
–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Vi vill med denna kurs ge dig som tränare 
och ledare kunskap i hur du bör och kan 
agera vid våra mest förekommande skador. 
Ni instrueras i akut omhändertagande och 
om hur ni som tränare kan minimera risker 
genom skadeförebyggande åtgärder. 
Information om återgång till träning och 
spel efter skador kommer också att tas upp 
under dagen.

Kursen kommer innehålla information om 
vanligt förekommande skador, så som fotleds-
stukning, knäskador och muskel-/senskador. 
Skador i laget stör speltaktiken, skapar osäker-
het samt ger den drabbade en känsla av 
utanförskap. Forskning visar att lag som 
förmår att hålla sina spelare friska och har få 
frånvarodagar på grund av skador har större 
framgång och en bättre placering i tabellen, 
både på elit- och amatörnivå. 

Skador är vanligare förkommande hos ungdo-
mar och kan vid bristfälligt omhändertagande 
medföra en förlorad talang och karriär. Idrotts-
specifikt förebyggande program för att förbätt-
ra styrka, rörlighet och koordination är en 
effektiv metod för att minimera skaderisken. 
Trots detta kan olyckan vara framme. Syftet 
med denna föreläsning är därför att förmedla 
kunskap om vikten av ett akut omhändertagan-
de, enklare tejpningar, skadeförebyggande 
träning, åtgärder och rehabilitering. Slutligen 
kommer vi att diskutera hur vi skall tänka när 
en spelare skall återgå till träning eller match 
efter skada.

Plats & datum: Malmö 14 maj, 
Helsingborg 25 juni 2019

Tid: 17.00–20.00

Pris:  895 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Julia Johannesson Leg. Fysioterapeut 
IK Pantern. Matilda Nygren Leg.Fysioterapeut iKLINIK 
Malmö.

I kursavgiften ingår: Kaffe & fralla serveras mellan 
16.30 – 17.00, kursdokumentation.

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se!

E N  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

Tema idrottsskador

FOTBOLL
Ett utbildningstillfälle för 
dig som tränare och ledare

Malmö 14 maj, Helsingborg 25 juni 2019

Varmt välkomna till kurs 
för lagets bästa!



Jag anmäler mig till: Tema idrottsskador – fotboll I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

Specialkost eller övrig information

FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Centrala Malmö 14 maj 2019,895 kronor exkl moms. 

Centrala Helsingborg 25 juni 2019, 895 kronor exkl moms. 

B
Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören 
organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes 
personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar 
själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så 
påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.
se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reserverar sig för eventuella fel i denna kursinformation.


