
Den 19 november bjuder Smålandsidrotten in till en föreläsning- och 
utbildningskväll kring normer och jargonger inom idrotten, jämställdhet 
och vad jag/du/vi tillsammans kan göra för att få idrotten till en plats 
dit alla känner sig välkomna för den man är. Kvällen är en del av en 
konferens om våldsförebyggande arbete för barn och unga som 
anordnas den 19 november där Länstyrelsen i Jönköping samverkar 
med en rad organisationer. Välkomna! 

Kontakt på Smålandsidrotten:
Fredrika Lindström
tfn 036-34 54 28
fredrika.lindstrom@smalandsidrotten.se

Fakta och anmälan:

Anmälan 
senast
9/11!

Program:
18.00                Välkommen och inledning
18.05                Johan Öhman: 

Meritmuskler  
och machoideal

Ca 19.00          Fika
19.30                Shanga Aziz: 

Locker Room Talk
20.30                Avrundning 

Smålandsidrotten
                           - Inkluderingswebben
                           - Fortsätta arbetet på 

hemmaplan i förening

DAG OCH TID Måndagen den 19 november, 
kl. 18.00-21.00.

PLATS Jönköping, Scandic Hotel Elmia,
 Elmiavägen 8. 
KOSTNAD	 Kostnadsfritt.	Vi	bjuder	på	kaffe	

och fralla!
ANMÄLAN Anmälan ska senast  

9 november vara  
Smålandsidrotten	tillhanda,	
anmälan görs här.

KALLELSE Kallelse och deltagarlista mailas 
samtliga deltagare cirka 1 vecka 
innan	utbildningen.

Frågor               	För	mer	information	kontakta	
Smålandsidrotten,	Fredrika	 
Lindström, tel. 036-34 54 28,  
fredrika.lindstrom@ 
smalandsidrotten.se

KURSNR 1151485

OM FÖRELÄSNINGARNA
Johan Öhman
– Meritmuskler och machoideal
Bilden av manlighet utifrån ett träningsperspektiv 
är ofta ensidig. Stark, snygg och hård, både på 
insidan och utsidan. Studier visar att tre av fyra 
unga män i Sverige skulle vilja vara mer muskulösa; 
inte främst för att bli starkare eller må fysiskt 
bättre – utan för att bli mer attraktiva. I media 
porträtteras nästan allt den vackra mannen med 
en extremt vältränad kropp och styrketränande 
unga män pratar om armar, bröst och mage som 
”meritmuskler” utifrån ett estetiskt perspektiv. Kan 
det vara så att unga män bygger sin manlighet på 
gymmen? Och vad kan detta i så fall, leda till?
Projektledaren för antidopningsarbetet 100% ren 
hårdträning, Johan Öhman, pratar om hur jakten 
på den perfekta kroppen faktiskt kan leda till 
negativa konsekvenser såsom bruk av förbjudna 
och hälsofarliga substanser, inte bara för den som 
”jagar” utan också för de i hens omgivning.

Shanga Aziz
– Locker Room Talk
’’ Allting började med att två ungdomar skulle skulle 
starta ett UF-företag. Men de ville bidra med något 
mer än “doftljus och mobilskal”. Något som skulle 
kunna innebära förändring på riktigt. Locker Room 
Talk utbildar ungdomar i omklädningsrummen 
i attityder och jämställdhet för att skapa en 
ny manlighet där killar kan vara på flera olika 
sätt. Idag är Locker Room Talk en nationell 
organisation med utbildare hela vägen från Kiruna 
till Lund och inlett samarbeten med bland annat: 
Riksidrottsförbundet, H&M och är även mottagare 
av historiens första Number10-stipendium - 
instiftat av Volvo, Svenska Fotbollförbundet och 
ingen annan än Zlatan Ibrahimovic. I somras 
uppmärksammades de även med kampanjen 
#BackaDurmaz och organisationens ordförande, 
Shanga Aziz, hamnade i topp på listan över 
framtidens ledare i tidningen Chef. ’’ Shanga Aziz

Johan Öhman

 

Normer, jargonger och machoideal
19 november 2018, Scandic Hotel Elmia, Jönköping

Smålandsidrotten bjuder in till en föreläsningkväll kring:

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiusmaland/Sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1151485&sisuorgid=28562 
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiusmaland/Sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1131519&sisuorgid=28562

