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Gratis friskvård för studenter och
anställda vid Umeå universitet

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna ﬁnns på umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus, tillgängliga mellan 1-3 mars.

FRISK UTAN FLUM
MARIA AHLSÉN
Hur ofta ska man träna?
Är kolhydrater farliga? Bränner
man mer fett av att gå än av
att springa? Maria Ahlsén,
biokemist och doktor i
fysiologi, avlivar hälsomyterna och låter forskningen
tala för sig själv. Hon hjälper
dig att hitta rätt i träningsoch kostdjungeln och låter
vetenskapens ljus skina över ett
område som berör oss alla och som så ofta annars
domineras av cyniskt lurendrejeri, gissningar och
alternativläror. Maria Ahlsén ligger bakom ett ﬂertal
böcker och driver tillsammans med Jessica Norrbom
podcasten Frisk utan Flum. För detta tilldelades de årets
folkbildarpris 2021.

ISVETT & LIVSNJUTERI
SATISH STRÖMBERG
Satish är en erfaren
långfärdsskridskoåkare och
instruktör inom bl.a. isvett
och snowboard. Satish
deﬁnierar långfärdsskridskoturer som ”transport
mellan ﬁkapauser” och delar
upp åkare i två grupper: de
som har plurrat och de som
kommer att plurra. Han tillägger
dock att med rätt kunskap och
utrustning kan alla situationer hanteras på ett tryggt
sätt. Denna föreläsning handlar om att åka långfärsskridskor, hur man åker, vad man bör tänka på och vad
man måste ha med sig. Satish Strömberg är livsnjutare och digital pedagog/språkvetare på Humlab, Umeå
universitet. Se även Satishs e-learning utbildning och
engelska inpirationsﬁlm på Hälsa på campus hemsida.

KÄNSLOR OCH FYSISK AKTIVITET (in english)
PAUL DAVIS
Vi vet att fysisk aktivitet är bra
för oss, ändå har vi en global
kris på grund av inaktivitet
och fetma. Förhållandet
mellan känslor och fysisk aktivitet är komplicerat och uttryck som ”No Pain, No Gain”
gör inte saken bättre. Denna
föreläsning beskriver hur våra
tankar, känslor och fysiologi är
kopplade till träningsbeteenden
och vilken roll till exempel musik kan
ha för vår träning. Paul är professor i idrottspsykologi
vid Umeå universitet och håller sin föreläsning på
engelska. Här bjuds lyssnaren på hög igenkänningsfaktor, goda skratt och kanske också några glädjetårar.

YOGAHJÄRNA, SJÄLVMEDKÄNSLA
OCH NYANSER AV LYCKA
CHRISTINA ANDERSSON
Yogahjärnan är ett mindset av
psykologisk ﬂexibilitet där det
ﬁnns marginal mellan tanke
och reaktion. I det tillståndet
ökar kapaciteten för glädje,
tacksamhet och respekt mot
oss själva och gentemot andra - alltså ett hjälpsamt sätt
att bli den bästa versionen av
oss själva. Christina Andersson
är leg. psykolog, författare och forskare
vid Karolinska institutet och hennes föreläsning hjälper
dig att utveckla din yogahjärna med boost av självmedkänsla.

TRÄNING VID SJUKDOM OCH SMÄRTA
– KANSKE SOM ALLRA VIKTIGAST?
ULRIKA AASA
I den här föreläsningen
presenteras hur rörelse
påverkar vår hälsa. Vi får
veta vad som händer i
kroppen och i hjärnan när
vi inte rör på oss och hur vi
kan omsätta den kunskapen
i praktiken. Hur gör den som
har en sjukdom,
funktionsnedsättning eller
kroppslig smärta för att nå upp till
rekommendatitionerna för fysisk aktivitet? Ulrika Aasa
är lektor vid Umeå universitet och instruerar träning för
dem som har svårt att ”träna som alla andra”. Under
föreläsningen kommer Ulrika även att berätta om en
digital träningstjänst som erbjuder individanpassad
träning för hälsa och rehabilitering.

NÄR MER MOTIVATION INTE RÄCKER
JOHAN ASPLUND
Har du någon gång fastnat i
soﬀan och missat ett
träningspass som du egentligen ville gå på? Många vet
att de borde träna, många
vill träna, men ibland är det
svårt och för vissa är det direkt omöjligt. Vad är det som
hindrar oss och hur kommer
vi förbi de trösklarna som håller
oss tillbaka? Johan Asplund
är legitimerad fysioterapeut och adjunkt
vid avdelningen för idrottsmedicin vid Umeå universitet.
I Johans föreläsning får du konkreta tips på hur du kan
agera när motivationen tryter.

