konferansen 2013

Tirsdag 28. – onsdag 29. mai
Norges idrettshøgskole (NIH), Oslo

Sunn Jenteidrett markerer sitt 5-årsjubileum med en konferanse på NIH 28. og 29. mai, der fagpersoner,
trenere og utøvere løfter fram ulike tema vi har jobbet med i disse årene.
Konferansen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot trenere, støtteapparat/helsepersonell i idretten,
studenter innen ernæring og idrett, toppidrettsgymnasene, ansatte i idretten og kultur-, helse- og
matdepartementene.
Påmelding via link: https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/sjkonferanse/
Påmeldingsfrist:
22. mai
Konferanseavgift: 500 kroner, halv pris for studenter.
Konferansen er gratis for ansatte i NSF, NFIF, NOF, NSSF, NIF og OLT.

Program
TIRSDAG 28. MAI
10.00 - 10.15

Åpning av konferansen v/ statssekretær Mina Gerhardsen

10.15 - 10.30

Sunn Jenteidrett blir til – tilbakeblikk v/Kristin Felde, tidligere generalsekretær NSF og
«initiativforelder» Hanne Toftdal

10.30 - 11.00

Sunn Jenteidrett i dag v/Else-Marthe S. Lybekk, prosjektleder Sunn Jenteidrett

11.00 - 11.30

Resultater fra forskningsprosjektet «Idrett, helse, kropp og prestasjon»
v/Runi Børresen, førstelektor Høgskolen i Buskerud og fagansvarlig
spiseforstyrrelser Sunn Jenteidrett

11.30 - 11.45

«Stressa forhold til mat?» v/Kristin B. Lundestad, ernæringsfysiolog
Sunn Jenteidrett

11.45 - 12.45

Lunsj - mingling

12.45 - 13.15

«Retningslinjer for deltakelse i konkurranser for den dårlig ernærte utøver»
v/Heidi Holmlund, klinisk ernæringsfysiolog Olympiatoppen og Terje Fladvad,
psykiater Olympiatoppen

13.15 - 13.45

Triaden – baksiden av medaljen v/Solfrid Bratland-Sanda, førsteamanuensis ved
Høgskolen i Telemark

13.45 - 14.15

Pause

14.15 - 15.00

Å trene jenter v/Espen Tønnessen, fagsjef for trening Olympiatoppen

15.00 - 15.30

«Hvorfor lykkes norske langrennsjenter med overgangen fra junior til senior?»
v/Fredrik Aukland, rektor ved WANG Toppidrett Tønsberg

15.30 - 16.00

Erfaringer fra en trener v/Roger Grubben, landslagstrener skiskyting

16.00 - 16.15

Avslutning

NIF/7_13

ONSDAG 29. MAI
9.00 - 9.15

Intro v/Jarle Aambø, toppidrettssjef Olympiatoppen

9.15 - 9.30

Ernæringskunnskap hos unge idrettsutøvere v/Therese Valderhaug,
masterstudent ernæring

9.30 - 10.00

Jenter og prestasjonskosthold v/Heidi Holmlund

10.00 - 10.30

Erfaring fra en utøver v/Marit Bjørgen, landslagsutøver langrenn

10.30 - 11.00

Optimalisering av kostholdet v/Synnøve Solemdal, landslagsutøver skiskyting

11.00 - 12.00

Lunsj - mingling

12.00 - 13.00

Beste praksis – helse, prestasjon og trivsel, langrennslandslaget kvinner
v/Liv Hemmestad, fagansvarlig coaching Olympiatoppen og Egil Kristiansen,
landslagstrener langrenn

13.00 - 14.00

Spiseforstyrrelser – Hva gjør jeg når jeg er bekymret? Gangen i en bekymringssamtale.
Oppfølging. Samarbeid. v/Runi Børresen

14.00 - 14.30

Pause

14.30 - 15.00

Utvikling av unge utøvere i et helhetlig perspektiv v/Anne Fylling Frøyen, veileder i
idrettspsykologi Olympiatoppen

15.00 - 15.30

Å komme tilbake fra skade v/Astrid Uhrenholdt Jacobsen, landslagsutøver langrenn

15.30 - 16.00

Helseaspektet - hvor går vi? v/Lars Engebretsen, professor og lege Olympiatoppen

16.00 - 16.15

Avslutning v/Else-Marthe S. Lybekk
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