FÖRELÄSNINGAR ON DEMAND
Tillgängliga på Hälsa på campus webbplats
15-17 september.

Pandemin hindrar oss från gemensamma
arrangemang men luften är fri och Umeås natur
har mycket att erbjuda, nedan listas några
förslag. Mer information och länkar finns på
Hälsa på campus webbplats.
LUFTEN ÄR FRI
Nationell webbplats för Friluftslivets år med aktiviteter
uppdelade på städer.
NATURKARTAN
Här hittas vandringsleder, motionspår och badplatser
över hela Umeå, Västerbotten och Sverige.
IKSU FRILUFTS
Naturupplevelser och gemenskap genom
friluftsäventyr bland skog, vatten och fjäll.
För nybörjare såväl som erfarna.
ORIENTERING
Se föregående sida, bana finns på Gammlia.
NATUR I STAN
Upptäck t.ex. Grössjön, Bölesholmarna och Umeälven.
NATUR RUNT OM STAN
Missa inte guldkorn såsom Holmöarna, Norrbyskär,
Hampsjön, Kont och Hörnån.
FÅGELSKÅDNING
Njut av en vandring till fågelsång med Umeå
fågelförening.
KANOT
Paddla själv, häng med på tur eller prova en teknikkurs.
KLÄTTRING
Testa inomhusklättring, sport- och klippklättring.
MOUNTAINBIKE
Välmarkerade leder som passar alla åldrar och nivåer.
HÄLSANS STIG - UMEÅ
10 km snitslad bana för promenad eller jogging.
TIO TOPPAR TAVELSJÖ
Markerade stigar leder dig upp på tio berg i
Tavelsjöbygden.

15 september 2021
Digitalt program

ÄTA UTE - PORTIONER UNDER TIAN
HANNA OLVENMARK
Att laga mat som är bra för
dig, din plånbok och planeten
behöver varken vara dyrt
eller krångligt. I den här
föreläsningen får du tips på
enkel, god och klimatsmart
mat till dina utflykter. Författaren och dietisten Hanna
Olvenmark ger konkreta tips
på hur du kan äta och leva mer
cheap - också ute i naturen.

SKOGSEFFEKTEN
JENNY LOVEBO
Att kravlöst uppleva naturen
är som balsam för stressade
själar. I denna föreläsning
berättar Jenny Lovebo,
lektor vid Linnéuniversitet,
om naturens fördelar, förklarar varför vi mår så bra
i skogen, vilken skog som
fungerar bäst och hur man
praktiskt går till väga för
att nyttja skogseffekten.

LUFTEN ÄR FRI!
MIKAEL PETTERSSON
Friluftslivets år 2021 har som
mål att fler ska prova på
att vara ute i naturen. Det
målet utgår från naturens
hälsoeffekter och människors friluftslivsvanor. Mikael
Pettersson, Länsstyrelsen
Västerbotten, ger en introduktion till dessa hälsoeffekter
och bjuder in till att vara ute
i naturen resten av dagen.

Arrangörer och medspelare:
Idrottshögskolan, Umeå studentkår, Umeå Medicinska studentkår, IKSU, Studentcentrum/Studenthälsan, Personalenheten, Feelgood, Idrottsvetenskapliga programmet, Idrottsfysiologprogrammet, Idrottsvetenskapliga föreningen, Fysioterapeutprogrammet, FYSS, Lokalförsörjningsenheten,
Kommunikationsenheten, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, SEE-hållbarhetsveckan, Länsstyrelsen och Umeå kommun.
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UPPTÄCK FRILUFTSLIVET I UMEÅ

FRILUFTSLIV KRING UMEÅ
PETTER & JOSEFIN LÄMÅS
Upplev de skiftande årstiderna i Umeås natur,
vinter, sommar och allt
däremellan. Författarparet
bakom guiden Friluftsliv
kring Umeå, Petter och
Josefin Lämås, delar med sig
av sina guldkorn och ger tips
och råd inför en tur i
naturen. Föreläsningen ges på både
svenska och engelska.

FÖRELÄSNINGAR ON DEMAND

AKTIVITETER ON DEMAND

Föreläsningarna finns på umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus, tillgängliga mellan 15-17 september.

Länkar finns på umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus, ingen anmälan behövs.

ETT LITET PRAT OM LYCKA
MICAEL DAHLÉN
Hur lycklig är du egentligen?
Och hur får du ut mer av
livet, relationen, karriären?
Alla de där sakerna som
påverkar hur vi tänker,
känner, mår och presterar
har visat sig hänga samman
med lycka. Även vår förmåga
att vara kreativa. På ett
personligt och underhållande sätt
pratar Micael om resultaten av sin egen och andras
forskning och ger tips som bevisligen kan få oss att
trivas bättre med våra liv. Micael Dahlén är professor i
ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

HÅLLNINGSTRÄNING
REBECCA REIS
Din hållning påverkar dig
mer än du tror, bra hållning
skapar lugn och energi
medan dålig hållning ökar
värk och stelhet. Prova
själv och märk skillnaden.
Under Hälsa på campus får
du testa två pass, ett mot
gamnacke och datakroppar och ett
helkroppspass för bättre hållning.
Inga förkunskaper krävs, tillgänligt onsdag-fredag
v. 37. Passen ges på svenska respektive engelska.

ALLT DU BEHÖVER VETA OM VIKT
LOVISA SANDSTRÖM
En föreläsning om förbränning
och kroppssammansättning
ur ett tränings-, hälso- och
livsstilsperspektiv. Lovisa
reder ut myter och sanningar om förbränning och vad
som egentligen spelar roll
när man vill förändra sin
kropps utseende, form eller
vikt. Lovisa “Lofsan” Sandström
är idrottslärare och en av Sveriges största
träningsexperter.