TRÄNING FÖRLÄNGER LIVET, ELLER?
MARCEL BALLIN
Rubriker som säger att fysisk
aktivitet är det bästa sen
skivat bröd duggar tätt.
I denna föreläsning
presenterar Marcel,
utifrån sin egen och andras
forskning, vad vi vet kring
eﬀekter av fysisk aktivitet
på hälsa och livslängd. Hur
skiljer sig egentligen samband
från bevisade eﬀekter? Vilken roll
spelar genetiken för den fysiska aktiviteten och vår
hälsa? Marcel Ballin är doktorand vid Institutionen för
samhällsmedicin och rehabilitering och är verksam vid
forsknings- och innovationsenheten Livsmedicin.

ÄG DIN VARDAG!
ANDREAS DOMEIJ
Följ med Andreas Domeij på
en energirik resa där han
bjuder på inspiration som
kommer att få dig att vilja
ta tag i de utmaningar som
just du står inför. Andreas
är landslagstränare i
längdskidåkning och ﬂitigt
anlitad konsult inom träning
generellt. Under Hälsa på
campus ﬁnns det möjlighet att
träna tillsammans med Andreas, han håller teknikpass
i det tillfälliga spåret på campus, klassisk åkning kl. 12
och skate kl. 13. Alla är välkomna, oavsett om du är
nybörjare eller erfaren.

AKTIVITETER NÄR DU VILL
Tillgängliga på umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus
ÖPPET HUS PÅ IKSU SPORT HELA V. 9
Gratis träning på Europas största
träningsanläggning, IKSU sport
på campus. IKSU erbjuder nästintill oändligt med
möjligheter, t.ex.simning,
klättring, squash, beachvolley och gym. Platser till
gruppträning erbjuds i mån
av plats. Öppet hus gäller
under hela v. 9 mot uppvisande
av student- eller personal ID.

PARKRUN - DIGIAL INFORMATION
Här får du mer information om motionsverksamheten
Parkrun som Vän i Umeå arrangerar varje lördag kl.
9:30 i Broparken. Alla kan delta och det är helt gratis.
Konceptet Parkrun hålls på lördagmornar i parker och
grönområden runt om i hela världen.

HEMMATRÄNING MED IKSU
I IKSU:s onlineträning hittar
du ledarledda pass så att du
kan träna med IKSU när du
vill. Ett urval av passen är
öppna för alla, det är bara
att trycka på play och hänga
med. Här hittar ni pass för
nybörjare såväl som för den
erfarne.
SKRIDSKOR PÅ DAMMEN
Akademiska Hus har skottat Dammen så njut av frisk
luft och skridskoåkning. Utrusning ﬁnns att låna
utanför Infocenter mellan kl. 10-14 tisdag 1 mars.

ÖPPET SPÅR PÅ CAMPUS
Idrottshögskolan i samarbete
med Akademiska Hus och
Umeå kommun erbjuder
skidspår på campus under
Hälsa på campus. Utrustning går att låna gratis via
Fritidsbanken som ﬁnns
på plats utanför Infocenter
under tisdag den 1 mars,
mellan kl. 10-14. Anmäl er
gärna till något av de
instruktörsledda passen i
skidteknik som arrangeras under
Hälsa på campus.

ISKUNSKAP - DIGITAL UTBILDNING
Här bjuds en digital utbildning om is, isvett, utrustning för långfärdsskriskoåkning och viktiga lärdomar
om hur man bör agera vid oavsiktligt isbad. Satish
Strömberg, it-pedadog vid Umu, har satt ihop detta
omfattande eLearning-verktyg som både är
inspirerande, lärorikt och livsviktigt.

LÅNA UTRUSTNING GRATIS
Fritidsbanken ﬁnns på plats
utanför Infocenter mellan
kl. 10-14 för att låna ut
längdskidor, pjäxor och
stavar. Det ﬁnns även
skridskor för den som
vill skrinna på Dammen.
Övriga dagar och tider ﬁnns
Fritidsbanken i Ålidhems
centrum.

