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08.00–09.00 Minglefrokost og registrering

09.00–09.05 Velkommen v/ daglig leder Anita Rapp-Ødegaard og fagansvarlig Marianne Strand-Udnæseth

09.05–09.10 Åpning v/ generalsekretær i Norges idrettsforbund Karen Kvalevåg

09.10–09.40 Med hodet på rett plass? 
v/ psykiater og professor Finn Skårderud

09.40–10.30 Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø
Finn Skårderud samtaler med psykologstudent og eks. toppfotballspiller Torstein Andersen Aase

10.30–10.45 Pause

10.45–11.45 «Den dårlig fungerende idrettsutøveren» – løsningen finnes sjelden hos legen 
v/barnelege Kristian Holm og Petter Sørensen, lege ved Olympiatoppen innlandet 

11.45–12.00 Introduksjon til gruppediskusjoner v/Sunn Idretts kompetansegruppe

12.00–13.00 Lunsj

13.00–14.00 Hvordan kan vi bidra til hverdagsmestring?
Gruppediskusjoner

14.00–14.10 Pause

14.10–14.20 «Take home» fra gruppediskusjoner v/Sunn Idretts kompetansegruppe

14.20–15.20 Refleksjoner rundt motivasjon, fellesskap og balanse gjennom en lang toppidrettskarriere
Langrennslengenden Marit Bjørgen i samtale med Heidi Holmlund, fagkonsulent Olympiatoppen 
og Sunn Idrett

15.20–15.30 Avslutning

Hvem kan delta
Fagpersoner, trenere, ledere og helsepersonell tilknyttet klubber, særforbund, ski- og  
toppidrettsgymnas, NIF, Olympiatoppen og idretten for øvrig. Studenter og foreldre er  
også velkommen til å melde seg på.
 
Påmelding og pris
Påmelding via www.sunnidrett.no 
Pris for deltakelse er kr. 480,- og inkluderer frokost og lunsj.

FAGDAG 2018  
24. mai, Meet Ullevål Stadion

Årets tema  
Hverdagsmestring  i et prestasjonsmiljø:Betydningen av  motivasjon, fellesskap og balanse.
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FAGDAG / Foredragsholdere

Finn Skårderud
er psykiater og professor ved Norges idretts-
høgskole og administrerende direktør ved  
Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser. Han  
er en internasjonalt anerkjent ekspert på  
spiseforstyrrelser. Han er også tilknyttet  
Olympiatoppen som psykiater for toppidretts-
utøvere. I tillegg er han forfatter og en profilert 
skribent om psykologi, psykiatri, kunst og kultur.

Torstein Andersen Aase 
er tidligere eliteseriespiller for Stabæk Fotball 
med landskamper fra alle aldersbestemte 
landslag. Han valgte imidlertid å legge opp 
som 20-åring etter gjentatte skadeavbrekk og 
manglende motivasjon. Torstein studerer i dag 
psykologi på fjerde året og vil fordype seg i 
mental helse hos unge idrettsutøvere i sitt  
masterarbeid. Han har vært tilknyttet Sunn 
Idrett i utviklingen av undervisningsbolken 
«Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø» for 
toppidrettselever på VG2.

Kristian Holm
er seksjonsoverlege ved Barne- og ungdoms- 
avdelingen ved SI Lillehammer, med spesielt 
ansvar for idrettsrelaterte problemstillinger inkl. 
dårlig fungerende utøvere. De siste årene har 
han hatt en sentral rolle i samarbeidet mellom 
Olympiatoppen Innlandet, Høgskolen i Innlandet 
og Oppland idrettskrets. Han var ass. sjefslege 
for Ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer, og er 
på fritiden en engasjert ski- og sykkeltrener for 
barn og ungdom. 

Petter Sørensen
er allmennlege ved Olympiatoppen Innlandet 
på Lillehammer. Han har vært laglege i NSSF 
(2012–2018) og var med i helseteamet til OL 
2014 og 2018. Petter jobber daglig med utøvere  
i kategorien «dårlig fungerende utøver» i  
Olympiatoppen Innlandets legepraksis. 

Heidi Holmlund
er klinisk ernæringsfysiolog og har jobbet 12 år 
i Olympiatoppen. Hun har spesielt jobbet med 
ernæring knyttet opp mot lagspill og utholden-
hetsidretter som langrenn, skiskyting og sykkel, 
og har hatt ernæringsansvaret under to OL og 
flere ulike VM. Heidi er også fagkonsulent for 
Sunn Idrett.

Marit Bjørgen
er nylig «pensjonert» langrennsløper som  
med 8 gull-, 4 sølv- og 3 bronsemedaljer er  
tidenes mestvinnende vinterolympier. Hun er 
også mestvinnende VM-medaljør i langrenn  
med 26 medaljer, hvorav 18 gull. Marit har  
vært ambassadør for Sunn Idrett siden  
oppstart og har delt sin kunnskap og erfaringer 
med unge utøvere på jentecamper og andre 
arrangementer. 


