämställda idrotter med
framtid i den täta staden

11:15
Säker kemikaliehantering i våra
badanläggningar och
simhallar

12:00

Koordinerad planering och
idrotten, fritid och kultur i
fysisk planering

LUNCH

LUNCH

Keynote speaker
Dean Kriellaars:
The politics of physical
literacy

Strategi 2025 vs
Idrottssvaga områden

12:45

12:45

12:45

LUNCH

Sports innovation as a
driving force

Första stegen som ett
röreleserikt samhälle

Gott värdskap ger
resultat

Activity measurments in
sports facilities - booking
vs use

15:00

Hinderbana, OCR - en
sport som inkluderar
och utmanar traditionell
idrott

16:00

16:45
17:00

14:15
14:30

15:00
15:15

Workshop - städning i
badanläggning

15:45

Det nordiska samtalet

Idrottens
landsbygdsprogram

16:15
16:30

LUNCH
LUNCH

Aktiv hela livet lokal
idrottspolitik i praktiken

13:15
13:30

Maskulinitet & idrott

Klimatet vs idrotten – en
oberäknelig utmaning

Konstgräs, hållbarhet,
och idrottspoltitiska mål

Make Equal

Metoder för att reducera
klorlukt i badanläggning

14:15

What do cities do to
provide facilities for sports
and physical activity for
their citizens?

14:30

Om jämlik idrott och
idrottspolitikens
möjligheter och
begränsningar

Föreningsliv som
byggsten för demokrati

Hur väl nås mål
om jämlikhet och
jämställdhet inom
idrottsrörelsen?

Bredd och elit en
förutsättning för all
idrott

14:45

Idrottsmiljöer som verkliga
träffpunkter

PAUS

Är det möjligt att bygga
innovativa isytor och
ishallar

#WeDo av MeToo

13:45

PAUS

PAUS

15:00

PAUS

Idrotten och regionerna
15:15
15:30

Hur snöforskning skapar
lösningar för framtidens
skidanläggningar

16:00
Vad händer om vi för
samman två saker vi är
väldigt bra på i Norden,
idrott och teknik?

13:00

14:00

15:30

Förändrat stöd till idrotten
för att nå fler

Från inaktiv till aktiv med
funktionsnedsättning

Rekreation och fysisk
aktivitet i den täta staden.
Rapport från ett pågående
forskningsprojekt

Miljöer som triggar
rörelseglädje
och utmanar
byggstandarder

14:45

Nyttan av evenemang

16:15
16:30

Hur viktigt är det med
städning i
våra anläggningar?

Why is the future of
physical activity beyond
our comfort zones?

PAUS
15:30

Hur ser framtidens
bad ut?

Upphandlingsmyndighetens nya råd
för badhusbyggnation

14:00

PAUS

15:15

15:45

PAUS

13:30
13:45

Att tävla i digitala spel
- en crasch course i
e-sport

14:15
14:30

LUNCH
13:00

PAUS

14:00

14:45

Nelms Metod

13:15

13:30
13:45

Ekobrottshärvan i
Östersund - vad var det
som hände?

12:15
12:30

13:15

Finansieringsmodeller
bad

Aktiv fritid allas rätt till
en meningsfull fritid

LUNCH
12:30

West Sweden Action
Weeks – En hållbar
folkfest

Kompetensförsörjning
i framtidens
badanläggningar

LUNCH

12:30

LUNCH/MÄSSBESÖK

Hur ser unga på
idrottens utmaningar
och lösningar? Ung
delaktighet, Workshop
Fryshuset

LOKAL F2

11:30

12:00

LUNCH/MÄSSBESÖK

13:00

LOKAL F3

10:45

11:45

12:15

LOKAL A3

10:30

11:45

LUNCH/MÄSSBESÖK

12:15

TID

10:00

11:00

11:30

LUNCH/MÄSSBESÖK

Keynote speaker
Dean Kriellaars:
Physical Literacy Enriched
Environments

Introductory
recreational facilities

LOKAL F3

10:45

Den förutsägbara
ledaren

Outdoor sports - a
completly new situation

11:30
11:45

Simkunnighet som ett
medvetet
arbete för jämlikhet
Hur ser unga på
idrottens utmaningar
och lösningar - Ung
delaktighet, Workshop
Fryshuset

