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Träningsläger för tränare och ledare
13-14 april på Örenäs Slott

Träningslägret innehåller föreläsningar, workshop, och
nätverkande, blandat med hotellvistelse, god mat och
trevligt umgänge med likasinnade. Ett unikt tillfälle att 
inspireras och fylla på med kunskap. 

Områden vi kommer att lägga fokus på, är utifrån
Idrottsrörelsens resor mot Strategi 2025, där vi berör
frågor som hur den moderna föreningen engagerar, ny
syn på träning och tävling, ett stärkt ledarskap,
inkluderande idrott för alla samt jämställdhet för
framgång. Vi blandar vassa föreläsningar med
grupparbeten för idéutbyten, samt egen tid för att nätverka.

Program
Fredag:
16:30-17:45 Incheckning, mingel, kaffe & smörgås
17:45 Inledning från Skåneidrotten
18:15 Håkan Carlsson – Förbundskapten för Svenska
Orienteringslandslaget
20:00 Middag på Örenäs Slott
Fri tid

Lördag:
08:45 Valbar föreläsning, välj ett alternativ, se sid 2
11:00-11:30 Kaffe och utcheckning
11:30 Workshop – Idrottsrörelsens utvecklingsresor
12:45-13:30 Lunch på Örenäs Slott
13:30 Kristina Landgren-Carestam – fd Förbundskapten för 
Innebandylandslaget, herrar och damer
15:00-15:30 Avslutning

Målgrupp

Tränare och aktivitetsledare från idrottsfören-
ingar i NV Skåne

Datum

Fredag 13 april kl 17.00 till lördag 14 april kl 
15.30

Plats

Örenäs Slott, utanför Glumslöv

Kostnad

Endast 400 kr per person tack vare subvention 
från Idrottslyftet. Priset inkluderar middag, 
frukost, lunch och fika, samt del i dubbelrum. 
Enkelrumstillägg 300 kr per person.
Max 6 personer per förening.

Anmälan

Senast 27 mars via länken:
https://response.questback.com/
skneidrotten/ssiadmijjn

Frågor 
Camilla Johansson 010-4765703 eller 
camilla.johansson@skaneidrotten.se

https://response.questback.com/skneidrotten/ssiadmijjn
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Håkan Carlsson
Ledarskap och motivation
Håkan Carlsson är förbundskapten för Svenska Orienteringslandslaget och har ett antal VM-medaljer på
meritlistan, samt varit nominerad till Årets Ledare på Idrottsgalan både 2017 och 2018. Ledarskap och motivation
– exempel från orienteringslandslaget Om hur inlärningspsykologi och mot vationsteori är grunden för ledarskapet 
i det svenska landslaget i orientering. Här varvas exempel från verkligheten med teoretisk bakgrund.
 

Kristina Landgren-Carestam
Ledarskap, teambuilding och kommunikation
Kristina Landgren-Carestam har varit förbundskapten både för Sveriges herrlandslag och damlandslag i
innebandy och tagit VM-guld med båda.

Kristina Landgren-Carestam är föreläsare, instruktör och utbildare i innebandy. Innan dess var hon den första
kvinnliga förbundskapten för Sveriges herrlandslag som tog VM-guld i innebandy. Hon har även varit förbunds-
kapten för damlandslaget och även där tagit VM-guld. Kristinas föreläsning handlar om ledarskap, teambuilding, 
mål och prestation, kommunikation och personlig utveckling. 
 

Valbara föreläsningar
1. Pedagogik och metodik för tränare – konsten att lära ut sin idrott
 Utbildningen ger grundläggande pedagogik och metoder för att kunna förmedla ett budskap och 
 kommunicera en övning.

2. Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar
 Utbildningen fokuserar bland annat på att ge värdefull kunskap i beteendelära, tips på agerande i en
 tränings eller tävlingssituation och avliva de myter som finns om barn med normbrytande beteende.

3. Coachingsamtalet
 Utgångspunkten är samtalet för personlig utveckling, med att sätta mål och att hitta drivkrafter hos en
 aktiv. Ett samtal som kan leda till bättre idrottsprestationer. Många gånger har individen egenskaper och 
 resurser för att hitta bra lösningar. En av uppgifterna i vårt koncept är därför hjälp till självhjälp.


