Utvecklingsarbete under september 2012 – mars 2013 inom ramen för
uppdraget att samordna och tydliggöra idrott vid Högskolan i Halmstad

Idrottsakademins ledning har:
Ansökningar
Författat och sänt ansökan om ”Plan för användande av medel från Halmstad kommun till
idrottsstaden” ämnat åt att utveckla testcentrum vid HH (oktober). Denna ansökan har vi därefter följt
upp med tre träffar med representanter för Halmstad kommun i december, februari och mars.
Texter/argumentationsunderlag
Bidragit med argumentationsunderlag till rektor kring ”Människan och rörelse – ett kunskapsområde i
skärningspunkten mellan biomekanik/biomedicin/fysiologi och idrottsvetenskap” (december).
Bidragit med argumentationsunderlag till rektorn angående Halmstad kommun och möjlighet att hålla
delarrangemang för ishockey VM för damer 2015 (januari). Författat underlag till Jonas Bergqvist
inför presentation av förstudie av HH idrottsprofil vid Innovation Day (januari).
Möten
Genomfört möte och omfattande diskussioner med Jonas Bergqvist och UNs ordförande kring uppdrag
att ”Undersöka möjligheten att HH får en starkare idrottslig prägel som förstärker den totala imagen
och positiva bilden av skolan samt ökar attraktiviteten och det totala erbjudandet” (november –
december). Genomfört ett stormöte med lärare och forskare inom området idrott, hälsa och fysiska
aktivitet där analys av dåtid-nutid-framtid gavs samt där vi också informerade om konkreta
arbetspunkter för våren/sommarens utvecklingsarbete, t ex närvaro vid SM-veckan i juli i Halmstad.
Student/elev kontakter
Utvecklat informationsunderlag ”Idrottskademin – en samlingspunkt för idrotten på Högskolan i
Halmstad” där information kring program och kurser med fokus på idrott, rörelse och hälsa
presenterats och distribuerats vid Öppet hus den 27-28 februari.
Forskning och utveckling
Kontinuerligt fört samtal med forskningsmedlemmar i gruppen: Idrott, Hälsa och Fysisk aktivitet
(CVHI) och idrottsintresserade i forskningsmiljön BLESS kring samarrangemang och utveckling av
gemensamma forskningsstrategier för idrottsvetenskaplig forskning vid HH (september-mars).
Vidareutvecklat den tvärvetenskapliga och gemensamma KK-hög ansökan ”Injury free Golf”,
CVHI/BLESS (januari). Sänt förfrågan till Centrum för Idrottsforsknings föreståndare om
idrottsakademin kan publicera förslag på teman som kopplar ett ämne med flera artiklar avseende den
samlade idrottsforskningen vid Högskolan i Halmstad i tidsskriften Svensk Idrottsforskning (mars).
Riksidrottsuniversitetet
Kontinuerligt för strategiska diskussionen och arbete avseende förutsättningar för HH att på sikt bli ett
s k Riksidrottsuniversitet.
Intern kommunikation
Utvecklat en seminarieserie baserat på externa föreläsare för studenter och lärare/forskare med bas i ett
tvärvetenskapligt idrottsperspektiv under våren 2013. Preciserad information ges nedan.
1

Seminarieserie
Vårterminen 2013
Ingegerd Ericsson, Fil Dr Pedagogik med inriktning idrottsvetenskap, Malmö Högskola. Dr Ericsson
kommer att föreläsa kring barn och ungdomars motoriska utveckling samt hålla ett seminarium kring
samma tema. Datum är den 5 april kl 11.15-13.00 (föreläsning) och 13.45-15.30 (seminarium).
Information: lars.kristen@hh.se
Vanessa Shanon, Fil Dr Idrottspsykologi, West Virginia University, USA. Dr Vanessa kommer att
föreläsa kring Sport and exercise psychology research and practice at West Virginia University, USA.
Datum är den 26 april 2013, kl 10.00-12.00. Information: urban.johnson@hh.se
Erika Zemková, Faculty/department Department of Sports Kinanthropology
Comenius University in Bratislava. Tillämpad forskning om stabilitet, balans och idrott.
Information: charlotte.olsson@hh.se
Höstterminen 2013 (under planering)
Jan Lexell, Professor i rehabiliterings-medicin, ansvarig läkare svenska truppen till Paralympics,
Lunds universitet. Professor Lexell kommer att föreläsa kring anpassad fysisk aktivitet för människor
med funktionsnedsättningar.
Information: lars.kristen@hh.se
Bengt Saltin, Professor i humanfysiologi vid August Krogh Institutet vid Köpenhamns Universitet,
ledande Svensk idrottsfysiolog.
Information: lars.kristen@hh.se
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