INBJUDAN

PSYKISK OHÄLSA
INOM IDROTTEN
Konferens om idrottens utmaningar kring psykisk ohälsa
Allt fler idrottare pratar om psykisk ohälsa, att de
själva upplevt det eller att de sett någon i sin närhet drabbas. Är du själv aktiv inom idrotten, ledare
eller idrottsförälder och önskar få mer kunskap
om hur du kan förhålla dig till psykisk ohälsa inom
idrotten. Detta berör oss alla och dagen riktar sig
till alla som på något sätt är aktiva i en idrottsförening.
Dagen erbjuder ett flexibelt innehåll där storföreläsningar varvas med valbara föreläsningar inom
områden så som suicidprevention, ätstörningar,
skadeproblematik m.fl (se sid.2). Dagen avslutas
med en inspirationsföreläsning av f.d höjdhopparen
Linus Thörnblad som kommer att berätta om sin
resa tillbaka efter att ha drabbats av psykisk ohälsa.

Målgrupp
Aktiva, ledare och föräldrar från idrottsföreningar i
Nordvästra Skåne
Datum
Lördagen den 12:e oktober, kl. 9.00-15.00
Plats
Elite Hotel Mollberg, centrala Helsingborg
Kostnad
150kr/deltagare, faktureras föreningen i efterhand.
Anmälan
Görs på följande länk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1280363
Begränsat antal platser så först till kvarn,
dock senast 30/9!

Program
9.00-9.30 Välkomna
9.30.10.30 Varför behövs psykisk livräddning?
med SPIV
10.30-11.00 Paus med kaffe
11.00-12.00 Valbara föreläsningar (se sid. 2)
12.00-12.55 Lunch
13.00-14.30 Vägen tillbaka med Linus Thörnblad
14.30-15.00 Sammanfattning och avslut
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Linus Thörnblad
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Valbara föreläsningar
High five - 5 steg till trygg idrott för barn och unga
Många idrottsföreningar har en genomtänkt och schysst värdegrund, men det kan ändå vara svårt att få ordning på de utmaningar som en förening kan stå inför när det kommer till diskriminering och kränkning.
Med Rädda barnens metod ”Fem steg till en handlingsplan” får ni konkreta verktyg för att skapa trygg idrott för barn och
unga.
Föreläsningen är en introduktion till Rädda barnens metod ”High five” och är tänkt som information och inspiration för er att
kunna arbeta vidare med detta i er förening.

Att idrotta med en ätstörning
Ida och David kommer från vitt skilda sporter - Ida har en bakgrund inom volleybollen och David inom boxning. De kommer
att dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att elitsatsa med en ätstörning. Hur kommer man förbi det och hur hittar
man tillbaka till en hälsosam syn på träning? Och viktigast av allt - vad kan du som utomstående göra?

Spelberoende
Spelets baksida! Ta del av Spelberoendes förening Malmös erfarenheter och kunskap. Madeleine och Mikael bjuder på egen
erfarenhet samt verksamheten och lagstiftningen
Misstänker du att du själv eller en närstående kanske lider av spelberoende? Hur känner man igen spelproblem, och vad kan
man göra för att begränsa spelandet?
Spelberoendes förening i Malmö är en av de stödgrupper som finns för personer i spelberoende samt deras anhöriga. Syftet
med deras föreläsning är att informera, medvetandegöra och lyfta ämnet spelberoende.

När skadorna sätter stopp - vad händer med individen?
Att som aktiv råka ut en för skada som tvingar en att sätta sitt idrottande på paus under en period är tufft - du tänkte kanske
att det där händer aldrig mig?
Vad händer med en idrottares identitet när idrotten tas ifrån en på grund av en skada? Vilket nätverk runt skadade barn och
ungdomar kan behövas? Och hur motiverar man unga idrottare till rehabträning?
Andréa Jacobsson är f.d volleybollspelare med många år i den svenska elitserien, som proffs och i landslaget. Innan hon fyllde
30 år hade hon genomfört tre knäoperationer och delar nu med sig av sina erfarenheter kring skador, rehab och hur viktigt
det är att det finns en nätverk runt unga idrottare.
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