KONVENT ’14
Program BordtennisKonvent
Köping 18-19 oktober

PROGRAM

LÖRDAG 18 OKTOBER
10.00-12.00 Registrering
12.00
Lunch
13.00
Välkomsthälsning
13.15
Föreläsning
Olof Röhlander
15.00
Fika
15.30
Seminarieval 1
a) IdrottOnline, Utbildningsmodulen
Jenny Larsson, Blekinge BTF och 		
Marie Persson, SISU Örebro
informerar om ett av de viktiga
verktygen i IdrottOnline.
b) Förbundsutveckling
Hur ska framtidens organisation för 		
svensk bordtennis se ut? Malin 		
Karlsson, SBTF leder diskussionerna.
c) Teknik ochmetodik för ungdom
Praktiskt pass där Fredrik Berner 		
och Jana Dobesova informerar och 		
tipsar om teknik och metodik för barn 		
och ungdom.
17.30
Seminarieval 2
a) Stefan Olsson, sportchef friidrott 		
om sina erfarenheter som ledare på 		
många olika nivåer inom friidrotten.
b) Material
Praktiskt pass där Marcus Sjöberg, 		
Hans Thalin och Lars Borg informerar 		
om spel med olika material.
19.00-19.30 Besök i SBTF:s nya kanslilokaler
20.15
Middag
SÖNDAG 19 OKTOBER
09.00
God morgon
09.15
Panel – debatt om bordtennisens
framtidsfrågor
Samtalsledare: Max Ansbro
Panel: Petra Sörling, Mikael Peterson,
		landslagsorganisationen
10.30
Seminarieval 3
a) IdrottOnline, Medlemsregister,
LOK-stöd
Jenny Larsson, Blekinge BTF
informerar om de viktiga delarna
Medlemsregister och LOK-stöd i
IdrottOnline.
b) Örebro Badminton, en framgångsrik
förening! Anders Nyman berättar bland
annat hur Örebro badminton har
lyckats ökat antal medlemmar och
träningstimmar senaste nio
terminerna.

12.00
12.30
13.30
14.00

c) Låd-/kinaträning
Förbundskaptenerna Pernilla
Andersson, Thomas von Scheele,
Marcus Sjöberg kör ett praktiskt pass
kring låd-/kinaträning för ungdomar.
Fika
SBTF informerar
Avslutning
Lunch

KOSTNAD
Konventpaket med kost och logi i dubbelrum 18-19
oktober, 900 kronor.
Enkelrumstillägg 300 kronor.
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
För er som väljer att gå på seminarier för att lära er mer
om IdrottOnline rekommenderar vi att ni tar med er egen
dator. Detta är inget krav utan man får självklart delta
ändå men vill man prova själv under tiden så behöver
man ha egen dator med sig.
KONTAKT
Vid frågor kontakta Mats Hedin
E-post: mats.hedin@svenskbordtennis.com eller
tel: 08-562 781 23
Olof Röhlander
Olof Röhlander är licensierad mental tränare,
certifierad coach, författare och har en bakgrund
som elitspelare i bordtennis. Han har tilldelats tre
olika talarpriser och är en av de mest efterfrågade
talarna och inspiratörerna i Sverige.
Olof ger inspirerande föredrag där han ställer
krispiga frågor och ger sin syn på vad som krävs
för att gå från tanke till handling. Vad kan de gamla
filosoferna lära oss om livet? Vilka saker handlar om
läggning och vilka om livsinställning? Kan motgångar och besvikelser omvandlas till något konstruktivt? Kan en förändring som känns tuff ändå
ses som något potentiellt fruktbart?
Löftet Olof ger dig är att du kommer att lämna
lokalen med en bra känsla i magen och en energisk
beslutsamhet du kanske inte känt på länge.

