Forskningsenheden Learning & Talent in Sport (LET’S)

Seminar i fodboldpsykologi

LET’S forskningsområde er pædagogik og psykologi inden for idræt,
bevægelse og sport med et anvendt og innovativt mål.
Enhedens forskning retter sig særligt mod:
•
idrættens praksis, undervisning og læring
•
idrættens sportspsykologi og talentudvikling
•
entreprenørskab og digital design i idræt og bevægelse

Vi sætter rammerne for en
dag med plads
til refleksion ,
pauser og tid til
netværk

Talent
development
is a social
affiar

LET’S-seminar
- en del af Institut for Idræt & Biomekanik, SDU
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Tilmelding
Dato: 5. maj 2017, kl. 9.30 - 16.00
Sted: Syddansk Universitet,
Campusvej 55, 5230 Odense M.
Bygning 39 - find vej
Der er begrænset antal pladser.
Tilmelding efter først til mølle
princippet ved at klikke her:
http://webpay.sdu.dk/system/fodbold
Tilmelding er bindende, men ved
forfald kan pladsen gives til en
kollega.
Prisen er inkl. moms 600 kr. pr. person.
Inkluderet er:
• morgenkaffe, frokost, frugt og eftermiddagskaffe
• arbejdshæfte samt forskningsrapport
Spørgsmål til seminaret kan rettes til
Carsten Hvid Larsen på
chlarsen@health.sdu.dk

Hvem er vi?
Interessen for elitesport er stigende og kampen intensiveres. To
central arenaer i denne konkurrence er sportspsykologi og talentudvikling. Med intensiv forskning, vil den sportspsykologiske gruppe i
LET’s bidrage til at skabe præstationer i verdensklasse. Forskningen
tager et holistisk udgangspunkt med fokus på sociale relationers indflydelse på atleters udvikling og resultater.
Den sportspsykologiske gruppe består af:
- Kristoffer Henriksen (lektor og psykologisk konsulent i TD)
- Carsten Hvid Larsen (studieadjunkt og psykologisk konsulent i TD)
- Louise Kamuk Storm (adjunkt)
- Ole Mathorne (videnskabelig assistent)
- Søren Svane Hoyer (videnskabelig assistent)
- Astrid Becker-Larsen (videnskabelig assistent)
- Natalia Stambulova (gæsteprofessor fra Halmstad Universitet)
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Stærk talentudvikling, robuste
og mentalt stærke spillere
Dette er ønsket i klubberne. Vejene til professionel fodbold er mange – så hvordan klæder vi
bedst spillere på til at håndtere de udfordringer
der er i ungdomsårene og det svære skift til superligaholdet? Og hvordan kan sportspsykologi
bidrage til udvikling af mentalt stærke ungdoms- og superligaspillere i Danmark?
Få svar på disse spørgsmål og indblik i højaktuel forskning og sportspsykologers praktiske
perspektiver fra bl.a. Barcelona og Everton, når
den sportspsykologiske gruppe fra LET’S indbyder til seminar i fodboldspsykologi. Det er vores
ambition at alle deltagere kommer hjem med
inspiration til deres daglige arbejde med talentudvikling og redskaber til at skabe mentalt
stærke spillere og bedre præstationer på banen.

Dagens overskrifter
Velkomst m. kaffe og rundstykke

Frokost

Introduktion og oplæg v. Carsten Hvid Larsen,
studieadjunkt og sportspsykologisk konsulent:
Sportspsykologi i Dansk fodbold og sportspsykologi på LET’S.

Oplæg v. James Vaughan: Cultural Ecology and
Creativity in Football: A Case Study of F.C. Barcelona

Oplæg og diskussion v. Dr. Mark Nesti og Dr.
Martin Littlewood, fra Liverpool John Moores
Universitet, sportspsykologiske konsulenter
i Everton: Sportspsykologi i Premier League
– hvad kan danske klubber lære af engelske
erfaringer med sportspsykologi i professionel
fodbold.
Poster session: Netværk og mulighed for at se
psykologiske projekter fra Institut for Idræt og
Biomekanik.
Oplæg v. Kristoffer Henriksen, lektor og sportspsykologisk konsulent: Mental styrke i elitesport.

Oplæg v. Kenneth Weber A+ træner i FCK og
Anders Hjort, Lars Elbæk, lektor, Institut for
Idræt og Biomekanik: Erfaringer og synspunkter ved implementering af eye4TALENT’s
Player Universe.
Paneldebat v. Kenneth Weber, Carsten Hvid
Larsen, Kristoffer Henriksen, Mark Nesti, Martin Littlewood og Anders Hjort. Psykologi i fodbold – perspektiver på fremtiden.
Afrunding og refleksion v. Carsten Hvid Larsen.

