
International symposium in Sports Medicine, overuse, rehabilitation and return to play, 

RTP,  Advanced rehab in sports medicine, Schedule time is about 40 hours. 

Tidpunkt: Vecka 12 2022 med start söndagen den 20 mars klockan 08.00 till fredagen den 25 

mars klockan 20.00. 

Boende beräknat på lördag-lördag (19-26/3) 

Kursort: Fulpmes, Stubaital, Österrike. Sporthotel Brugger, halvpension. Hotellet genomgår 

en upprustning av rummen. Från bra kvalité till ännu bättre. Eventuellt är simbassängen i 

anslutning till Spa avdelningen färdig.  

Utbildningen riktar sig i första hand till sjukgymnaster, naprapater och läkare. Antalet 

deltagare planeras till ca 35 personer.  

Ämne:  Styrketräning, som kommer att fördelas på teori och praktik, i ett närliggande gym. 
Fokus ligger dels på funktionsnivå samt strukturnivå. Föreläsare på förstnämnda är Sofia och 
Jesper Augustsson. De är författare till nya boken "Styrketräning för idrott, motion och 
rehabilitering" Denna bok blir även kurslitteratur. Kommer att skickas ut till deltagarna strax 
innan kursstart. På praktikpassen behöver ni ta med träningskläder.  
 
Ämnet strukturnivå dvs cellernas adaptation blir Gunnar Leivseth professor vid The Arctic 
University of Norway, Uit. Mycket meriterad forskare med höga rankingpoäng, på sina 
publikationer. Mechanotransduction kanske blir ett område där vi i framtiden kan visa 
effekter vid "hands on" på strukturnivå. 
Är också i kontakt med Ulf Nordström, ortoped, och diskuterar ämnen. 
Och givetvis en dag ”safetys in the slopes”, detta sköts av lokala bergsguider. 
 
Vissa delar av kursen hålls på engelska och ”skandinaviska”.  
 
Anmälan öppnar måndagen den 20 september kl 07:00. Tidigare kurser har varit 
fulltecknade, så först till kvarn gäller.  
Men under oktober tas beslut om och under vilka former vi kan genomföra kursen. Allt med 
fokus ”säkerhet först”. Idag används 3 G förutsättning för att komma till alperna. Dvs 
certifikat på endera, vaccinerad, genomgått infektion tidigare, negativt testresultat.  
Om vi skulle vara tvungna att ställa in kursen pga. pandemin så uppstår inga kostnader 
gällande hotellet.  
Kursen genomförs i samarbete med sektionen FYIM inom Fysioterapeuternas 
professionsförbund och Profysio. 
Länkar nedan till hotell samt skidåkning.  

Undervisningen kommer att delas upp i två pass: 08.00 – 11.00 och 17.00 – 20.00.  

Praktik, Competition layout implementation samt bergsguide är hela dagar, ca 09.00-17.00. 

Gruppuppgifter kommer att delas ut och sköts mellan passen.  

Sammanlagt antal timmar under veckan är 40. 

Möjlighet finns att däremellan åka skidor. 

 



 

 

Resa ordnar var och en för sig, München eller Innsbruck flygplats ligger bäst till.  

Transfer är enklast från Innsbruck, taxi ca 20 km. Eller buss till centralen och därifrån med 

smalspårig järnväg till Fulpmes. Transfer från München enklast om flera delar på hyrbil, ca 

4000 kr/vecka. 

Detaljschema är under planering men kursen startar söndag den 20 mars kl 08.00 och 

avslutas fredag den 25 mars kl 20.00. 

Kursavgift: medlem i sektionen ca 15000,- icke medlem 15500,-  

Avgiften inkluderar boende i dubbelrum, halvpension, liftkort, kursavgift. 

Enkelrumstillägg 1500 kr, begränsat antal. Allt beräknat på dagens valutakurs.  

Eventuell tillkommande Moms beräknas på kursavgiften som är 4000 kr.  

Tidigare kurser har varit fulltecknade, så först till kvarn!!!  

Kursen organiseras av FYIM, inom Fysioterapeuterna. 

Kursansvarig, (övriga upplysningar) uwe.hallmann@gmail.com   

www.sporthotel-brugger.at   

www.schlick2000.at   

www.stubaier-gletscher.com 
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