11:00
11:15

LOKAL A5

TORSDAG 19 MARS: TEMA POLITIK

Från snöbrist till
snösäkerhet längdskidglädje i alla
kommuner varje vinter

Praktiskt användbara
resultat kring
korrosionsforskning
kopplat till bad
Tänk multifunktionella
idrottsanläggningar för
en hållbar framtid

15:45
16:00
16:15
16:30

16:45

16:45

17:00

17:00

Tankar och arbete kring
hot och våld på bad- och
fritidsanläggninar

KONFERENSEN

KONFERENSEN

”Digitala och fysiska aktiviteter
behöver inte stå i motsats till varandra”

Dean Kriellaars, keynote speaker på Träffpunkt Idrott 2020:

”Politiker måste tänka i nya banor”
Att bara uppmuntra till fysisk aktivitet räcker inte. Ska
man få med sig människor måste man öka förståelsen för
rörelsens positiva effekter.

Digitala och fysiska aktiviteter behöver inte stå i
motsats till varandra.
– Teknologi kan tvärtom göra oss mer fysiskt aktiva
och skapa positiva associationer till rörelse, menar
idrottsvetaren Jakob Wikenstål.

– Hela samhället, inte minst politikerna, måste börja
tänka i nya banor, säger Dean Kriellaars, professor
vid University of Manitoba i Kanada, som föreläser på
Träffpunkt Idrott.

En rad exempel lyfts fram i ett högintressant pass på
Träffpunkt Idrott.
På eftermiddagen 17 mars arrangeras två anslutande
paneldiskussioner kring den teknologiska utvecklingen
inom sportsektorn på Träffpunkt Idrott. Moderator är
Jakob Wikenstål, idrottsvetare och en av grundarna till det
nordiska nätverket Nordic Sports Tech, som körde igång i
mars 2019.

Dean Kriellaars är en internationell auktoritet inom
Physical Literacy, vilket på svenska brukar översättas till
rörelseförståelse. På Träffpunkt Idrott 17–19 mars medverkar
han alla tre dagar, med tre olika seminarier kopplade till
respektive dags tema: aktivitet, anläggning/plats, politik.
Dessutom håller han i en workshop vid två tillfällen under
mässan.

– Vi vill visa hur sport och teknologi tillsammans kan öka
och främja fysisk aktivitet i alla åldrar genom att inspirera
och motivera, säger han.

– Där ska jag demonstrera rörelser för deltagarna, så att de
kan lära andra att röra sig på ett bra sätt. På ett sätt som
skapar trygghet, lust och glädje hos den aktive, säger Dean.

– På konferensen diskuterar vi olika lösningar för samhällets
problem med fysisk inaktivitet. Och vi ställer frågan: kan
teknologi vara ett hjälpmedel för att få fler människor att ta
sig utomhus och delta i fysiska aktiviteter?

Han menar att Physical Literacy handlar väldigt mycket om
psykologi. Och han understryker hur viktigt det är för alla,
speciellt uppväxande generationer, att behärska en mängd
olika rörelser. Som att kunna simma, cykla, åka skidor eller
skridskor.

Nordic Sports Tech, som även har medverkande från länder
utanför Norden, har samlat över 200 organisationer,
forskare och sports tech-entusiaster.
– Vår mission är att connecta, växa och inspirera genom
tvärvetenskapliga kunskapsutbyten, nätverkande och
samarbeten, berättar Jakob.
– Det finns så många bra initiativ, människor och resurser.
Fast de har hittills varit svåra att hitta. Vi vill vara en
samlande kraft.
Flera exempel tas upp under konferenspasset. I första
panelen ges perspektiv på e-sport och på hur nätbaserade
communities kan få människor att ta sig ut i naturen och
träna fysiskt. Här medverkar Alexander Hallberg, grundare
av Svenska E-sportförbundet, och Oskar Paulsson,
produktchef på Just Football – ett mobilspel som på kort tid
blivit oerhört populärt.
– Du kan spela matcher, träna och utmana andra på till
exempel frisparkar och straffar och sedan interagera med
kompisar utomhus. Ett bra exempel på hur ny teknologi kan
få människor i rörelse, menar Jakob Wikenstål.
I panelen ingår också Michaela Lindgren som startat Forest
Femmes, ett community med löpargrupper som inspirerar
kvinnor att springa i naturen. Det andra passet ger en
översikt av hur teknologin inom idrotten ser ut idag. Här
får vi också inblickar i tre framgångsexempel som visar
hur svårt – eller lätt – det är att utveckla nya teknologiska
lösningar.
En av de medverkande är Stina Lundgren Högbom,
programansvarig för SPIN Accelerator Sweden, inriktad på
att stödja entreprenörskap och startups inom sports tech.

