
IDROTTSMEDICINSK 
GRUNDKURS 

Idrottsmedicinska föreningen Gotland 
och RF-SISU Gotland bjuder in till en 
Steg 1-utbildning i idrottsmedicin och till 
den vackra Hansastaden Visby under en 
härlig sommarvecka mitt i juni.

KURSINNEHÅLL  Steg 1, Idrottsmedicin 40 timmar (enligt kursplan fastställd 
av Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin). Ämnen som ingår 
är: Idrottsfysiologi och träningslära, idrottstraumatologi och rehabilite-
ring av motions- och idrottsskador, näringslära, doping, barn och idrott.

MÅLGRUPP  Läkare, fysioterapeater/sjukgymnaster, sjuksköterskor, tränare, 
idrottslärare.

Tid och plats  Måndag 8 juni kl 08.00 – fredag 12 juni kl 15.30 
på Strand Hotel i Visby.

FÖRELÄSARE/LÄRARE  
Per Renström, ortoped, professor emeritus, Stockholm
Åke Andrén-Sandberg, kirurg, professor, Borrby/Skåne
Yelverton Tegner, ortoped, professor, Helsingborg
Björn Engström, ortoped, docent, Stockholm
Göran Kenttää, idrottspsykolog, högskolelektor, Stockholm
Susanne Brokop, fysioterapeut, universitetslektor, Lund
Cecilia Fridén, fysioterapeut, docent, Stockholm
Tommy ”Tejp” Eriksson, naprapat, Stockholm
Petter Gustavsson, ortoped, Arvika
Jacob Werner, Hjärtläkare, Visby
Bo Klintberg, Barn- och Ungdomsmedicinare, Visby
Staffan Bark, kirurg, Visby
Tönu Saartok, ortoped, med.dr, Visby (bitr kursledare)
Eva Zeisig, ortoped, med dr, Visby (kursledare)
Jorma Jääskeläinen, idrottslärare, Visby

ANMÄLNINGSAVGIFT  6.900 kr för medlem i Svensk Förening För Fysisk 
Aktivitet och Idrottsmedicin, 7.800 kr för icke medlem (Fastslaget pris 
av SFAIM). I kursavgiften ingår välkomstmiddag, kaffe och lunch varje 
dag, guidad tur. RF-SISU Gotland som är arrangör, är inte momsredovis-
ningsskyldiga.

Information och anmälan  Senast 31 mars 2020: Tel 0498–20 70 53, 
e-post: anita.ganda@rfsisu.se

Resor och logi  Du som deltar i ett arrangemang inom Idrottens Ö 
reser till förmånliga idrottspriser. Boende är förbokat på Strand Hotel 
(där kursen kommer att vara). 
Bokning av paketresa (boende och båt) www.idrottenso.se/imv2020
Endast båtresa bokas hos Destination Gotlands idrottsbokning 
0771–22 33 50, idrottsresor@destinationgotland.se

8-12 JUNI 2020

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands Idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.
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Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser till våra 
förmånliga idrottspriser. Tar du med familjen eller vännerna er-
bjuder vi även de samma fina förmån. 
Mer information om våra fartyg, turlista mm finner du på vår 
hemsida www.destinationgotland.se  


