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DANS!
KL. 13:00-15:45
Prova-på tillfälle i tre akter. 
Instruktör Ieva Eriksson intro-
ducerar i de olika dansernas 
karaktäristiska grundsteg. 
45 minuter/dansstil med 15 
min paus mellan, testa en, 
två eller alla danser. Drop in i 
Rotundan, Universum. 
   13:00-13:45 Vals
   14:00-14:45 Kizomba
   15:00-15:45 Modern Fox

INTRODUKTION I MEDITATION
KL. 11:30-12:00
Att meditera är en övning i uppmärksam närvaro för 
dig som vill vara i stillhet och tystnad. Den kräver inga 
förkunskaper och alla kan vara med. Drop in i Kyrkan på 
campus lokaler, Naturvetarhuset vån. 3.

MEDITATION
KL. 12:15-12:45
För nybörjare och erfarna, inga förkunskaper krävs. Drop 
in i Kyrkan på campus lokaler, Naturvetarhuset vån. 3.

GOSPEL FÖR ALLA
KL. 13:00-14:00
En chans att lufta lungorna med andra och tillsammans 
bilda spontankör för stunden. Drop in i Ljusgården i 
Lärarutbildningshuset. Guidar gör Gospelverkstaden Norr 
i samverkan med Kyrkan på campus.

KLÄTTRING BOULDERING
KL. 13:00-16:00
Instruktör och utrustning 
finns på plats, drop in på 
IKSU Sport.

SKRIDSKOR PÅ DAMMEN
Om vädret tillåter, passa 
på att njuta av frisk luft och 
skridskoåkning på Universitets 
Dammen. Utrusning finns att låna
utanför Infocenter mellan kl. 10-14 tisdag 21 februari. 

ÖPPET SPÅR PÅ CAMPUS
Idrottshögskolan, Akademiska Hus och Umeå kommun 
erbjuder längdskidspår nedanför SLU under Hälsa på 
campus, 21 februari.

LÅNA UTRUSTNING GRATIS
Fritidsbanken finns på plats utanför Infocenter mellan 
kl. 10-14 för att låna ut skridskor, längdskidor, pjäxor 
och stavar helt kostnadsfritt. Övriga dagar finns 
Fritidsbanken i Ålidhems centrum.

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

ÖPPET HUS!
IKSU SPORT
En av Europas största träning-
sanläggning med 22 000 
kvm träningsyta, erbjuder 
kostnadsfri träning hela 
vecka 8 mot uppvisande av 
personal- eller studentkort. 
I mån av plats erbjuds även 
gruppträning.  

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. Tillgängligt hela 
vecka 8.

NAVET
KL. 7:30-20:30
Simhallen Navet i centrum 
erbjuder gratis sim- och bad 
mot uppvisande av personal- 
eller studentkort. Motionssim 
mellan kl. 7:30-20:30, upp- 
levelsebad och relaxavdelning 
öppen mellan kl. 14:00-19:30.

Arrangörer och medspelare: Idrottshögskolan, Referensgruppen för Hälsa på campus, IKSU, IKSU Kraftsport, IKSU Frilufts, Kyrkan på campus
Akademiska hus, Studentcentrum/Studenthälsan, Företagshälsovården Feelgood, Lokalförsörjningsenheten, Kommunikationsenheten, PDL Center, 
Friluftsfrämjandet, Fritidsbanken, IFK Umeå Badminton, Reebot Fotboll SVFF och Umeå kommun. IH reserverar sig för ändringar i programmet. 

DROP IN AKTIVITETER 

Hälsa
på 
campus

LÖPSKOLNING MED IKSU
KL. 15:00-16:00
Löpskolning innebär olika 
teknikövningar som syftar 
till att göra löpningen mer 
skonsam, effektiv och rolig. 
Samling vid IKSU, entré norr 
inomhus. Instruktör är Lars 
Bergström.  

STYRKELYFT FORTSÄTTNING
KL. 14:40-16:00
Fortsättningsworkshop i knäböj, bänkpress och marklyft 
– teori och praktik. Aktiviteten hålls på IKSU Sport, lokal 
Odessa och leds av IKSU Kraftsport. 

FRIVÄNDNINGAR OCH STYRKERYCK
KL. 13:30-15:00/15:00-16:30
Workshop i frivändning och styrkeryck i Idrottshögsko-
lans prestationsutvecklingslabb. Instruktör är fystränare 
Stefan Sandlund. 

