
TALENTUTVIKLINGSKONFERANSE 19. MAI 
2016 KRISTIANSANDTalentutviklingskonferanse 

19. mai 2016, Kristiansand

10.00 - 10.15  Velkommen v/ Solveig Pedersen fra OLT-Sør og  Anders W. Andersen, dekan for  
 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
10.15 - 10.45  Martin K. Erikstad: Talentutvikling i fotball
10.45 - 11.15  Ketil Østrem: En retrospektiv studie av 5 norske eliteseriespillere i fotball
11.15 - 11.45  Torstein Andersen Aase: Talentutviklingen i norsk idrett/fotball sett fra innsiden
11.45 - 12.15 Tynke Toering: Prestasjonsmentalitet i fotball: viljestyrke og selvregulering
12.15 - 13.00   PAUSE
13.00 - 13.30  Øystein Sylta: Min vei til et internasjonalt nivå i løping og militær femkamp
13.30 - 14.00  Leif Inge Tjelta: Prestasjon og treningsutvikling blant internasjonale utøvere i  
 friidrett og sykling 
14:00 - 17.00   PAUSE
17.00 - 17.30 Stig Arve Sæter: Talentutvikling i fotball – seleksjon en forutsetning for utvikling  
 – et longitudinelt studie ut fra et spillerperspektiv
17.30 - 18.00 Louise Kamruk Storm: Talentutvikling i spenningsfeltet mellom frivillige   
 foreninger og profesjonelle klubber
18.00 - 18.15   PAUSE
18.15 - 18.45 Kristine Lunde Borgersen: Min vei til håndballandslaget 
18.45 - 19.15 Sondre D. Skarli: Veien til verdenstoppen på skøyter

PROGRAM

Organiseres av:
Professor Rune Høigaard
Førsteamanuensis Tommy Haugen
Førsteamanuensis Bjørn Tore Johansen

Universitetet i Agder, Gimlemoen, Rom: B1 001
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MARTIN K ERIKSTAD
Har en bachelor i idrett fra Stavanger og master i idrett fra UiA. 
Holder nå på med en doktorgrad om talentutvikling i fotball 
(UIA). Spilte ungdoms- og juniorfotball for Odd, men la opp som 
18-åring grunnet skader. Trener også Gimletrolls damelag, som 
ble seriemester i 2. divisjon i fjor.  

KETIL ØSTREM 
Universitetslektor i idrettsvitenskap ved Universitetet i 
Agder. Koordinator for bachelorgraden i idrett. Hans faglige 
fokus er ballspill, idrettspsykologi, kroppsøving, alpint og 
friluftsliv. Forskningsinteresser relatert til talentutvikling, 
talentidentifisering, samt ledelse i friluftsliv. Mangeårig 
erfaring som fotballspiller og som trener i barne- og 
ungdomsfotballen i Stavanger/Kristiansand. 

TORSTEIN ANDERSEN AASE 
Har spilt fem sesonger i Tippeligaen for Stabæk, og har 
nærmere 50 ungdomslandskamper for Norge. Vant pris 
for Norges største fotballtalent i 2006 i en alder av 14 år. 
La opp som profesjonell fotballspiller i 2013. Studerer nå 
psykologi på Universitetet i Oslo og er kontaktperson for 
psykisk helse ved NISO. 

ØYSTEIN SYLTA
Tar nå doktorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering 
innen utholdenhetstrening og fysiologi ved Fakultet for 
helse- og idrettsvitenskap, UiA. Merittert idrettsutøver. 
Blant annet: Landslagsutøver i friidrett, tjuetalls NM/
nordiske gull, sølv- og bronsemedaljer på distanser fra 
3000m til maraton og terrengløp. Har deltatt i en rekke 
internasjonale mesterskap. 

TYNKE TOERING 
Er fra Nederland og har tatt doktorgraden med temaet 
selvregulering av læring og prestasjonsnivå av unge 
fotballspillere på Universitetet i Groningen. Hun jobber for 
tiden som førsteamanuensis på Norges Idrettshøgskole/
Forskningssenteret for barn- og ungdomsidrett, 
og som forsker og rådgiver fotballmentalitet ved 
Toppfotballsenteret.

LEIF INGE TJELTA 
Er dr.philos. og dosent i treningslære ved 
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og 
spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Han 

skrev doktorgradsavhandling om treningsprosessen 
i distanseløp. Han er redaktør av bøkene: 
Utholdenhetstrening - Forskning og beste praksis og 
Styrketrening - i individuelle idrett og ballspill. Tjelta 
har mange års erfaring som trener på klubb-, krets- og 
nasjonalt nivå. Han har vært fagansvarlig for mellom- og 
langdistanseløp i Norges friidrettsforbund og trener i OL, 
VM og EM.

STIG ARVE SÆTHER
Universitetslektor i idrettsvitenskap ved Institutt for 
sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans primære 
forskningsfelt er ungdomsidrett og talentutvikling, 
spesielt knyttet til fotball. Sæther har også erfaring som 
fotballtrener og har styreverv innen idretten. 

LOUISE KAMUK STORM
Er adjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk 
Universitet. Ph.d.-avhandling: ’Coloured by Culture’. Talent 
Development in Scandinavian Elite Sport as seen from a 
Cultural Perspective.
  
KRISTINE LUNDE-BORGERSEN 
Tidligere håndballspiller for Aalborg DH, Viborg HK 
og  Vipers Kristiansand. Har spilt på det norske 
håndballandslaget  fra 2001-2013 (145 kamper og 429 
mål). Har blant annet vunnet gull og sølv i VM, to OL-
gull og to Champions League-gull. Hun er nå lærer på 
idrettslinjen på KKG videregående skole og er trener for 
Vipers Kristiansand. Lunde-Borgersen er utdannet ved UiA 
innen mat, helse og idrett.

SONDRE SKARLI
Har en mastergrad i idrettsvitenskap fra UiA med 
spesialisering i unge utøvere på elitenivå og deres vei mot 
internasjonal topp. Har vært landslagstrener på skøyter 
siden 2008 for junior U23 og  assistent for elitelaget. 
Landslagssjef i skøyter fra 2014. I denne perioden har de 
norske løperne tatt fem VM-medaljer og 40 pallplasser 
internasjonalt. Har bakgrunn fra skøyter og sykkel og har 
to sølvmedaljer i European U23 Games på 5000m og 
10 000m på skøyter. 

FOREDRAGSHOLDERE


