Svensk Idrottspsykologisk Förening i samarbete med RF, Elit inbjuder till
en heldagskonferens på Bosön söndag den 16 mars 2014 med tema

IDROTTSPSYKOLOGI SOM STÖD I TRÄNARROLL
OCH LEDARSKAP
I det fantastiska programmet har vi i dagsläget klart med följande föreläsare:
Ph D Peter Olusoga, vid Sheffield Hallam University, Academy of sport and physical
activity, England. Peter Olusoga undervisar i idrottspsykologi och har stress och
coachning som intresseområden. Peter är också idrottspsykolog och arbetar med
bland annat boxning och basket. Peters forskning handlar bland annat om
elittränares stress, copingstrategier och att coacha under press.
Direkt hem från de olympiska spelen i Sotji kommer Olle Anfelt, beteendevetare på
Sveriges Olympiska kommitté. Olle ansvarar bland annat för SOK:s
coachningsprogram som förebereder huvudtränarna inför OS. Olle kommer att
berätta om dessa förberedelser samt om erfarenheter och lärdomar från OS 2014.
Johan Fallby, ansvarig för idrottspsykologin inom ungdomsakademi och A-lag,
Djurgårdens IF. Johan har arbetat med ungdoms- och elitidrott i över 15 år bland
annat i Svenska fotbollförbundet. Johan har deltagit i framtagandet av förbundets
spelarutvecklingsplan. Johan är också medförfattare till ett antal böcker bland annat
Guiden till idrottspsykologisk rådgivning och Idrottens karriärövergångar.
Vi vänder oss som vanligt till alla som har intresse för idrottspsykologi och som funderar på
hur idrottspsykologi kan bidra till prestationsutveckling, ökat välbefinnande och glädje.

Hjärtlig välkomna till konferensen som startar kl 9.30 samt det efterföljande årsmötet
kl 16.30!
Kostnad

För medlemmar: 645 kr (250 kr för heltidsstudenter, uppge detta i anmälan).
Ej medlemmar: 895 kr (500 kr för heltidsstudenter, uppge detta i anmälan
medlemskap i Svensk Idrottspsykologisk Förening år 2014 ingår).
I konferensavgiften ingår föreläsningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan

Du anmäler dig genom att betala konferensavgiften till SIPF:s bankgiro
5377-0392 senast 28 februari. Det är viktigt att du anger namn, adress och
e-post adress.

Mer information

Se vår hemsida www.svenskidrottspsykologi.se eller kontakta SIPF:s
konferensansvariga Ulrika Tranæus, (ulrika.tranaeus@hh.se)