CRAWLWORKSHOP
KL. 16:15-17:00
Lär dig simma crawl eller ta 
din simning till ytterligare 
en nivå med instruktör Per 
Gedda på Navet i Umeå 
centrum. Grundläggande 
simkunskaper krävs. 

Gratis friskvård 
för studenter och 
personal vid 
Umeå universitet



PADEL
KL. 10:00-16:00
Testa padel, instruktör och 
racket finns att tillgå på plats 
i PDL center på Teg. Bokas 
timvis.

BADMINTON FÖR NYBÖJARE
KL. 10:00-11:00/11:00-12:00
Prova på-tillfälle för nybörjare i 
Badmintonstadion på Ersboda. 
Instruktörer finns på plats, racket finns att låna gratis. 

CAVEMAN COOKING
KL. 11:00-13:00
Ta fram din inre grottman eller 
grottkvinna och laga mat i det 
fria, direkt på glöden på 
campusängarna. Vi 
förbereder, tillreder och äter 
vegetarisk mat tillsammans. 
Instruktör är “Vilda kocken” Erik 
Brännström. 

BEACHVOLLEY FÖR NYBÖRJARE
KL. 11:00-12:15
Prova på-tillfälle för nybörjare i beachvolleyhallen på 
IKSU Sport, samling i receptionen.

BADMINTON FORTSÄTTNING
KL. 12:00-13:00/
13:00-14:00
Tillfälle för er som spelat förut 
och vill utvecklas ytterligare. 
Instruktörer och racket finns 
på plats i Badmintonstadion, 
Ersboda. 

TURSKIDÅKNING I 
TAVASTEN - 
SKEPPSVIKSSKÄRGÅRDEN  
KL. 12:00-17:00
Häng med IKSU Frilufts till Tavasten, Skeppsvik och njut 
av en dag på turskidor. Kostnadsfri utrustning och mini-
buss erbjuds. Samling och avfärd från IKSU Sport. 

KLASSISK SKIDÅKNING 
KL. 12:00-13:00
Teknikkurs i klassisk stil med 
Idrottshögskolans Elbert 
Karlsson och Joel Sjölander. 
Passa på att få råd kring 
din skidåkning eller prova 
för första gången. Spår finns 
på campus, samling nedanför 
SLU. Egen utrustning krävs.

SKATESKIDÅKNING 
KL. 13:00-14:00
Lär dig att skejta på längdskidor med landslagstränare 
Andreas Domeij och Idrottshögskolans fystränare Joel 
Sjölander. Spår finns på campus, samling nedanför SLU. 
Egen utrustning krävs.

PIMPELFISKE I NYDALASJÖN
KL. 12:00-15:00
Varmt välkomna att testa pimpelfiske i Nydalasjön. All 
utrustning inklusive säkerhetsutrustning på is finns att 
låna på plats. Instruktörer är fiskekonsultenter från Umeå 
Kommun. 

STYRKELYFT FÖR NYBÖRJARE
KL. 13:00-14:30
Nybörjarworkshop i knäböj, 
bänkpress och marklyft – 
teori och praktik. Aktiviteten 
hålls på IKSU Sport, lokal 
Odessa och leds av IKSU 
Kraftsports Emil Johansson och 
Emil Albinsson. 

GÅFOTBOLL
KL. 14:00-15:00
Gåfotboll är precis vad det låter 
som, fotboll där du går istället för 
att springa. Det enda du behöver 
ha med dig är träningsskor, 
vattenflaska och ett glatt humör! 
Lokal Helsingfors, IKSU Sport. 
Ledare är Klara Kling m.fl. 

AKTIVITETER MED FÖRANMÄLAN 

SNACKTIVITY™ FÖR ÖKNING AV FYSISK
AKTIVITET: DAGS FÖR NÅGOT NYTT
AMANDA DALEY
Den här föreläsningen ger exempel 
på hur du kan inkorporera 
Snacktivity™ (2–5 minuters 
mellanmål av fysisk aktivi-
tet) i en vanlig dag. Även 
för- och nackdelar med 
“Småförändringsmetoden” för  
hälsoförändring diskuteras. 
Amanda Daley är professor i 
beteendemedicin vid 
Loughborough University där hon 
intresserar sig för samhällsbaserad
fysisk aktivitet och viktkontroll.

VAD MEDELSVENSSON KAN LÄRA SIG AV 
ELITIDROTTARE 
FILIP LARSEN
I denna föreläsning behandlas 
elitidrottares träning, sömn 
och kostvanor och vad vanli-
ga motionärer kan lära sig av 
elitidrottarna för att prestera 
bättre i löpspåret, på jobbet eller 
i vardagen. Filip Larsen är docent 
i fysiologi på GIH i Stockholm och 
ingår i Svenska Olympiska 
kommitténs forskarlag.