Namn: Jakob Wikenstål
Titel: Idrottsvetare och Cofounder of Nordic Sports Tech
& Founder of Sportidealisten
Aktuell som: Moderator på
Träffpunkt Idrott kl. 15.00
samt kl. 16.00 tisdagen den
17 mars 2020

En annan är Filip Ahlström, projektledare för Malmö FF’s
e-sportlag som vann den första Allsvenskan i e-fotboll 2019
och som storsatsat på ett hälsoteam.
En tredje är Emily Dahlgren, medgrundare till Horse Tech
of Sweden, som vill främja och marknadsföra tekniska
innovationer inom hästsporten.
– Ridsporten är ett intressant och belysande exempel, säger
Jakob Wikenstål.
– Den har länge varit väldigt konservativ, men har blivit
alltmer teknologisk inriktad och har tagit fram nya
lösningar för att utveckla träningsmetoder och nå bättre
tävlingsresultat. Med stor framgång.Flera exempel tas upp
under konferenspasset. I första panelen ges perspektiv
på e-sport och på hur nätbaserade communities kan få
människor att ta sig ut i naturen och träna fysiskt.

– Det är lika viktigt som att lära sig läsa och skriva. Att lära
sig rörelser främjar också kreativiteten vilket får positiva
konsekvenser för skolresultaten.
Tyvärr, konstaterar han, går utvecklingen åt fel håll över hela
värden: barn, ungdomar och även vuxna både lär sig och
utför allt färre fysiska aktiviteter.
– Just nu får inte barn runt om i världen grundläggande
rörelsekompetens. Med några undantag. I Sverige får barn till
exempel lära sig att simma, det är väldigt få länder i världen
som faktiskt gör det.
Med ökad rörelseförmåga kan människor vara fysiskt aktiva
långt upp i åldrarna. Vilket gör folk friskare och har stor
samhällsekonomisk betydelse. En viktig aspekt, som Dean

Namn: Dr. Dean Kriellaars
Titel: Professor vid University
of Manitoba i Kanada
Aktuell som: Keynote speaker
samt håller i workshops alla
konferensdagar på Träffpunkt
Idrott, 17-19 mars 2020

Kriellaars tar upp, gäller hur städer planeras och olika miljöer
och anläggningar för aktiviteter utformas.
– Vad vi eftersträvar är en inkluderande design, där ingen
lämnas utanför.
– Inom Physical Literacy vill vi skapa interception, en
uppfångande miljö, där man sätter samman olika aktiviteter.
Det skapar upptäckarglädje, menar han.
Han tar ett belysande exempel från sin hemstad, Winnepeg,
där antalet besökare i en utomhusanläggning har stigit
från 3 000 till 30 000 per dag, sedan man adderat fler
aktivitetsalternativ. Ett sådant uppsving går väl i linje med
politiska mål. Nästan alla länder vill främja folkhälsan genom
att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen.
– Med Physical Literacy kan man göra det, göra människor
aktiva för livet. Men det kräver att man på styrande
politisk nivå förändrar sitt tankesätt, sina policies och sin
resursfördelning, understryker Dean.
Han tycker att Sverige tar ett steg i rätt riktning genom
att från och med 1 januari i år göra Barnkonventionen, som
antogs av FN 1989, till lag.
– Som ett resultat av det kan nu svenska kommuner stå till
svars om de inte ger barn tillräckliga möjligheter för social
och fysisk utveckling. Det kan från och med i år ses som ett
lagbrott, konstaterar han.
– Så när man till exempel designar lekparker och skolgårdar
är det säkrast att man gör det på rätt sätt!
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Leverantörer på mässgolvet 2020
3Dmouthguard

