
Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Ulla Andersson 

Odenvägen 53 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Ingemar Andersson 

Berga skola 1 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Leif Andersson 

Göstringsgatan 3 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Gunilla Andersson 

Mantalsgatan 22 

702 17 

ÖREBRO 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Bengt Andersson 

Karlslundsgatan 16C 

703 40 

ÖREBRO 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Percy Andersson 

Harg Nybygget 450 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Jesper Andersson 

Starrgatan 57 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Jonah André 

Fässbergsgymnasiet - särskolan 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Bo Andrén 

Engholmsgatan 22B 

652 21 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Susanne Angebrant 

Ribbybergsskolan, Floraplan 1 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Elisabeth Annersand 

Ullebergsgymnasiet 

651 84 

KARLSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Juni 2018 

 

Charlotte Arnalid 

Hemstigen 51 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Susann Arnell 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Ola Aspgren 

Badhusgatan 18 B 

774 31 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kerstin Auoja 

Karlstads universitet 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Ulrika Aurell 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Sofia Axelsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Marita Isaksson 

Veddö 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Carolina Backe 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Åsa Bengtsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Lena Bengtsson 

Ekåsvägen 13 

433 62 

SÄVEDALEN 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Anneli Berg 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Ulla Bjärenäs 

Sven Jonssons gata 4B 

302 27 

HALMSTAD 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kajsa Björfeldt 

Fornminnesgränd 10 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Pär Björk 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Juni 2018 

 

Lasse Björnsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Sven Blomqvist 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Magnus Blixt 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Christina Borgh Engman 

Dalvägen 1 

941 50 

PITEÅ 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Rebecca Braun 

Jämtlandsgatan 10 

840 60 

BRÄCKE 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Jenny Brolin 

Doppingv. 17 

804 24 

GÄVLE 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Ann-Charlotte Bäckström 

V Norrlandsgatan 18B 

903 27 

UMEÅ 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Anne Börjesson 

Klarinettv. 89 

434 47 

KUNGSBACKA 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Ingela Carlén 

Sydvästra gränsgatan 10 

742 32 

ÖSTHAMMAR 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Sören Carlsson 

Sörgårdsvägen 23 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Ronald Carlsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Karin Carnby-Vallgårda 

Mittuniversitetet,  Institutionen för 

utbildningsvetenskap 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

 Certec, LTH 

Box 118 

22100 

LUND 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Janne Christoffersson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Lena Dahlén 

Stora Skogsvägen 42 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Johanna Delvert 

Barn- och ungdomshabiliteringen Cen. Sjukh. 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Leif Dickens 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Ingmarie Edlund 

Ytterharnäs skola Ståhlsvägen 20 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Annika Engvall 

Bruksallén 8 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Ingegerd Ericsson 

Malmö högskola, Lärande och Samhälle/IDV 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Pia Eriksson 

Eddagatan 11 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Jens Eriksson 

Hummelstaskola, Gamla vägen 34 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kristina Eriksson 

Vuxenhabiliteringen Uppsala län, Box 26074 

750 26 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Monica J Erlandsson 

S Strandvägen 13 

473 34 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Birgitta Fagerberg 

Bävervägen 50 

343 36 

ÄLMHULT 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Mikaela Farnqvist 

Nordenskiöldsgatan 10 

205 06 

MALMÖ 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kirsti Feldtman 

Vårgårdavägen 24 A 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hans Filipsson 

Kungsgatan 13 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Juni 2018 

 

Gunvor Finnäs 

Kandidatvägen 31-33,  Kolbäckens habilitering 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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 Centrum för idrottsforskning 

CIF, Box 5626 

114 86 

STOCKHOLM 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Anna Franzén 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Britt-Marie Franzén 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Karin Franzén Bohman 

Regeringsgatan 3 B 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Juni 2018 

 

Ulrika Frej Elmersson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Jonatan Sandberg 

Parasport Sverige Idrottens Hus Box 110 16 

100 61 

STOCKHOLM 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Anette Fridell 

Elsebergsgatan 29 

451 53 

UDDEVALLA 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Bengt Fridlund 

Snidaregatan 12 

432 43 

VARBERG 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Karin Fritzon 

Rubingatan 19 

432 37 

VARBERG 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Margareta Frykman 

Sjöändan 5 

128 68 

SKÖNDAL 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Kennet Fröjd 

Floragatan 2 

821 35 

BOLLNÄS 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kristina Gerge 

Hab. Cen. Hus M4 Länsjukh. Ryhov 

55185 

JÖNKÖPING 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Larsgatan 20 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Christer Gustafsson 

Ägabyskolan,  Ägabygatan 1 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Helena Göransson 