TÄNK RÄTT
KAROLIN OHLSSON
Karolin Ohlsson är en av
Sveriges mest framgångsrika
orienterare med både VM
och EM-medaljer i bagaget.
Karolin har även gjort sig
känd som Sveriges gladaste och mest frispråkiga
idrottare. I sin föreläsning
pratar Karolin om hur man kan
utmanas av utmaningar, vända
på destruktiva tankar och ha roligt
i tuffa situationer.

FYSISK AKTIVITET & HÄLSA
- UTMANINGAR OCH SAMBAND
PER NILSSON
Under denna föreläsning
delar Per framgångsfaktorer,
utmaningar, åtgärder och
goda exempel på metoder
som främjar fysisk aktivitet.
Per är rektor på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan
i Stockholm), professor i
pedagogik och ordförande för
Regeringskansliets Kommitté för
främjande av ökad fysisk aktivitet.

TRÄNING FÖR KVINNOR
LISBETH WIKSTRÖM-FRISÉN
En föreläsning om kvinnlig
fysiologi, träning och prestationsutveckling. Lisbeth
reder ut begreppen kring
hormoner, menstruation,
symptom och kvinnospecifik
hälsa - allmänbildning för
alla. Lisbeth Wikström-Frisén
är medicine doktor i idrottsmedicin vid Umeå univsersitet,
institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

RÖRELSERIKEDOM - WHAT´S NEW?
GRIM JERNUDD
Intresset för rörelserikedom
har ökat explosionsartat de
senaste åren. Fördelarna
med mångsidig träning
och kopplingen mellan
fysisk aktivitet och hälsa är
allmänt kända, men vad är
egentligen nytt? Grim verkar
för att fler ska få möjlighet att
upptäcka sin fysiska potential.
Han har studerat idrottsmedicin
vid Umeå Universitet och arbetar idag inom stiftelsen
Change the game.

STÄLL FRÅGOR TILL FÖRELÄSARNA!
Mellan kl. 14:00-16:00 den 15 september kan du
ställa frågor live till några av föreläsarna via Zoom.
Länkar via:
umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus/.
Vill du ställa frågor i förväg, maila till:
halsapacampus@umu.se.
Moderatorer: Ulrika Haake & Pernilla Eriksson

Idrottshögskolan reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

TESTA ORIENTERING
Umeå universitets personalidrottsförening (UPIF)
erbjuder orientering för nybörjare och erfarna på
Stadsliden. Start och målgång vid Kvarnen, Gammlia.
Banorna är två respektive fyra km långa. Kartor finns
att hämta på Idrottshögskolans kansli måndag och
tisdag samt vid start den 15 sep. P.g.a. av pandemin
sker orienteringen individuellt med egen tidtagning.

TRÄNA MED LOFSAN
Träningspass med
koppling till Lovisas digitala
föreläsning. Passet kan
utföras inomhus eller
utomhus, närsomhelst och
hur många gånger som
helst onsdag-fredag v. 37.
Inga förkunskaper krävs,
passar alla kroppar.

RÖRELSERUNDOR
Umeå kommun erbjuder digitala rörelsetipsrundor
på olika platser. Utmaningarna är gps-baserade och
passar alla åldrar. Utmaningarna finns i centrum,
Haga, Hedlunda, Holmsund, Botsmark, Sävar och
Hörnefors.

UTEGYM
Mellan Polishögskolan och norra Beteendevetarhuset
finns Umeå universitets utegym, öppet året runt och
med övningsstöd via QR-koder.

TRÄNA HEMMA MED IKSU
I IKSU:s onlineträning hittar
du ledarledda pass så att du
kan träna med IKSU när du
vill och på alla nivåer. Ett
urval av passen är öppna
för alla, det är bara att
trycka på play och hänga
med. IKSU Sport ligger
på campus och är Europas
största träningsanläggning.

SKOGSYOGA
Ett förinspelat yogapass ute
i vår härliga natur. Njut av
dofter och ljud samtidigt
som du tränar smidighet,
balans, styrka och
kroppskännedom.
YOGA VID VATTEN
Förinspelat pass vid strandkanten med himlen som tak
tränas smidighet, balans, styrka
och kroppskännedom.
TOTAL TRAINING FÖR LÖPARE
Här bjuds ett förinspelat pass med styrka, rörlighet
och kondition som passar extra bra för dig som brukar
ta en löprunda då och då.

LIVE ONLINE
INTRODUKTION TILL MEDVETEN NÄRVARO
Kl. 10:00-11:00 svenska
Kl. 12:00-13:00 engelska
En workshop i medveten närvaro. Lär dig att stanna
i nuet, öka din förmånga att fokusera och minska
stress. Workshopen vänder sig till studenter.

HANTERA STRESS MED STUDENTHÄLSAN
Kl. 11:00-12:30 svenska
Kl. 13:30-15:00 engelska
Vad är stress och hur påverkar det oss? En workshop
med fokus på stress, ångest och strategier för att
hantera det. Workshopen vänder sig till studenter.

ATT PRIORITERA HÄLSAN
Kl. 12:15-13:00
Ibland saknas känslan av
balans mellan arbete,
privatliv, måsten och nöjen.
Hur kan du tänka och göra
för att hitta känslan av
god hälsa? Under denna
föreläsning ges strategier för balans i livspusslet.
Workshopen vänder sig till
anställda.

EXISTENSIELL HÄLSA - ETT TRÄNINGSPASS
Kl. 13:00-14:00
Vad gör livet meningsfullt? Vad är frihet och var hör
jag hemma? Välkommen till en digital workshop där
vi med hjälp av samtalskorten ”Öppna kort” utforskar
och övar upp vår existentiella hälsa. Arrangeras av
Kyrkan på campus.

