World Aquatic Development Conference

Women in Sport

15 of January 2012, Stadshallen, Lund, Sweden

En konferens om glädjen och utmaningen med att träna och leda kvinnliga
idrottsutövare.
För alla med intresse i ledarskap och coaching, både män och kvinnor!

Kurspris:
Anmäl dig före den 20 december: 795:Student 295:- (ej lunch och kaffe)
Skånska Idrottsföreningar: 395:- (de första 75 anmälda)
Kursen inkluderar:
•
•
•
•

Kursavgift.
Lunch
Kaffe
Konferens material

För mer information och anmälan

www.sweaquatics.com
Email: office@sweaquatics.com
Telefon: +46 (0) 70 34 05 888

Föreläsare
Shane Gould
Shane Gould är superkändis i Australien, och hos alla som är intresserade av
simning. Hon har tre guld, ett silver och en brons från OS i München i 1972, då
var hon 16 år. Hon har Pioneer status i Women`s International Sports Hall of
Fame, och är till vald till ”World Sportsman of the year”. Hon gör nu succé som
företagskvinna, författare, föredragshållare och simkommentator. Hon har en
master i Environmental Management och en Master i Contemporary Art. Hon
simmar och surfar dagligen i havet, där hon tränar för att bli ”fit for life”, och
hon tävlar regelbunden i Master tävlingar
Karin Torneklint
”Till EM-satsning i 2006 togs 88 aktiva ut. Med sig hade de sina 55 tränare. –
54 män och så jag. I en trupp som innehöll lika många kvinnor som män. Det
är faktiskt förfärligt, tycker Karin Torneklint från Falun som tränar Jenny och
Susanna Kallur.” (Friidrottaren 2007).
Karin Torneklint är idag, regionchef för Företagarna Dalarna, extra friidrottstränare för Växjös häcklöpare och fys-tränare för elitlagen i innebandy,
IBF Falun damer och herrar. Karin har även varit Susanna och Jenny Kallurs
både ungdomstränare och seniortränare och genom sin ledarroll upplevt både
framgång och motgång. Karin kommer att reflektera över likheter och skillnader mellan att träna kvinnor och män, individuellt eller inom lagidrotten.

Teri McKeever
Teri är huvudtränare för OS laget i simning 2012, och också huvudtränare
till damlaget på University of California, Berkely. Teri är känd som en tränare
skapar stora talanger av okända simmare, utbrända simmare till Olympiska
medaljörer och Värdmästare. En av dessa är Natalie Coughlin, med 11 OS
medaljer. Teri har stor erfarenhet av att träna kvinnor och i kvinnligt ledarskap.
Hon har unika tankar om tränarens roll och relationen till unga utövare, vilken
effekt den miljö tränaren skapar har för den aktive och vilka unika kvaliteter
kvinnligt ledarskap ger till idrotten. Detta är ett tema som borde intressera
både kvinnliga och manga tränare och ledare från många idrotter.
Thomas Mårtensson
Inte sedan 2006 – året innan Kristianstad gick upp i damallsvenskan – har
Thomas Mårtensson förlorat en match i landets andra division, det är över 40
matcher!
Thomas Mårtensson är succétränaren som nyligen förde damlaget från lilla
Vittsjö GIK, upp i Damallsvenskan. Tidigare har han varit tränare for Kristianstad DFF, och tillsammans med Ulf Palmquist förde laget till Damallsvenskan
2007, och de höll KDFF kvar i Damallsvenskan 2008. För denne prestationen nominerades duon till Årets ledare vid Fotbollsgalan samma år. For
Thomas Mårtensson blev det damfotboll mest av en händelse, han började
som tränare för ett flicklag i Åhus, och han har sedan fortsatt med damfotboll.
Thomas kommar prata om hur man skapar ett vinnande lag med små resurser, och om glädjen att träna ett damlag.
Malin Eggertz Forsmark
VD World Village of Women Sports, Ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och vice ordförande i Europeiska Gymnastikförbundet, samt aktiv inom
Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete. Hon har arbetat på Internationella
Olympiska kommitténs huvudkontor i Lausanne och varit engagerad i
Stockholms OS-kampanj. Hon var också ledamot i Sveriges Olympiska
Kommittés styrelse mellan 2006-2009. Har haft statligt uppdrag som särskild
utredare av den framtida nationella antidopningsverksamheten. Malin kommer
prata om Svensk idrotts jämställdhetsarbete och varför satsningen
World Village of Women Sports är viktig.

