Svenska Bandyförbundet bjuder in till
föreläsningarna under

Föreläsning: Fredag 13 april
13.15 Från div 2 till svenska mästare
14.30 Från atleter till ett lagbygge
16.15 Talangscouten på Världsnivå
17.00 Hur ser bandyatleten ut
Lördag 14 april
09.00 ”Vad gör du i Norge”
10.40 Manligt/kvinnligt ledarskap i träning

Henrik Evertsson
Magnus Andersson
Gunnar Svensson
Agne Bergvall
Calle Hageskog
Karin Torneklint

Pris:

200 kr/föreläsning kommer ske via fakturering.

Anmälan:

Via mejl till agne@hpcsweden.com och ange då vilken/vilka föreläsningar du vill
delta på.

VÄLKOMMEN

Magnus Andersson

Calle Hageskog

”Från atleter till ett lagbygge”

”Vad gör du i Norge?”

Handbollsprofil, 307 landskamper, 2 VMguld.
Spelade i Bengt "Bengan" Johanssons
landslag under åren 1988–2003 vilket
medförde inte mindre än 307 landskamper.
"Bengan boys" erövrade 13 medaljer under
16 mästerskap: Vad var hemligheten med
denna handbollsperiod? Mittnia och
speldirigent under denna framgångsera var
alltså Magnus. År 1993 rankades han som
världens bäste handbollsspelare. Har nu varit
tränare, mestadels i utlandet, under snart 20
år.

Karin Torneklint

Förbundskapten friidrottslandslaget sen
2013, fd svensk mästare på 100 m häck.

”Manligt/kvinnligt ledarskap i
träning”

Den förste ledaren som tränar både ett damoch herrlandslag i friidrott, world vide. Har
fått vänja sig vid att bada i vattengraven på
Stockholms Stadion. Trivs som bäst när hon
som ledare kan luta sig tillbaka och allting
bara fungerar. Slutade med fysträningen för
Faluns innebandylag när de den femte
säsongen vann SM. Stort hjärta för den
enskilde aktive. Rakheten och tydligheten
kännetecknar hennes ledarskap.

Agne Bergvall

Friidrottstränare och fystränarguru.

”Hur ser bandyatleten ut?”

Tränare för aktiva som erövrat 34
friidrottsmedaljer i EM,VM och OS. Ser det
omöjliga som bara lite svårare. Flärd- och
glamourfri, idrottsgalan är inget för hr
Bergvall från Öjaby. Kan kanske mer än
någon annan om hur svensk idrott fungerar
eller inte fungerar. En av de drivande till att
unika Arenastaden i Växjö med 10-tal arenor
är en samlingsplats för 15-tal idrotter.
Fysansvarig för svensk bandy nu några
säsonger.

DC-kapten 1985–2002, professor i
ledarskap.

En av svensk idrotts stora ledare. Upplevt 11
(elva) Davis cup-finaler och vunnit sex
gånger bland annat vänt 0–2 underläge.
Också varit personlig tränare för Mats
Wilander, Anders Järryd och Magnus
Larsson. Varit i Australien 26 gånger. Byggt
en miljövänlig hall i Växjö. Förstår bandyns
skönhet.

Henrik Evertsson

Fd tränare, den mest framgångsrike
sportchefen.

”Från div 2 till svensk mästare”

Började som ass tränare i Växjö Lakers, är
nu inne på sitt trettonde år som sportchef,
blev i september 2017 också tillförordnad
VD.
– Den i särklass bäste spelarrekryteraren,
förstår inte hur han bär sig åt, säger Gunnar
Svensson. Utvecklingen har gått
rekordsnabbt, men själv är sportchefen en
av de största långkörarna. Henrik Evertssons
arbete väcker nyfikenhet och beundran i
vida kretsar.

Gunnars Svensson

Fd tränare, klubbchef, agent sen 1997.

”Talangscouting på världsnivå:
Vilka är det som lyckas?”

Tecknade som 28-åring ett 5-årigt
tränarkontrakt med Djurgårdens IF när han
efterträdde Leif Boork. Har jobbat med icke
obekante Percy Nilsson i Malmö. Lett
internationella tränarkonvent under flera
decennier. Har Henrik Zetterberg, Nicklas
Bäckström och Anton Strålman som
klienter. Något av Sverigespecialist på NHL.
6000 följare på Twitter.

