
FEPSAC-kongressen i Padova 11-16 juli 2022 

 
Cirka 700 personer deltog i kongressen med titeln ”Sport, Exercise and Performance 

Psychology: Challenges and Opportunities in a Changing World”. Platsen för kongressen var 

kommunhuset Palazzo Moroni, där invigningen, keynote-föreläsningarna och avslutningen 

ägde rum i plenarsalen., en pampig sal, men utan luftkonditionering och en irriterande 

ekoeffekt. Det var påfrestande i den 34-gradiga värmen. Programmet omfattade sex keynote-

föreläsningar à 60 minuter inklusive frågor. Det kan noteras att fyra av keynote-

föreläsningarna hölls av kvinnor. Därutöver hölls 251 presentationer, 4 roundtable-sessioner, 

32 workshops och 40 symposier. Dagsprogrammet inleddes kl 8.30 med en keynote-

föreläsning följd av en posterutställning inklusive kaffepaus 9.30-11.00, parallella sessioner 

(oftast 13 sådana) 11.00-12.30, paus 12.30-14.00, parallella sessioner 14.00-15.30, kaffepaus 

15.30-16.00, parallella sessioner 16.00-17.30. I övrigt förekom Science slam och Young 

Researchers Award. I Science slam hölls fyra presentationer à cirka 15 minuter inklusive 

frågor och med många praktiska och kul inslag bland annat pianospel och munspel. En av 

presentatörerna inbjöd två från publiken att delta. 

 

Det fanns ingen deltagarförteckning, varför det är svårt att säga hur många som deltog från 

Sverige. I listan över dem som presenterade något förekom dock 20 namn från Sverige. Jag 

deltog i symposiet ”Approaching the 55th Anniversary of FEPSAC; Lessons to learn from the 

past” och höll ett anförande under rubriken ”Establishment of Sport Psychology in Academia 

and Sport Organisations”, som innehöll vad som hände i FEPSAC på 1990-talet.  

 

FEPSAC:s generalförsamling valde Maurizio Bertollo, Italien som nya president efter Markus 

Raab, Tyskland. Karin Moesch från Sverige avtackades efter sju år i styrelsen. Vid detta 

tillfälle utsågs jag till hedersledamot i FEPSAC med motiveringen “In recognition of your 

generous support of FEPSAC and Sport and Exercise Psychology in Europe” under mina 24 

år i Managing Council (styrelseledamot i fyra år och generalsekreterare i 20 år).  

 

Behållningen av kongressen var givetvis att möta gamla och nya vänner, utbyta tankar och 

idéer och få inspiration till nya saker. På den negative sidan vill jag nämna att postrarna 

generellt hade alldeles för mycket och liten text. När det gäller power point-presentationer bör 

man införa normer för hur mycket som kan visas i en bild och hur stor texten ska vara. På 

alltför många bilder kunde man inte se texten. 



Sammanfattningsvis tycker jag att årets kongress var givande och ser fram emot nästa 

kongress i Innsbruck, Österrike med titeln “Performance under pressure” den 15-20 juli 2024. 

Att kongressen framöver ska genomföras vartannat år motiveras med att doktoranderna under 

sin studietid ska ha möjlighet att delta i minst en FEPSAC-kongress. 

 

Erwin Apitzsch  