Ksab Golf Equipment AB

* Sterisol AB

* Actor Kök & Butik AB

* Kunskapsporten AB

* Stockholms Fotbollförbund

Agrob Buchtal GmbH

Kvanne Industrier AS

* Aktiviteter Sverige

* Luxway Nordic AB

Stundab Städ & Underhållsprodukter
Norden AB

Allmänna Arvsfonden

* LLENTAB AB

APM Sport & Import AB

M Malmsten AB

Aqua Level Svenska AB

* Make Equal

* Aqua-Line Systems AB

Malux Sweden AB

AST Eis- und Solartechnik GmbH

Mapei AB

Awp Design AB

Martinsons Byggsystem AB

* Caddy Clean Scandinavia AB

* Mebyou AB

CADO i Sverige AB

Menair AB

Centrum för Idrottsforskning

Menerga AB

* Chemoform Scandinavia AB

MG International

Davo

Miwex Fritid AB

Dextra AB

* Monacor Sverige AB

ENGO Srl

NCC Sverige AB

Entry Event Sweden AB

Nima Maskin AB

Enwa Water Technology AB

Nordic Sport AB

* Eoled

OrboTech Sweden AB

Exacta-Sweden AB

P Olssons i Linderöd AB

Explizit AB

* Pahlén AB

* Fergin Sverige AB

PLS Produkter AB

Ferno Norden AB

* Polytan Scandinavia AB / EcoSand

* Fluidra Nordic AB

Poolwater Nordic AB

* Function Lighting Sweden AB

Processing AB

Gantner

* PWS Nordic AB

GML Sport AB

* Rbok AB

* Greenled AB

Recreational Systems Int

* Gullberg & Jansson Of Sweden AB

* Riskful Play- Korpen

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB

Rodeco AB

HockeyPractice Sweden AB

Safesight

* Hydrohex

Sandmaster Skandinavien AB

* Hyrtoaletten/Danfo

ScandiHall AS

IAKS NORDIC

* Sia, City Playgrounds

IC Control Media & Sport AB

SitSet AB

Interoc Plattsättning AB

* Skånefrö AB

Invarmex i Sverige AB

Smart Visitor System AB

* Ji Sport A/S

Spin18

Kakelspecialisten i Stockholm AB

* Sports Labs Ltd

* Kebne utegym by Nola

Sportsview

Klubben Sport & Fritid

Steelpool Sweden AB

*Nya utställare för 2020

Utställarlistan uppdateras löpande på traffpunktidrott.se

Sunda AB
Suntech Group AB
Sweden Hydro Sport AB
Svensk Jordelit AB
Svenska Badbranschen
Svenska Badmästareförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Svenska Gymnastikförbundet
Svenska Gång- & Vandrarförbundet
Svenska Handbollförbundet
Svenska Innebandyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Parasportförbundet & Sveriges
Paralympiska Kommitté

Tre snabba frågor till
några av årets utställare
Hallå där…

Hallå där…

Beskriv kort er produkt/lösning?
Kakelspecialisten levererar allt inom kakel
och klinker till simhallar och spa-anläggningar.

Beskriv kort er produkt/lösning?
HockeyPractice och AST är specialister på att hyra ut och sälja
skräddarsydda isbanor och isbanelösningar, både konstfrusna
och naturisbanor, samt därtill hörande tjänster och produkter.

Kakelspecialisten

Vilket/vilka problem löser ni för våra
besökare/era kunder i deras behov?
Vår tekniska avdelning hjälper kunder med
tekniska råd om hur keramiska konstruktioner
ska byggas för att hålla i den miljö ni avser att
keramiken ska användas.
Vad händer det för spännande i er monter
på mässan?
Kom och fråga våra svenska och europeiska
experter om allt inom keramik eller hur det
går till att göra en säker, tät och hållbar
keramisk installation!

