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Idrottsforskare från 70 länder samlas i Malmö  

Malmö  

Över 2000 idrottsforskare har intagit Malmö för att kongressa under huvudrubriken "Hållbar 

sport". 

– Det är viktigt att forskningen når ut till idrotten, säger Susanna Hedenborg, professor i 

idrottsvetenskap vid Malmö högskola.  
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Susanna Hedenborg är tillsammans med Aage Radmann, fil dr och universitetslektor, lokala 

presidenter för den 20:e kongressen som hålls av European College of sport science. 

ECSS bildades 1995 i franska Nice och är en ideell sammanslutning för idrottsforskning över hela 

världen. 

– Vi har 70 länder representerade här i Malmö från alla kontinenter. Vi kan bli så många som 2400 

delegater, men läget är lite oklart, då många inte fått klart med visum från sina länder, säger Aage 

Radmann. 
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Topp tre-länderna i antalet anmälningar, säger en del om konferensens spridning, i nämnd ordning 

är det: Japan, Brasilien och Storbritannien. 

Malmö Live kommer att fyllas av minipresenationer, symposier, seminarier och stora 

plenumföreläsningar. Dessa bär Bengt Saltins namn. Världens kanske mest kände idrottsforskare 

var svensk, verksam i Köpenhamn och dog i fjor. 

Till hans ära kan 240 av deltagarna dessutom springa ett lopp i Pildammsparken kl 07 på fredag 

morgon. 

En viktig del i kongressen är att ge de unga plats. 

–  Ett stort antal unga forskare kommer att få hålla tvåminuterspresentationer. Visa av dem är med 

i en tävling, där vårt vetenskapsråd kommer att lyssna på dem och utse en vinnare på lördag, 

berättar Susanna Hedenborg. 

Hon lyfter ett exempel på en sådan presentation: "Bunkefloprojektet - ger det bättre betyg?". Det 

faktiskt världsberömda projektet startade 1999, för att ge eleverna större fysisk aktivitet än den 

vanliga skolan och lever än i dag. 

– Intressant är ju hur det påverkar den fysiska aktiviteten på sikt. Och det är ju ett tema för 

konferensen, säger Susanna Hedenborg. 

Det är en nästan ogreppbar flod av föreläsningar i idrottssociologi, biomedicin och fysiologi som 

kommer att hållas, allt i ett samarbete mellan högskolan i Malmö och universiteten i Lund och 

Köpenhamn, med ansvar för de tre områdena i nämnd ordning. 

– Vi pratar ofta om sådana samarbeten, men kan sällan få till dem, säger Aage Raadmann stolt. 

Kongressen har planerats i fem år och pågår i fyra dagar. 

– Det är viktigt för forskning att nå ut och intressant att se om och hur mycket vi kan påverka. Just 

nu förs en diskussion där forskare kommit fram till hur simmare kan göra effektivare starter, men 

coacherna säger blankt nej till forskarnas resultat, säger Susanna Hedenborg. 

Någonstans en bit över 2000 deltagare är alltså anmälda. Det finns också en liten mässa i foajerna 

på Malmö Live, men inget är öppet för allmänheten. 

– Vi ville att åtminstone mässan skulle vara det, men tyvärr sa ECSS nej, konstaterar Aage 

Radmann. 

 