Fatburs Brunnsgata 24 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Dan Göransson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Ållerbergsgymnasiet 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Sara Hagestam 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Tomas Hall 

Möcklö 

373 02 

RAMDALA 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Helena Hedin 

Örkälla PI 90 

743 94 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Gunnar Hedlund 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Louise Henriques 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Jana Herink 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Kai Hietikko 

Hamra 2 

430 10 

TVÅÅKER 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Håkan Hindersson 
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633 51 

ESKILSTUNA 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Maj-Gut Hivén 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Elisabeth Hjertqvist Johansson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Rickard Håkanson 

Väskolan, Folkvandringen 1 

291 65 

KRISTIANSTAD 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Gerd Ingvarsson Karlsson 

Specialpedagogiska institutet Kruthusg. 17 

411 04 

GÖTEBORG 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Marika Isaraelsson 

Skol & fritidsförvaltningen Elevhälsan 

251 89 

HELSINGBORG 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Katrin Ivarsson 

Bondegatan 13 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Eva Jacobsson 

Tessins Väg 17 A lgh 1604 

217 58 

MALMÖ 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Michael Jansson 

Nygatan 15 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Lars Jansson 

Storhöjdsgatan 19 
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GÖTEBORG 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Annelie Jernstedt 

Co Värmlands HIF Box 10 

651 02 

KARLSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Tore Johansson 

Bildhuggarevägen 19 
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HALMSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Maggan Johansson 

Folkhögskolan Strömbergsgatan 15 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Gunnar Johansson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Ingrid ”Ida” Johansson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Kent Johansson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kenth Johansson 

Margaretagatan 26 

312 31 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Gunilla Johansson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Jan-Olov Johansson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Inger Johansson 

Gamla Norrvägen 158 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Mikael Jonsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Nina Kahrs 

Furulundsveien 4B 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kristina Kallerhult 

Högskolan i Dalarna Idrott 

791 88 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Lövhagen 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kristina Karlsson 

Prästgatan 7B 
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ÖSTERSUND 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Karin Karlsson 

Prästskogen 3225 
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ÖSTERBYBRUK 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Solveig Karlsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Daniel Karlsson 

Sövdared Hanneskrok 

312 92 

Laholm 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Anne-Merete Kissow 

Handicapidrættens Videnscenter, Blekinge 

Boulevard 2 

2630 

Taastrup, DANMARK 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Bodil Klingvall 

Sven Estridsens väg 1 

30292 

HALMSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Cecilia Klockare 

Vattenledningsvägen 71 

129 22 

HÄGERSTEN 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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VARM-vattengympa Korpen Malmö 

Box 5133 

200 71 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Lars Kristén 

Högskolan i Halmstad Box 823 

301 18 

HALMSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Bodil Kristland 

Bullerbyskolan,  Granv. 9 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Kerstin Lagerstedt 

Snödroppevägen 8 

435 31 

MÖLNLYCKE 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Bodil Landbris 

Ängsvägen 3 

372 60 

Bräkne-Hoby 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Malene Larsson 

Cedergatan 2 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Mari Levin 

Finjagatan 26 

281 51 

HÄSSLEHOLM 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Jan Lexell 

Eriksgatan 10 

24330 

HÖÖR 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Elisabeth Lidén 

Specialpedagogiska institutet,  Nygatan 18-20 

903 27 

UMEÅ 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Pia Lifjärd 

Södra Borgsby 32 

686 91 

SUNNE 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Maria Liljeholm Bång 

Älvans väg 67 

907 50 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Christina Lindberg 

Föreningen Furuboda 

296 86 

ÅHUS 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Agneta Lindberg 

Nya Ågatan 20 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Jennie Löfgren 

Betsele 33 

921 93 

LYCKSELE 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Lars Löfström 

Jorielskolan,  Bergtallsv. 6-12 

125 59 

ÄLVSJÖ 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Gunnevi Magnusson 

Fogeldammen 14 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Ingrid Mahr 

Grindtorpsvägen 1 

183 32 

TÄBY 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Vivianne Marbe 

Grådängsvägen 33, Brandbro 
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FAGERSTA 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Britt-Marie Martinsson 

Billingskolan Kristallen,  Norra Bergvägen 27 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Martin Nestorsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Annika Nielsen 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Tina Nilsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Andreas Nilsson 

Ebonitgränd 22 

168 60 

BROMMA 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Helen Nilsson 

Lummervägen 30C 

302 40 

HALMSTAD 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Berit Nitare 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Sussan Nylund 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Mona Olofsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Maud Olsén-Ekström 