Svenska Ridsportförbundet
Svenska SIKO
Svenska Skidförbundet
Svenska Volleybollförbundet
Sveriges fritids- och kulturchefsförening
Sveriges Kommuner & Regioner (SKR)
Sveriges Riksidrottsförbund
Swimtec AB
Tecnovap Scandinavia AB
TOP Industri AB
Trafik & Fritid Skandinavien AB
Tress Sport & Lek AB
* Triq Arena AB
Unisport Scandinavia AB
* Walkia AB
* Waterless Scandinavia
We Group AB
Weda Poolcleaner AB
Westerstrand Urfabrik AB
* Wiegand waterrides GmbH
Winn Marketing AB
X2 Architects
XBO securitysystems AB
Zamboni Europe AB

Hallå där…

Kunskapsporten
Beskriv kort er produkt/lösning?
Kunskapsporten är ett fastighetsbolag
som bygger, äger och driver bad- och
idrottsanläggningar. Att vi även driver
anläggningarna gör oss unika som
fastighetsbolag.
Vilket problem löser ni för våra besökare i
deras dagliga arbete?
I många kommuner har befintliga
badanläggningar nått sin livslängd och
behoven av nya anläggningar är påtagliga.
Konkurrensen om investeringsmedel i
kommunerna är stort samtidigt som badhus
även är tydliga ”sällanobjekt” i de kommunala
fastighetsbestånden. Det gör det upplagt
att fråga marknaden istället. Vi bygger, äger
och driver bad- och idrottsanläggningar
där kommunen köper tjänster av oss efter
upphandling.
Vad händer det för spännande i er monter
på mässan?
Om man har behov av ett nytt bad i
kommunen ska man helt klart prata med oss
först innan man dyker ner i en egeninvestering
i ett badhusprojekt. Detta för att få tankar om
ett nytt sätt att bygga, äga och driva badhus.
Välkomna till oss för att höra mer!

HockeyPractice

Vilket problem löser ni för våra besökare
i deras dagliga arbete?
Vi bidrar till att skapa aktivitetsytor under vinterhalvåret där
kunden önskar dem. Det kan vara allt från att skapa platser
för spontanidrott till att öka attraktionen för stadsdelar eller
andra områden.
Vad händer det för spännande i er
monter på mässan?
Tillsammans med AST visar vi upp deras innovativa mobila
isbanelösning som ryms på en släpvagn! Lösningen heter
ICE4YOU och innebär att man snabbt kan installera en
konstfrusen isbana med en enkel och attraktiv sarg. Vi sätter
upp denna lösning inne på mässan!
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Ta del av kostnadsfria kompetenshöjande pass på Öppna scenen
Delta i kunskapshöjande och kostnadsfria seminarier på öppna scenen. Programmet kommer
i år att ha fokus på grönytor samt bad. Se hela programmet på traffpunktidrott.se

Prisutdelningar
GP-sportens Hederspris
Varje dag bedrivs det mängder av olika slags idrott i
Göteborg. Det handlar om elit och bredd, lagidrotter,
individuella grenar och inte minst ungdomsidrott.
Bakom varje framgång finns det personer som
sliter för att föreningarna faktiskt skall överleva, så
kallade eldsjälar. Det är dessa som GP-sporten vill
lyfta fram i strålkastarljuset.
GP-sportens hederspris 2020 delas ut på Öppna
scenen på Träffpunkt Idrott.
Träffpunkt Idrott-priset
Träffpunkt Idrott-priset instiftades 2018 och
uppmärksammar innovationer i Sverige och Norden

för att främja utvecklingen framåt inom idrott,
fritid, hälsa och bad. Vinnaren presenteras under
festliga former på Träffpunkt Idrott. Besökare har
möjlighet att påverka genom röstning på plats och
på traffpunktidrott.se
Bucklas minne
Svenska Badmästareförbundet verkar för att
utveckla bad och verksamheter i bad, skapa
mötesplatser för idéutbyte och fortbildning. Priset
består av den, i branschen, hett eftertraktade
trästatyetten ”Bucklas Minne” och ett livslångt
medlemskap i Svenska Badmästareförbundet som
ständig hedersmedlem.
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Beach
AFTER

Välkommen på branschfest
med After Beach-tema!
Missa inte Träffpunkt Idrotts höjdarkväll som i år arrangeras av Svenska
Mässan onsdagen 18 mars. Branschfesten där du kan landa efter dagen på
mässan och få festfeeling med kollegor i branschen.
Festen är på vår italienska restaurang Ristoria där vi startar kvällen kl.19.00
med välkomstbubbel och italiensk buffé. Kanske unnar du dig en iskall öl, ett
glas vin eller kanske en smarrig cocktail med eller utan alkohol. På scenen
sätter livebandet Janes Bomb igång kvällen och vi utlovar härlig After
Beach-stämning.
Anmäl dig på traffpunktidrott.se
Välkommen!

