KONVENT ’16
Program BordtennisKonvent
Halmstad Teater 14-15 maj

PROGRAM
LÖRDAG 14 MAJ
10.00
Välkomsthälsning

Bästa idrottsutvecklingen
för barn och ungdomar
Johan Fallby
“Barn och ungdomsanvisningarna
för framtiden”
Anders Wahlström,
Barn och ungdomsansvarig RF
Diskussion kring barn/ungdomsfrågor,
SBTF (TRK) och föredragshållarna
12.30

Introduktion Måldokument 2017-2022

13.00

Lunch

14.00

Måldokument 2017-2022
under ledning av SISU
Inklusive kaffepaus

17.00

Parallellseminarium
• Glenn Östh (SOK)
• Förbundsutveckling: vad har
		 hänt och framtid
18.30
19.15

Vi skålar för 90-åringen!
Jubileumsmiddag, Scandic Hotell
Minipingisturnering Konvent Cup

SÖNDAG 14 MAJ
09.00
• PING PONG POWER presentation
• Svensk Bordtennis 90 år
10.00

Rundabordsamtal
Svensk bordtennis internationellt/
nationellt/lokalt

11.00

Fika

11.30

Svensk bordtennis – Aktuellt just nu

13.00

Jubileumsgåva

13.30

Lunch/avslutning

KOSTNAD
Konventet subventioneras av SBTF. Boende sker på
Scandic Hallandia. Konventet hålls på Halmstad Teater
som är beläget på kort avstånd från hotellet.
Priser:
Konventpaket med kost och logi i dubbelrum��� 1 000 kr
Enkelrumstillägg������������������������������������������������� 400 kr
Extra natt 13/5 – del i dubbelrum����������������������� 500 kr
Extra natt 13/5 – del i enkelrum�������������������������� 800 kr
ANMÄLAN
Anmälan sker via utbildningsmodulen och finns på SBTF:s
hemsida svenskbordtennis.com. Klicka på Utbildning i
toppmenyn och därefter Arrangemang och utbildningar i
vänstermenyn.
OBS!
Var noga med att fylla i alla uppgifter och att välja vilka
seminarier ni vill delta vid.
ÖVRIGT
Ta chansen och besök gärna Bästa 4:ans riksfinal som
genomförs 13-15 maj i Halmstad Arena som dessutom
är platsen där VM 2018 kommer spelas.
KONTAKT & FRÅGOR
Patrik Björs Strand,
e-post: patrik.bjors.strand@svenskbordtennis.com,
tel: 08-562 78 124
Johan Fallby
– Tidigare pojk-, junior- och seniorlandslagsman
i bordtennis.
– Tidigare Ansvarig för idrottspsykologisk/
pedagogisk
verksamhet på Svenska Fotbollförbundet
– Idrottspsykologisk rådgivare i F.C. Köpenhamn
– Aktuell med boken ”Gör det bättre själv
om du kan!”.
Forskning och praktiska råd till föräldrar med
idrottande barn. Stockholm: Pintxo förlag
Föredraget:
Hur använder man beteende och beteendeförändring
för att skapa förutsättningar för utveckling?
Det är en sanning att idrottsmiljön är avgörande för att
lyckas och att människor i miljön påverkas av målsättningar. Men, vad är en gemensam nämnare mellan
dessa? I föreläsningen kommer Johan Fallby att visa
hur han arbetar med beteendemålsättningar och
hur det går att påverka den lärande och utvecklande
idrottsmiljön genom det. Det kommer ges exempel på
individuella beteenden och hur de kan leda till gemensamma ansträngningar för at utveckla miljön. Modellen
kan bidra på olika nivåer och gälla såväl spelare, tränare, ledare som föräldrar.

