
Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna 
vara med och idrotta så länge som möjligt i en så bra 
verksamhet som möjligt. Samtidigt ser vi hur 
föreningsidrottandet minskar redan i tidiga åldrar och att 
pandemin har slagit hårt mot barns och ungdomars 
idrottande. Frågan blir då hur vi kan rekrytera, behålla 
och utveckla barn och ungdomar i våra idrottsföreningar 
– utifrån både att bidra till en god fysisk samt social hälsa 
och att få fram duktiga idrottare. Målsättningar kan gå väl 
i takt med varandra.

Under kvällens föreläsning kommer PG Fahlström och 
Mats Glemne ge sin syn på vad som kännetecknar en 
god idrottslig utvecklingsmiljö, hur vi kan arbeta för att 
både behålla och utveckla aktiva och ledare samt hur vi 
kan se på talangutveckling.

Ni får också möjlighet att diskutera med varandra utifrån 
just er förenings förutsättningar, och få konkreta tips på 
hur ni kan utveckla en god idrottslig utvecklingsmiljö i er 
förening. Vi bjuder på fika under kvällen. 

Målgrupp: Ledare, tränare, föräldrar och andra 
intresserade. Sprid inbjudan vidare!  

Kostnad: 250 kr/deltagare. 
Deltagarkostnaden kan helt subventioneras via 
projektstöd. För mer info om detta, ta kontakta med din 
förenings idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge. Vid 
utebliven avbokning faktureras 250 kr.

Anmälan: Senast fredagen 13 januari, via 
www.rfsisu.se/blekinge
Det finns begränsat antal platser så först till kvarn!

Datum och tid:
Torsdag 26 januari, kl 18.30-20.30

Plats: NKT Arena Karlskrona 
(matsalen/restaurangen)

Välkommen till en kväll där vi belyser frågan 
kring goda idrottsliga utvecklingsmiljöer –
både för att skapa intresse för ett livslångt 
idrottande och för att utveckla duktiga 
idrottare. 

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer

Kvällens föreläsare: 
PG Fahlström är universitetslektor vid 
Linnéuniversitetet. Han har tillsammans med kollegor 
under många år bedrivit forskning kring 
coaching/ledarskap och talangutveckling. Dessutom 
har PG under många år anlitats som utbildare av 
idrottsledare på alla nivåer. Han har också varit 
verksam som landslagscoach i badminton på 
ungdoms- och seniornivå både i Sverige och 
utomlands.

Mats Glemne är universitetslektor vid 
Linnéuniversitet och hans forskningsintresse är 
huvudsakligen kopplat till hälsofrågor i olika 
sammanhang, inte minst inom idrottslig verksamhet. 
Mats har också verkat inom idrotten i olika positioner, 
framför allt på organisationsnivå. För närvarande har 
han ansvar för Centrum för idrottsutveckling, en 
plattform för att på olika sätt sprida, men också 
utveckla, idrottslig kunskap.

De har båda bland annat medverkat till studierna 
Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer och Vägarna till 
landslaget som är utgivna av Riksidrottsförbundet. 

- Vad vet vi, vad vill vi, vad gör vi?

Kontakt: 
Magnus Neuman, RF-SISU Blekinge
magnus.neuman@rfsisu.se
0702-91 49 00

https://www.rfsisu.se/Blekinge/utbildningfolkbildning/sokutbildningar/?eventid=1684935&sisuorgid=37282
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