DEN LIVSVIKTIGA SÖMNEN
MARIA NORDIN
Vi gör det varje natt. Det är 
underbart när det fungerar, men 
irriterande och stressande när 
det inte gör det. Sömnen är 
ett nödvändigt livselixir som 
behöver tas om hand för att 
hålla oss i balans så att vi 
kan leva ett hälsosamt liv där 
vi kan prestera på den nivå vi 
vill. Den här förelsningen 
handlar just om det, sömnen. 
Maria Nordin är docent i psykologi 
vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ALLEMANSRÄTTEN 
OCH VINTERAKTIVITETER I UMEÅ 
SATISH STRÖMBERG
Satish Strömberg är IT-pedagog 
på Humlab, Umeå universitet 
och ordförande i Frilufts-
främjandet. Under Hälsa på 
campus bjuder han på korta 
videofilmer om den fantastis-
ka svenska allemansrätten, 
isvett, råd kring inköp av 
begagnad skidutrustning, hur 
du ska klä dig och tips om var du 
kan utöva skidåkning nära Umeå.

FÖRELÄSNINGAR LIVE 

Föreläsningarna finns på umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus, tillgängliga mellan 21-24 februari

Mer information och anmälan: umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus

EFFEKTER AV FYSISK AKTIVITET PÅ 
LIVSKVALITET, PRESTATION OCH HÄLSA
AULA NORDICA, KL. 12:00-12:45
CARL-JOHAN SUNDBERG
Den här föreläsningen handlar 
om hur kroppen anpassar sig 
till olika typer av fysisk 
aktivitet, hälsoeffekter, 
påverkan på livskvalitet och 
kognition och hur du kan få 
in fysisk aktivitet i varda-
gen. Carl-Johan Sundberg är 
legitimerad läkare och professor i 
molekylär och tillämpad arbetsfysi-
ologi vid Karolinska Institutet. Han är 
även författare och har skrivit böcker såsom Hälsa på 
Recept, Stark Hela Livet och Chefshälsa.

UTHÅLLIGHET & MOTIVATIONSKVALITÉ 
AULA NORDICA KL. 12:45-13:30
THERESE ALSHAMMAR
Therese talar om hållbarhet och 
staying power, motivation 
och prestationsteorier. En 
föreläsning om hur man 
presterar på topp och mår 
bra över lång tid. Therese 
Alshammar är svensk 
tävlingssimmare och har 
tagit mer än 70 internationella 
mästerskapsmedaljer, vilket 
gör Therese till en av de bästa 
europeiska simmare genom tiderna. Hon har bl.a. 
simmat sex olympiska spel, hon har tre olympiska 
medaljer och slagit fjorton världsrekord.

PRESTATIONSÅNGESTOCH SJÄLVKRITIK
MALIN JONSSON
KL. 10:00-11:00
En föreläsning om vad självkritik 
och prestationsångest är, hur 
det kan begränsa dig i 
vardagen och hur du kan han-
tera den med exempelvis med-
veten närvaro och självmed-
känsla. Malin Jonsson är leg. 
psykolog på Studenthälsan. 
Föreläsningen hålls på svenska, 
riktad mot studenter. 

ATT HANTERA HÖGA KRAV
BJÖRN LARSSON
KL. 14:00-15:00 
En föreläsning om att öka 
förståelsen för de utmaningar 
som finns i din arbetsmiljö, 
hur du reagerar och agerar 
på dessa och hur du kan hit-
ta strategier för att hantera 
dem på ett hållbart sätt. Björn 
Larsson är leg. psykolog  vid 
Företagshälsovården Feelgood. 
Föreläsningen hålls på engelska, 
riktad mot personal. 

FÖRELÄSNINGAR ONLINE LIVE

EXISTENTIELL HÄLSA
LJUSGÅRDEN, LÄRARHÖGSKOLAN, KL. 14:30-15:30
Vår hälsa och vårt mående handlar om mer än att inte 
vara sjuk eller skadad. Existentiell hälsa handlar om hur 
vi uppfattar att vi mår, hur livet känns, den så kallade 
självskattade hälsan och vår förmåga att ta oss igenom 
svårigheter och livsomställningar. Föreläsare är Susanne 
Dahl och Christofer Sjödin, studentpräster vid Kyrkan på 
campus. Det bjuds på kaffe och te i samband med 
föreläsningen. 

FÖRINSPELADE DIGITALA FÖRELÄSNINGAR

 