Arrangörer och medspelare:
Idrottshögskolan, Umeå studentkår, Umeå Medicinska studentkår, Umeå Naturvetar- och teknologkår, IKSU, Studentcentrum/Studenthälsan,
Personalenheten, Företagshälsovården Feelgood, Idrottsvetenskapliga programmet, Idrottsfysiologprogrammet, Idrottsvetenskapliga föreningen,
Fysioterapeutprogrammet, FYSS, Lokalförsörjningsenheten, Kommunikationsenheten, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Kyrkan på
Campus, Fritidsbanken, Vän i Umeå, Akademiska Hus och Umeå kommun. Idrottshögskolan reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

AKTIVITETER LIVE
Mer information och länkar ﬁnns på umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus.
Eventuell anmälan görs till halsapacampus@umu.se. Vissa aktiviteter har begränsat antal platser.

HANTERA STRESS MED LIVSKOMPASSEN
Kl. 10:00-11:30
En workshop med Studenthälsan i att hitta balans
mellan studier, fritid, hälsa och relationer.

STILLHET OCH TYSTNAD (in english)
Kl. 10:00-11:00
Välkommen till en workshop i tyst meditation med
Kyrkan på campus. Vi pratar om och övar på hur vi
sitter stilla. Meditationskudde och matta tillhandahålls.

DIGITAL FÖRELÄSNING OM
PRESTATIONSÅNGEST
OCH SJÄLVKRITIK
Kl. 12:00-13:00
En digital föreläsning om
vad självkritik och
prestationsångest är,
hur det kan begränsa dig i
vardagen och hur den kan
hanteras. Malin Jonsson är
leg. psykolog på Studenthälsan.

KLASSISK SKIDÅKNING - TEKNIKKURS
Kl. 12:00-13:00
Teknikkurs i klassisk längdskidåkning med landslagstränare Andreas Domeij och Idrottshögskolans
fystränare Joel Sjölander. Passa på att få råd kring din
skidåkning eller prova för första gången. Spår ﬁnns på
campus, samling nedanför SLU.

SKATESKIDÅKNING TEKNIKKURS
Kl. 13:00-14:00
Lär dig att skejta på
längdskidor och få
tips och råd kring din
skidåkning av landslagstränare Andreas Domeij
och Idrottshögskolans
fystränare Joel Sjölander.
Spår på campus, samling
nedanför SLU.

INTRODUKTION TILL MEDVETEN NÄRVARO
Kl. 13:00-14:30
En workshop i medveten närvaro för att träna att
stanna upp i nuet, öka förmågan att fokusera och
minska stress. Arrangeras av Studenthälsan.
EXISTENTIELL HÄLSA
Kl. 14:00-15:00
Välkommen på en workshop där vi med hjälp av
samtalskorten ”Öppna kort” utforskar och övar upp
vår existentiella hälsa. Arrangör Kyrkan på campus.

PIMPLING, ISFISKE
Kl. 12:00-15:00
Varmt välkomna att testa
pimpelﬁske på Nydala
sjön. All utrustning (inkl.
säkerhetsutrustning på is)
ﬁnnas på plats. Två kunniga
ﬁskekonsulenter från Umeå
kommun leder aktiviteten.
Med lite tur så kan du fånga
både aborre, gädda och den
utplanterade regnbågsforellen.

LÖPTEKNIK MED IKSU
Kl. 12:30-13:15
Häng med på ett inspirerande pass i löpskolning med
IKSU. Löpskolning är ett samlingsnamn för olika
teknikövningar som syftar till att göra löpningen mer
skonsam, eﬀektiv och rolig. Under passets gång får du
också prova på olika övningar som utmanar din koordination, styrka och spänst. Genomförs utomhus.

DIGITAL FÖRELÄSNING OM BIBEHÅLLEN
HÄLSA VID STILLASITTANDE ARBETE
STINA NILSSON
Kl. 13:00-13:45
Det stillasittande arbetet ökar
och endast en tredjedel av
befolkningen uppfyller målet
om fysisk aktivitet.
Men, varför är stillasittande
arbete en hälsofara och
vad krävs för att minska
hälsoriskerna? Stina Nilsson är
fysioterapeut och ergonom vid
Företagshälsovården Feelgood.

ISBAD
Kl. 14:00-15:00 eller 15:00-16:00
Varmt välkommen att testa kallbad eller kallsim,
det är både hälsosamt och stärkande för både kropp
och själ! På plats ﬁnns erfarna instruktörer och en
värmande bastu. Välj mellan två tider i samband med
anmälan.

UTEGYM MED INSTRUKTÖR
Kl. 15:00-16:00
Individuellt pass i grupp med
instruktör Conny Tärnklev från
Polisutbildningen. Passet ger
en introduktion till utegymmet som ﬁnns på campus
och passar alla. Gymmet
ligger mellan Polishögskolan
och norra Beteendevetarhuset
och är öppet dygnet runt, året
om och är till för alla.