”The Dutch are coming!”
Idrottsrelaterad innovation har stor potential! Start ups, kunskap och entreprenörskap från den
nederländska sportsektorn intar mässgolvet på Träffpunkt. Den holländska representationen består
av nystartade företag som arbetar tillsammans för att på mässan presentera och visa vad innovativa
små nederländska företag kan erbjuda av nya lösningar och tjänster för idrottssektorn. Några av
företagen som är på plats är 3Dmouthguard, Recreational Systems Int, Safesight och Sportsview.

Planskötarkonferens med
Svenska Fotbollförbundet (Svff)
Svenska Fotbollförbundet arrangerar sin planskötarkonferens i samband med Träffpunkt Idrott. Anmälan sker
via Svff. Dessutom har du chansen att prata arenautveckling, gröna sportytor, konstgräs och hållbarhetsfrågor
med Svenska Fotbollsförbundets representanter i Anläggningslagets monter varje dag mellan klockan 13-15.

After Mässa
Välkommen att fortsätta nätverka även efter
mässan har stängt på tisdagen i vår lobbybar
Twentyfourseven mellan kl. 17-19 där vi serverar
drycker med och utan alkohol till After Work-priser!

PRAKTISK INFO

Träffpunkt Idrott äger rum 17–19 mars på Svenska Mässan, Göteborg, entré 2.

Mässans öppettider:
Tisdag 17 mars 10.00-17.00
Onsdag 18 mars 10.00-17.00
Torsdag 19 mars 10.00-16.00

Konferensens öppettider:
Tisdag 17 mars 9.30-17.00
Onsdag 18 mars 9.00-17.00
Torsdag 19 mars 9.00-16.00
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Mötesplats mässa
I samband med konferensen arrangeras en utställning. Här möter
du branschens starkaste leverantörer och kan ta del av deras
tjänster, produkter, kunskap och erfarenhet.
Entré till mässan
För att besöka mässan behöver du ett entrékort. Det är
kostnadsfritt att registrera sig som besökare på Träffpunkt Idrott.
Entré till utställningen ingår för dig som bokar konferenskort.
Hotell
För både konferensdelegater och mässbesökare finns möjlighet
att boka hotellrum till förmånliga priser på våra samarbetshotell i
Göteborg. Se traffpunktidrott.se/boende för mer information.
Hitta till Svenska Mässan
Från Centralstationen:
Ta spårvagn 2, 4 eller 13 vid Drottningtorget.

Konferenslunch
Passage till Focus

Konferenskort/namnskylt
Ditt konferenskort får du på 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.

Från Brunnsparken:
Här kan du förutom spårvagn 2, 4 och 5 även ta och buss 50.
Hållplatsen heter Korsvägen och ligger mitt emot Svenska Mässan.

Entré 2 - Besöksentré
Konferensregistrering

Anmälan till konferensen*
twentyfourseven
Anmäl dig på traffpunktidrott.se
Nytt för i år - En konferensbiljett:
Vi har lyssnat på våra besökare. I år gör vi det enklare att boka sig
till konferensen. En biljett till Träffpunkt Idrott konferensen gäller
till alla seminarier. Du väljer om du vill gå en, två eller tre dagar.
Även i år ingår lunch och kaffe i konferenspriset - ta chansen att
nätverka med kollegor från andra delar i landet!
För frågor gällande anmälan kontakta tpi@meetx.se eller
ring tel 031-708 86 90.

Från Landvetter flygplats:
Ta flygbuss till Korsvägen, mitt emot Svenska Mässans huvudentré.
Med bil:
Vid ankomst till Göteborg, sväng av vid skylten ”Mässan,
Scandinavium, Liseberg”. Parkera i parkeringshuset Gårda
Affärscentrum (Focus), intill Svenska Mässan och Gothia Towers.
På plan 2 finns en gångbro över till Svenska Mässan.

*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.

Träffpunkt Idrott arrangeras i samarbete med:

#träffpunktidrott
traffpunktidrott.se
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