
5-ÅRS JUBILÆUM  

CENTER  FOR  HOLDSPIL  OG  SUNDHED  INVITERER  TIL :   

FRA FORSKNING TIL IMPLEMENTERING I PRAKSIS 

Dato & sted: Onsdag d.  23.  august 
2017 kl .  9-16 

Københavns Universitet ,  Lundbeck 
Auditoriet 

Ti lmeld dig senest 14.  august:  
www.holdspi l .ku.dk/jubi-t i lmeld 

Ti lmelding er bindende 
(no-show fee 700 kr. )  

Center for Holdspil og Sundhed inviterer hermed til 5-års jubilæum! 

Igennem de sidste 5 år har Center for Holdspil og Sundhed udført tværdisciplinær 
forskning inden for området holdspil og sundhed. Centrets 5-års jubilæum markeres bl.a. 
ved et stort formidlingsseminar onsdag d. 23. august 2017. 

Kom og hør om centrets forskning gennem de sidste 5 år, og bidrag til debat om 
implementering af resultaterne. Deltag også i workshops inden for en lang række 
temaer med fokus på ”Fra forskning til praksis”. Seminaret afsluttes med en 
meningsdannende paneldebat med personer fra idrætsorganisationer, den politiske 
scene og forskningsverdenen. 



PROGRAM

CENTER  FOR  HOLDSPIL  OG  SUNDHED  -  5-ÅRS  JUBILÆUM  

Betydning  af  holdspil  for  danskernes  sundhed  

Peter  Krustrup ,  professor  ved  Syddansk  Universitet   9:30 - 10:00

10:00 - 11:00 PM

11:00 - 12:00 MN

Kaffepause  10:30 - 10:50

Betydning  af  holdspil  i  forhold  t i l  psykologiske  faktorer  

som  tr ivsel  og  inklusion  

Reinhard  Stelter ,  professor  ved  Københavns  Universitet  

10:50 - 11:20

Effekter  af  holdspil  og  fysisk  aktivitet  på  kognitive  

funktioner  og  læring  hos  børn  

Jesper  Lundbye-Jensen ,  lektor  ved  Københavns  Universitet  

10:00 - 10:30

Implementering  af  nye  holdspil  og  dets  betydning  for  

udvikl ing  af  den  danske  idræt  og  idrætsdeltagelse  

Laila  Ottesen ,  lektor  ved  Københavns  Universitet  

11:20 - 11:50

Oplæg  t i l  eftermiddagens  workshops  11:50 -12:00

Frokost  12:00 - 13:00

Kom  og  se  udvalgte  målgrupper  spil le  t i lpassede  holdspil  

1 .  Implementering  og  organisering  af  innovative  holdspil  i  foreningsidræt

2 .  Børn ,  unge  og  holdspil  

3 .  Unge ,  holdspil  og  aktivt  medborgerskab  

4 .  Voksne  og  aktiv  sundhed  i  kommunalt  perspektiv  

5 .  Piger  i  bevægelse

6 .  Holdspil  som  kommunal  forebyggelsesindsats  

7 .  Holdspil  for  seniorer :  Samspil let  mellem  forskell ige  aktører  

12:15 - 13:00

13:15 - 14:45 

WORKSHOPS 

Kaffepause  

Fem  års  forskning  med  'Holdspil  og  sundhed '  

Jens  Bangsbo ,  professor  ved  Københavns  Universitet  

 9:05 - 9:30

Velkomst  ved  Jens  Bangsbo ,  professor  og  leder  af  Center  

for  Holdspil  og  Sundhed ,  Københavns  Universitet  
 9:00 - 9:05

Paneldebat :  Lyst  ti l  idræt  

   

15:15 - 16:00

14:45 - 15:15

www.holdspil.ku.dk/jubi-tilmeld

Hvordan fastholder vi teenagerne i idrætten?

Hvordan skaber vi bedre rammer til idræt i de unges hverdagsliv og får pigerne med?


