
TRÄNARFORUM 
STOCKHOLM

En mötesplats för dig som tränare

Tillsammans är vi 
   Stockholmsidrotten!

Frukostföreläsning
7 mars 2018, kl. 8:00–9:30

City Conference Centre, Folkets Hus, 
Barnhusgatan 12–14, Stockholm



Välkommen till en inspirerande frukostföreläsning onsdag 7 mars 
kl.8.00. Föreläsare är Mikael Mattsson, forskare och medicine 
doktor i fysiologi vid Karolinska Institutet. Han kommer att före- 
läsa om träning av aerob och anaerob kvalité, i åldern ca 12–20 år.

Inbjudan till en frukostföreläsning 
om aerob och anaerob träning

Mikael Mattsson är forskare och 
medicine doktor i fysiologi vid 
Karolinska Institutet. 

Mikael arbetar både teoretiskt 
och praktiskt med idrottsfysiologi, 
träningslära och prestationsutveck-
ling. Förutom forskning och under-
visning på högskola föreläser han om 
träningslära för idrottsklubbar, idrotts-
förbund och andra företag, bland annat på 
RF:s utbildningar till fys.- och elittränare. 

Sedan 2013 har Mikael även en position som Visiting 
Assistant Professor vid Stanforduniversitetet i Kalifornien 
med inriktning mot precision health inom ”hjärta, gener 
och monitorering”

Mikael Mattsson



Gå in på stockholmsidrotten.se och anmäl dig!
Sista anmälningsdag är den 28 februari.  
Anmälan är bindande.

Anmäl dig nu!

● Vad är aerob och anaerob träning och hur tränar vi det?
● När ska respektive kvalité prioriteras för att ge önskad effekt  
 på den individuella utövaren?
● Varför är det viktigt att träna konditionsträning?
● Era egna Frågor 
 OBS! Du kan ställa din fråga i förväg i din anmälan
 
Plats: City Conference Centre, Folkets Hus,  
  Barnhusgatan 12–14, Stockholm
Lokal:  Restaurang Cabaret  
  (Separat ingång till höger om huvudentrén till Folkets Hus)
Datum:  Onsdag 7 mars 
Tid: Frukost serveras kl. 07.30-08.00 (Kaffe/te, smörgås och juice) 
  Föreläsningen börjar kl. 08.00-09.30. 
  Vi är kvar till kl. 10.00 för att svara på ev. individuella frågor.
Övrigt: Sista anmälningsdag är den 28 februari. 
  OBS! Anmäl även specialkost. 
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri men uteblir du utan avbokning  
  faktureras 200 kr.

Innehåll

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1091838
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Tränarforum Stockholm är en ny mötesplats för tränare inom 
föreningsidrotten i Stockholmsdistriktet. Med Tränarforum Stock-
holm vill vi anta utmaningen att stärka ledarskapet inom idrotten, 
en central del av idrottens strategi mot 2025. Ska vi lyckas nå mål-
bilden kommer tränaren, dvs du, vara en viktig aktör. Därför vill vi 
skapa de bästa förutsättningarna för att du ska bli framgångsrik.

Vi kommer fortlöpande att anordna frukostseminarier, föreläsningar,  
erfarenhetsutbyten och andra utbildningar med kompetenta före-
läsare inom aktuella ämnesområden. Tränarforum Stockholm ska bli 
en kvalitetsstämpel för dig som vill uppdatera dig med det senaste,  
så att så många som möjligt hänger med så länge som möjligt.

Vill du veta mer, kontakta lars.jonsson@stockholmsidrotten.se

Tillsammans är vi 
   Stockholmsidrotten!

Vretenvägen 4, 171 54 Solna    08-627 40 00    www.stockholmsidrotten.se
facebook.se/stockholmsidrotten    instagram/stockholmsidrotten    twitter.com/sthlmidrott
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