Mitthögskolan,  Institutionen för 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Ann-Marie Otter ,von 

Läroverksgatan15, hus B,rum B4460,Box 300 

405 30 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Eva Parck 

Sniljegången 13 
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HALMSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Göran Patriksson 

Rävekärrsgatan 163 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Tommy Pedersen 

Kullagatan 11 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Jonathan Peiró 

Eksätrav. 30 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Britt-Lis Persson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Bengt Persson 

Östratornsv. 18 

224 68 

LUND 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Johnny Pettersson 

Stockvägen 3 

725 75 

KARLSTAD 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Kirsten Rassmus-Gröhn 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Martin Rengman 

Pålsbodagatan 27 lgh 1202 

702 18 

ÖREBRO 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Ingrid Rosén 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Bengt Rydberg 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Håkan Rådström 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Adel Shaian el 

754 36 

UPPSALA 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
Juni 2018 

 

Per Sundberg 

Bondskogsvägen 3 

71131 

LINDESBERG 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Elisabeth Svensson 

811 60 

SANDVIKEN 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Gisela Teltscher 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Brev 44 
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Kjell Thelberg 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Sigridur Thorsteinsdottir 

Eriksbergsgatan 30 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Ronny Thorstensson 

Ekbacken 346 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 

 

Camilla Torbjörnsson 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Juni 2018 

 

Eva Wallén Flygare 

Odelbergs Väg 10 

134 40 

GUSTAVSBERG 

 

mailto:Lars.Kristen@hh.se


Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Kim Wickman 

Innertavle 244 

90596 

UMEÅ 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Lars-Erik Widahl 

Box 823 ETN 

301 18 

HALMSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
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Kerstin Wikfeldt (pension) ny medlem 

Liljevägen 76 

194 60 

UPPLANDS VÄSBY 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Eva Wirdheim 

Penngränd 5 

302 71 

HALMSTAD 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hans Wirén 

Stenhagsvägen 108 

752 60 

UPPSALA 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Marie-Louise Wirén 

Västergarn Stelor 158 
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GOTLANDS TOFTA 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Pauli Volotinen 

Kolonivägen 12 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Gerhard Vukovich 

Angeredsgymnasiet Box 53 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Elias Våhlund 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Drottninggatan 6C 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Annelie Zetterström Ålund 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Agneta Åhlin 

Majtunagatan 2 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Sven-Olof Åkerman 

Björkbäcksg. 10 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Gunnar Årlind 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
Juni 2018 
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Hej! 
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår målgrupp 

är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.  Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) har blivit ett globalt 

begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA 

kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på 

hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. 

 

SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2018: Kim Wickman, Umeå 
universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Anna Bjerkefors, GIH och Parasport Sverige, Stockholm; Lena Hammar, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro; Stephan Svenning, Örebro universitet; Peter Svensson, Svenska 

Handbollförbundet och Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp (FOMS), Stockholm; Johanna Eklund-Jansson, 

Linnéuniversitetet, Växjö; Christina Holm, Habiliteringen, Hallands sjukhus, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, 

Högskolan i Halmstad; Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet; Mikael Londos, Malmö universitet. Digital 

administratör är Arne Edvardsson, Högskolan i Halmstad. Arbetsgruppen består av Anna Bjerkefors, Arne Edvardsson, Lena 

Hammar, Lars Kristén och Kim Wickman. Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor. 

 

Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett ettårigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och 

innebär bland annat en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning.  

SNAFA:s FoU-grupp har diskuterat olika mål för 2018: 

1, SNAFA, SPSM och Svenska Parasportförbundet samverkar i ett idrottsvetenskaplig seminarium vid CIF-konferensen i 

Stockholm den 15 oktober. Titeln  på seminariet är "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrott och fysisk 

aktivitet". 

2, SNAFA-symposium i samverkan med SPSM, Svenska Parasportförbundet , Skolverket och Riksidrottsförbundet den 17 oktober 

på GIH, Stockholm. Titeln på  symposiet är "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan". 

3, Uppdatering av material till hemsidan om forskning och utbildning inom Anpassad Fysisk Aktivitet.  

4, Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.  

 

Vi arbetar ständigt med att hålla medlemsregistret uppdaterat. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du 

meddelade oss detta via e-post till: Lars.Kristen@hh.se. 

 

Medlemsavgiften om 150 kr för enskild medlem och 300 kr för organisation/myndighet betalas via bankgiro: 5328-2414, Danske 

Bank. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort. I detta SNAFA-

utskick bifogas broschyr och konferensflyer. 

 
Hälsningar, 
Lars Kristén, koordinator 
lars.kristen@hh.se 

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet 
Brev 44 
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