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Det är med stor glädje vi har nöjet att bjuda in till vårmöte i Stockholm. 
Mötet kommer att äga rum på Münchenbryggeriet med första parkett till en 
bedårande utsikt över Riddarfjärden och Stockholms skyline. 

Vi har valt rubriken ”Medaljens baksida” för mötet och vill belysa och diskutera över-
belastningsskador och långsiktiga effekter av elitidrott, för mycket eller felaktig trä-
ning ur all tänkbara aspekter. 

Vi kan lova er de främsta svenska experterna inom detta område kryddat med några 
internationella toppnamn och personliga erfarenheter från Kajsa Bergqvist och an-
dra med elitidrottserfarenhet. 

Vi kommer att kunna erbjuda livekirurgi på axlar och knän, workshops om behan-
dling med tillväxtfaktorer, axelrehabilitering och tejpning. Ett urval av symposier och 
key note föreläsningar kommer att beröra följande ämnen:

• Hur testar vi fysisk kapacitet?
• Utmattningssyndrom - den trötta idrottaren
• Träning vid hjärtsjukdom
• Kosttillskott och träning
• Hur man kan förhindra överbelastningsskador
• Ung och aktiv med knäartros

                                                   m.m
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Föreläsare:

Nicola Maffulli, England
Niels Vollard, England 
Michael Kjaer, Danmark
Per Hölmich, Danmark
Bente Klarlund-Pedersen, Danmark 
Ben Clarsen, Norge
Hilde Fredrikssen, Norge
Grethe Myklebust, Norge
Per Aspenberg
Carl Askling
Karl Eriksson
Carina Thorstensson
Carl Johan Sundberg
Leif Swärd

                                       m.fl.

För mer info och anmälan se svenskidrottsmedicin.se

Kongressavgift 4500:-  (sen anmälan efter 17/3 5250:-)
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Huvudsponsor:


