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Svensk idrott är fantastisk! Mer än två tredjedelar 
av alla sex- till tolvåringar i Sverige är aktiva i 
minst en föreningsidrott. Riksidrottsförbundet, 
specialidrottsförbunden och mängder av de 20 000 
idrottsföreningarna runt om i landet jobbar dessutom 
aktivt för att få ännu fler att idrotta i förening under 
längre tid och oavsett ålder och ambitionsnivå. 
 
Tillsammans är vi 3,2 miljoner medlemmar. 
Av dem är inte mindre än 650 000 ideella ledare 
som lägger ner massor av engagemang på aktiva i 
tränings- och tävlingssammanhang, föreningsstyrelser, 
uppdrag och arrangemang av olika slag. 
 
En av förutsättningarna för att behålla 
engagemanget, fortsätta att utvecklas och skapa en så 
bra idrottsverksamhet som möjligt är en ständig vilja 
– och möjlighet – att lära sig mer. För att citera Michail 
Tonkonogi som är professor i medicinsk vetenskap och 
författare till flera böcker: 

MED KUNSKAPEN I FICKAN
Vad som uppfattas som tillgängligt är olika för olika 
personer. Det finns forskning som visar att det är lättare 
att förstå och minnas innehållet i komplex text när man 
läser den på papper istället för på skärm. Men i idrottens 
olika utbildningar går mycket också att visa och förklara 
bäst i rörlig bild. Vi har snart producerat ett hundratal 
webbplatser, som komplement till böcker eller som 
fristående utbildningsmaterial, de flesta tillsammans 
med specialidrottsförbunden. Med mobilen i fickan finns 
kunskapen alltid med – när och där du behöver den. 
 
Vi hoppas kunna väcka ditt intresse med några av de 
tryckta och/eller digitala materialen som vi presenterar i 
den här foldern, eller på sisuidrottsbocker.se där du hittar 
hela utbudet. Har du tips eller frågor till oss på förlaget  
är du alltid välkommen att höra av dig på 
info@sisuidrottsbocker.se. 

svenskfotboll.se/utbildning  
Här hittar du Svenska Fotbollförbundets spelar- och  
tränarutbildningar. 

 
battreskidteknik.se 
Övningar och instruktionsfilmer som hjälper dig att 
utveckla din skidteknik i både klassisk teknik och skejt. 

 
tranaforensvenskklassiker.se  
Tips för planeringen och träningen inför En Svensk 
Klassiker, men även triathlon och andra långlopp. 

 
sisuidrottsbocker.se/seniorpower  
Det är aldrig för sent att börja träna. Behåll och förbättra 
din hälsa högt upp i åldrarna.  

 
golf.se/grontkort  
Här lär du dig massor om golfspelet, olika slag, regler och 
golfvett. 

ridsport.se/basutbildning  
En basutbildning för ridsportens ledare i alla grenar och på 
alla nivåer om värderingar, ledstjärnor och ledarskap. 

 
cykelträning.se  
Tävlingscykling från motionsnivå ända till professionell 
världselit. Fakta och inspiration för både landsväg och 
mountainbike. 

 
Till alla dessa webbplatser får du en registreringskod 
med boken som du köper. 

Nyfiken på idrottens digitala utbildningsmaterial?  
Här är några exempel:
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Vi som jobbar på SISU Idrottsböcker.

Runt om i Sverige och världen finns mängder av 
idrottskunskap och erfarenheter från nutritionister, 
fysioterapeuter, idrottspsykologer, idrottsfysiologer, 
idrottsläkare och många andra. SISU Idrottsböckers 
uppdrag som idrottens förlag, är att samla in sådan 
kunskap och göra den tillgänglig för fler. 
 

Idrott och träning är en kunskapsintensiv bransch.  
Att kunna hantverket i tränar- och ledarskapet är  
en grundförutsättning men det som avgör om  
man är en tränare eller om man är en bra tränare,  
är kunskap.

http://sisuidrottsbocker.se
mailto:info@sisuidrottsbocker.se
http://bit.ly/2u7TbQZ
http://bit.ly/2fdRezE
http://bit.ly/2uaCvMP
http://bit.ly/2ff8p3M
http://bit.ly/2vxbPoV
http://bit.ly/2urkOUp
http://bit.ly/2vzRBf5
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Förstå, tillämpa och justera din löpning! Boken ger dig rätt verktyg för 
att träna effektivare och prestera mer, vare sig du är på motions- eller 
elitnivå. Med tydlig vetenskaplig förankring får du läsa om allt från 
löparens fysiologi och grundläggande träningsprinciper till avancerad 
stegring av träning, återhämtningsstrategier, säsongsplanering och 
tävlingstaktik.  
 
Läs dessutom om det senaste gällande skador och symtom som 
drabbar löparen samt de mest effektiva behandlingsalternativen.  
Till boken finns även en webbplats med extramaterial.

Träna för En Svensk 
Klassiker  
och andra långlopp

Författare: E Lindblom, 
M Mattsson, C Åkesdotter, 
I Djurback, H Carlsson, E 
Wickström, F Ericsson, M Rosén, 
A Johansson, J Willén 
Art nr: 1362 
Pris: 199 kr

Kondition och 
uthållighet 
För träning, tävling och 
hälsa  
Författare: Mikael Mattsson, 
Filip Larsen 
Art nr: 1338 
Pris: 399 kr, e-bok 370 kr 
Medlemspris: 349 kr

Cykelträning  
Träningslära för 
landsväg och MTB  
Författare: Fredrik Ericsson 
Art nr: 1355 
Pris: 349 kr 
Medlemspris: 329 kr

KONDITIONSTRÄNING

Löpning för motionär och elit  
Författare: Eric Hagelin 
Art nr: 1380 Pris: 329 kr 
Medlemspris: 299 kr

Att få till en komplett och vetenskaplig  bok om   
    löpning har varit författaren Eric Hagelins mål.  
          Här kan du läsa vad han mer säger om boken.

 3

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

FINNS ÄVEN 
SOM E-BOK

http://bit.ly/2voI5L2
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TRÄNINGSLÄRA & ÖVNINGAR

Träningslära för idrotterna  
Författare: Jostein Hallén, Lars Tore 
Ronglan 
Art nr: 2115 Pris: 319 kr 
Medlemspris: 289 kr

Träningsplanering  
Författare: Mikael Mattsson 
Art nr: 1356 Pris: 369 kr 
Medlemspris: 329 kr

Bra och enkla fystester  
Författare: Helena Bellardini, 
Anders Henriksson, Michail 
Tonkonogi 
Art nr: 1319

Träningslärans grunder 
Träna effektivare  
Författare: Tobias Elgh 
Art nr: 1375

Träna snabbhet och 
explosivitet  
Författare: Mattias Sunneborn 
Art nr: 1365

Starka fötter  
Författare: Jari Ketola, 
Anna Lundberg 
Art nr: 1341

Träna ryggen  
Författare: Tomas Lihagen 
Art nr: 1340

Träna med gummiband  
Författare: Katarina Woxnerud 
Art nr: 1347

Total stabilitetsträning  
För prestationsutveckling och 
skadeprevention  
Författare: Joanne Elphinston 
Art nr: 1349 Pris: 399 kr 
Medlemspris: 349 kr

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATSBOK & DVD

BOK & 
WEBBPLATS

Pris: 150 kr  Medlemspris: 135 kr Det finns många material i Träningsserien.  
Här kan du läsa om dem alla.

http://bit.ly/2wdKJ3T
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TRÄNINGSLÄRA & ÖVNINGAR

Bättre idrottsteknik  
genom analys och träning  
Häftet beskriver hur man 
analyserar idrottsspecifik teknik 
samt hur man på bästa sätt 
genomför teknikträning för att 
såväl förebygga skador som nå 
bättre prestationer. 
 
Författare: Alexander Ovendal, 
Daniel Jansson 
Art nr: 1379

Motiverad till träning  
med MI som metod  
Fysisk aktivitet är en av flera 
förutsättningar för en god hälsa. 
Med metoden Motiverande 
samtal (MI) som grund hjälper 
häftet dig med förhållningssätt, 
kommunikationsfärdigheter och 
principer i vägledande samtal som 
kan främja motivationen till sunda 
träningsvanor hos andra.  
Författare: Karolina Edler

Yogaträning för idrottare

I häftet hittar du effektiva 
yogaövningar som passar dig 

som idrottar men även dig som 
vill komma i form med hjälp 

av yoga. Du har nytta av 
övningarna både för 
din fysiska funktion 
samt för nedvarvning 
och återhämtning. 
Programmen är väl 
sammansatta med en 

blandning av lugna och 
ibland mycket fysiskt 
krävande övningar.   
Författare:  

Marian Papp

Kvinnor & träning  
Detta häfte vänder sig till dig som 
vill lära mer om träning för kvinnor 
inom motions- och elitidrott. Med 
utgångspunkt i kvinnokroppens 
specifika förutsättningar får  
du såväl kunskap som  
konkreta råd om hur  
träningen kan läggas  
upp för att bli så  
optimal som möjligt.  
Författare: Lisbeth  
Wikström-Frisén, Anna  
Nordström 

Styrketräning   
Basövningar med skivstång 
och hantlar  
Ett efterlängtat material med 
basövningar för hela kroppen. 
Förutom övningarna får du en 
teoridel som tar upp tränings-
metoder och träningsutrustning.  
 
Författare: Pierre Styfberg 
Art nr: 1387

Rörlighet  
Träning för bättre prestation  
Rörlighet är en förutsättning för bra 
prestationer. Här hittar du teori och 
övningar för att förbättra rörligheten; 
på egen hand, med hjälp av redskap, 
en kamrat eller tränare. 
 
Författare: Mats Mejdevi 
Art nr: 1391

NYHETER!
Träningsserien

KOMMER 
HÖSTEN  

2017!

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

Pris: 150 kr  Medlemspris: 135 kr
Fler material är på gång i  
Träningsserien. Läs mer här.

http://bit.ly/2wdKJ3T
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IDROTTSPSYKOLOGI & MENTAL TRÄNING

Om du vill prestera på toppen av din förmåga behöver du 
utveckla din mentala tuffhet. För att lyckas med det måste du 
träna och stärka din MindPower. Du behöver också acceptera 
dig själv för den du är och acceptera intentionen att prestera på 
toppen av din förmåga.

Boken ger dig en teoretisk förståelse för hur dina tankar och 
känslor påverkar såväl ditt idrottande som utvecklingen av din 
mentala tuffhet. Du får två praktiska grundträningsprogram: 
Mind- och Powerträning. Programmen omfattar vardera åtta 
utbildningssteg som integreras i det ordinarie idrottsutövandet.

Idrottsskadornas 
psykologi  
Författare: Britton 
W. Brewer, Charles J. 
Redmond

Träna tanken 
En bok om mentala 
föreställningar i idrotten  
Författare: A Almgren, M Wallsbeck, 
F Weibull 
Art nr: 1287 
Pris: 259 kr 
Medlemspris: 209 kr

Motiverande samtal 
Handbok för coacher och 
tränare inom idrotten  
Författare: K Edler, M Sjöström,  
H Gustafsson, A Claesson 
Art nr: 1360 
Pris: 298 kr 
Medlemspris: 259 kr

Mental tuffhet 
Fokus på uppgiften  
Författare: John Jouper 
Art nr: 1374 
Pris: 298 kr 
Medlemspris: 269 kr

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

KOMMER
HÖSTEN

2017!

BOK & CD
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Läs här vad författaren    
John Jouper säger om  
    mental tuffhet och  
        MindPowerBreak.

http://bit.ly/2vwW6WH
http://bit.ly/2vwW6WH
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FRISKVÅRD & HÄLSA

NÄRINGSLÄRA & KOST

Senior Power 
Styrketräning för äldre  
Författare: Michail Tonkonogi,  
Helena Bellardini 
Art nr: 1345 
Pris: 279 kr 
Medlemspris: 249 kr

Bra mat för unga 
idrottare  
Författare: Erik Hellmén 
Art nr: 2129 Pris: 69 kr 
Medlemspris: 55 kr

Ät rätt när du tränar  
Författare: Petra Lundström, 
Emma Lindblom 
Art nr: 1376 Pris: 150 kr 
Medlemspris: 135 kr

Idrottsnutrition 
För bättre prestation  
Författare: Asker Jeukendrup,  
Michael Gleeson 
Art nr: 1299 Pris: 399 kr, e-bok 379 kr 
Medlemspris: 349 kr

Träna bort övervikten 
med FATREX  
Författare: Michail Tonkonogi, 
Helena Bellardini 
Art nr: 1370 
Pris: 298 kr 
Medlemspris: 259 kr

Träna bort den stress- 
relaterade ohälsan  
Författare: Michail Tonkonogi,  
Helena Bellardini 
Art nr: 1382 Pris: 298 kr 
Medlemspris: 269 kr

BOK, DVD & 
WEBBPLATS

FINNS ÄVEN 
SOM E-BOK

Träning har visat sig vara effektivt mot  
stressrelaterad ohälsa.  
Här berättar Michail Tonkonogi om aktuell  
        forskning inom området och boken han har  
           skrivit tillsammans med Helena Bellardini.

http://bit.ly/2vzxRrX
http://bit.ly/2vzxRrX
http://bit.ly/2vzxRrX
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IDROTTSSKADOR & ANATOMI
Varje år drabbas många ungdomar av svåra knäskador. Med ett enkelt 
träningsprogram – avklarat på 10-15 minuter – minskar risken för allvarliga 
skador väsentligt. I en studie på fotbollsspelande flickor visade det sig att  
bland de i gruppen som följde övningarna minskade risken för främre kors-
bandsskada med 64 procent. 
 
Häftet Knäkontroll – en väg till skadefri idrott ger dig övningar som  
stärker knä- och bålmuskulaturen på rätt sätt. Du lär dig hur knäet  
är uppbyggt och du får svar på vilka de vanligaste knäskadorna  
är och hur de behandlas. 

Anatomi för idrotten 
Fakta om rörelseapparaten  
Författare: Robert S. Behnke 
Art nr: 1384 Pris: 399 kr, e-bok 360 kr 
Medlemspris: 349 kr

Nya motions- och  
idrottsskador  
och deras rehabilitering  
Författare: Jon Karlsson,  
Leif Swärd, Roland Thomeé 
Art nr: 1233 Pris: 399 kr 
Medlemspris: 349 kr

Idrottsskador  
En illustrerad guide  
Författare: Roald Bahr,  
Tommy Bolic 
Art nr: 1359 Pris: 399 kr 
Medlemspris: 369 kr

Skador & sjukdomar 
Akut omhändertagande inom idrotten  
Författare: Eva Andersson,  
Kristjan Oddsson 
Art nr: 1377 Pris: 150 kr 
Medlemspris: 135 kr

Muskler 
Anatomi och funktion   
Författare: Marcus Eng 
Art nr: 1331 Pris: 175 kr 
Medlemspris: 149 kr

Biomekanik  
Författare: Rolf Wirhed 
Art nr: 1352 Pris: 175 kr 
Medlemspris: 149 kr

NY UPPLAGA!

Knäkontroll 
En väg till skadefri idrott  
Författare: Anette von Porat 
Art nr: 1316 Pris: 150 kr 
Medlemspris: 135 kr

Knäkontroll-programmet får större och större spridning.  Appen ”Knä-
kontroll” med filmade övningar har laddats ned av närmare 130 000 
personer. (Den finns tillgänglig för nedladdning men ska  uppdateras.)

BOK & DVD

BOK & 
WEBBPLATSBOK & DVD

FINNS ÄVEN 
SOM E-BOK



TRÄNA BARN & UNGA

NY TRÄNARUTBILDNING! 
 
 
Under hösten 2017 kommer en helt ny tränarutbildning inom svensk  
idrott att börja lanseras. Det första steget är en introduktionsutbildning  
som kommer att vara helt webbaserad och kostnadsfri. Utbildningen 
vänder sig till den som tränar såväl barn, ungdomar som vuxna.  
 
Webben är uppbyggd i tre kortare huvudavsnitt,  
”Jag – en del av svensk idrott”, ”Jag och ledarskapet”  
samt ”Jag och träningen”. Dessutom finns en bank  
med exempel på bra övningar. 

Åldersanpassad fysisk  
träning för barn och  
ungdom  
För hälsa, prestation och 
individuell utveckling  
Författare: Michail Tonkonogi,  
Helena Bellardini 
Art nr: 1328 Pris: 198 kr

Vinnare i långa loppet 
Tränings- och tävlingslära  
i specialidrott  
Art nr: 1388 
Pris: 210 kr

Idrottsledare för barn och  
ungdom  
Författare: Ö Ekblom, L-M Engström,  
H Hinic, U Johnson, L Ohlson, K Redelius,  
L Ryberg 
Art nr: 1254  
Pris: 149 kr, e-bok pris 125 kr

Träna kroppen & hjärnan  
med roliga lekar  
Författare: Ninni Kyséla,  
Mi Robertini 
Art nr: 1383 Pris: 150 kr 
Medlemspris: 135 kr

Basträning 
för barn  
Författare: Joanne Elphinston 
Art nr: 1297 Pris: 150 kr 
Medlemspris: 135 kr

Träna med kroppen 
Fysisk grundträning för  
ungdomar  
Författare: Mats Mejdevi 
Art nr: 1306 Pris: 150 kr 
Medlemspris: 135 kr

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS BOK & 

WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

FINNS ÄVEN 
SOM E-BOK
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VARMT VÄLKOMMEN SOM TRÄNARE   
idrotten behöver dig!

KOMMER  
HÖSTEN 2017!
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LEDARSKAP & COACHING

Mätning och analys ökar förståelsen.  
Följ länken och läs intervjun med författaren  
          Carl Lindberg om hur det kan användas  
             inom idrotten. 

 Lagbyggande inget kvick fix 
Här kan du läsa om några av författaren  
         Magnus Lindwalls nycklar till framgång

Ledarskap kan upplevas spännande, komplext  
och utmanande oavsett om du leder individer,  
lag, företag eller andra organisationer. Boken visar  
på ledarskapets komplexitet samtidigt som  
författarna ger sina olika verktyg och infalls- 
vinklar att fundera på för att du ska kunna  
vårda och utveckla ditt eget ledarskap.

Spela bättre  
med hjälp av  
analys och  
statistik 
  
Författare: Carl Lindberg 
Art nr: 1397 
Pris: 129 kr 
Medlemspris: 99 kr

Gruppdynamik 
inom idrott  
Nycklar till  
världens bästa  
lag 
  
Författare: Urban 
Johnson, Magnus 
Lindwall, Pär Rylander 
Art nr: 1385 
Pris: 298 kr 
Medlemspris: 269 kr

Matcher vinns genom att en sekvens av spelsituationer 
genomförs så bra som möjligt. Så hur vet du om varje 
sådan del av spelet fungerar? Genom att samla in och 
analysera egna data kan du få svar på vilka strategier 
och taktiker, eller vilka färdigheter det lönar sig mest 
att träna mer på. Häftet ger dig några enkla verktyg 
för att analysera din idrott på ett systematiskt och 
vetenskapligt sätt.

Hur skapas ett svårslaget lag? Och vilken forskning 
ligger bakom något som ofta beskrivs som kemi och 
känslor? Boken beskriver idrottsgruppen ur flera olika 
perspektiv. Med en fot i forskningen och den andra 
i praktiken får du kunskap om teorier och processer 
som ligger bakom en idrottsgrupps utveckling mot 
framgång.

Utveckla ledarskapet  
fakta, inspiration och reflektioner   
Författare: Göran Kenttä, Marte Bentzen, Stefan 
Falk, Per-Olov Ström, Susanne Meckbach 
Art nr: 1392 Pris: 298 kr 
Medlemspris: 269 kr

• Att vara tränare – förutsättningar och lärande 
• Obekväma ledare utvecklar idrotten 
• Ledarskap som skapar hög prestation över tid 
• Hållbart ledarskap ur ett tränar- och coachperspektiv

Ur innehållet:

http://bit.ly/2vze1gg
http://bit.ly/2vze1gg
http://bit.ly/2vze1gg
http://bit.ly/2u8bEN1
http://bit.ly/2u8bEN1
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VÄRDEGRUND & FÖRENINGSUTVECKLING

Volontärens värdskap 
Hjärtat i evenemanget 
 
Materialet tar upp viktiga perspektiv för 
dig som är volontär på ett evenemang, 
som bemötande, säkerhet och 
förhållningssätt. Webbplatsen innehåller 
filmer med olika perspektiv på volontär- 
och värdskap. 
 
Författare: Anna Höjer,  Jens Lindquist  
Art nr: 1389 Pris: 49 kr

Inkluderande Idrott 
 
Inkluderande Idrott är en webb med 
kunskap och inspiration för dig som 
är intresserad av att skapa en mer 
inkluderande idrott. Ett värdefullt stöd 
som förenklar ditt jobb. 
 
 
Webbplatsen innehåller 
bland annat kunskap och material 
kopplat till våra diskrimineringsgrunder.

JAG ÄR UNIK!  
handlar om kroppen, 
knoppen och tankens 
kraft. 
Art nr: 2137 

4 X WILDA & WALTER

TILLSAMMANS 
handlar om att vara en 
bra kompis, att stärka och 
utveckla gruppen och 
dess spelregler. 
Art nr: 2138 

JAG BEHÖVER 
BRÄNSLE! 
bjuder på vitaminjakt - och 
vilken mat är smart att äta för 
att orka och må bra? 
Art nr: 2141

JAG SKAPAR 
FRAMTIDENS IDROTT! 
tar upp framtidens träning, 
tävling och idrottsplats. 
Art nr: 2142

I fyra häften får barn följa med Wilda och Walter på äventyr. Häftena är en del i 
SISU Idrottsutbildarnas satsning på lärande för och med barn. Pris: 30 kr/st.

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna arbetar på riksnivå med specialidrottsförbunden 
och runt om i landet med små och stora idrottsföreningar. Hur SISU Idrottsutbildarna kan 
hjälpa din idrottsförening och vilka utbildningar som anordnas där du bor, kan du läsa  
mer om på sisuidrottsutbildarna.se. Inom SISU Idrottsutbildarna finns även förlaget  
SISU Idrottsböcker och Bosöns Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig  
driver vi på och stödjer utveckling inom svensk idrott. 

Ta hjälp av  
SISU Idrottsutbildarna

WEBBPLATS

Världens bästa idrottsförälder  
Hur föräldrar stödjer sina  
barn att bli vinnare i livet  
genom idrott  
Författare: Jim Thompson 
Art nr: 1294 Pris: 79 kr 
 
 
Världens bästa coach 
för barn- och ungdomsidrott  
Författare: Jim Thompson 
Art nr: 1270  Pris: 198 kr

Här hittar du bra 
material, utbildningar 
och kontaktuppgifter till      
         de olika distrikten.

inkluderandeidrott.se

http://sisuidrottsutbildarna.se
http://bit.ly/2uaG05H
http://bit.ly/2uaG05H
http://bit.ly/2uaG05H
http://bit.ly/2uaG05H
http://bit.ly/2v5GEih
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VOLLEYBOLL KONSTÅKNING

HANDBOLL

IDROTTERNAS UTBILDNINGSMATERIAL
SISU Idrottsböcker ger ut böcker och webbplatser för utbildning av tränare, ledare och aktiva i samarbete med 
flera specialidrottsförbund. Här visar vi ett urval.  

Volleybollportalen 
Under hösten 2017 presenterar vi en ny portal tillsammans 
med Svenska Volleybollförbundet. Här har du möjlighet 
att skapa egna övningar med hjälp av ett ritverktyg och att 
sätta ihop dem till olika träningspass. Perfekt för dig som 
är tränare eller idrottslärare! För varje webbplats du skaffar 
inloggning till får du också mängder av färdiga övningar 
från Svenska Volleybollförbundet för respektive inriktning: 
Volleyboll, Kids volley, Fyrmanna och under våren 2018 
även Beach volley. 

Redo för handboll  
Optimera din uppvärmning  
Art nr: 5034 Pris: 198 kr

Samarbete i anfall  och försvar  
Art nr: 5035 Pris: 349 kr

Friidrott för barn   
Art nr: 4130 Pris: 185 kr

FRIIDROTT

Grundkurs i konståkning 
Materialet är avsett för utbildning av skridskoledare, 
men kan även användas av andra som är intresserade 
av konståkning och ledarskap. Lär dig  konståkning-
ens grunder, om barn och ungdomars psykiska och 
sociala utveckling samt ledarskapets betydelse.   
 
På webbplatsen hittar  
du filmer för skridsko- 
skolemärket Leo och  
flera element från  
testsystemet som  
syftar till att åkarna  
ska lära sig grund- 
läggande skridsko- 
teknik, bågar, skär  
och vändningar.

KOMMER  
HÖSTEN 2017!

KOMMER  
HÖSTEN 2017!

WEBBPLATS

WEBBPLATS BOK & 
WEBBPLATS

Volleyboll  
På den här webb-
platsen hittar du 
övningar för 6- 
mannavolleyboll.

Kids volley  
Innehåller övningar 
för Kids volley level 
1-3.  

Fyrmanna  
Här hittar du 
övningar för 
fyrmannaspelets 
olika levels.   

Hela utbudet hittar du under Idrotter på sisuidrottsbocker.se!

http://bit.ly/2huBiK3
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FOTBOLL

IDROTTERNAS UTBILDNINGSMATERIAL

Landslagets fotbollsskola  
- ledare  
Art nr: 22024 Pris: 99 kr

SvFF Tränarutbildning  
UEFA B   
Art nr: 22009 Pris: 890 kr

SvFF Spelarutbildningsplan   
Art nr: 22006 
Pris: 150 kr

Nya Fotbollens spela,  
lek och lär 

SvFF Tränarutbildning  
B ungdom  
Art nr: 22002 Pris: 449 kr

SvFF Tränarutbildning C  
Art nr: 22001 
Pris: 349 kr

WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATSBESTÅR AV 2 BÖCKER 

& WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

KOMMER  
HÖSTEN 

2017!

svenskfotboll.se/utbildning

Här kan du läsa allt om 
Svenska Fotbollförbundets 
tränar- och spelarutbildning!

SvFF Målvaktstränar- 
utbildning B   
Art nr: 22003 Pris: 399 kr

http://bit.ly/2u7TbQZ


Hela utbudet hittar du under respektive Idrott på sisuidrottsbocker.se

IDROTTERNAS UTBILDNINGSMATERIAL
ORIENTERING TENNIS

RIDSPORT

SKIDOR  LÄNGD SKIDOR ALPINT

Full koll 2 
Från orange till violett  
Art nr: 11044  
Pris: 159 kr

Banläggning   
Art nr: 11046  
Pris: 269 kr

Vi i stallet  
Art nr: 17026 
Pris: 110 kr

Basutbildning för 
ridsportens ledare  
Art nr: 17027 Pris: 159 kr

Ekonomi i rid-
sportföreningen   
Art nr: 17029 
Pris: 149 kr

Bättre skidteknik   
Art nr: 12028 
Pris: 299 kr

Skidor för ungdom   
Art nr: 12029 
Pris: 245 kr

Alpina banor 
som utvecklar 
skidåkningen  
Art nr: 12021 
Pris: 98 kr

Stjärna på skidor  
Art nr: 12030

Ledarskap för unga 
i ridsporten  
Art nr: 17028 Pris: 149 kr

REVIDERAD
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BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

Tennis för barn  
Träningsupplägg  
och slagteknik för  
röd, orange och  
grön nivå  
Art nr: 23000 
Pris: 195 kr

http://bit.ly/2huBiK3


Hela utbudet hittar du under respektive Idrott på sisuidrottsbocker.se

Handigolf  
Art nr: 14060  
Pris: 150 kr

IDROTTERNAS UTBILDNINGSMATERIAL

GOLF

SIMNING

SKOLIDROTT KANOT

SEGLING

Grönt Kort  
Art nr: 14062  
Pris: 250 kr 

Regler för golfspel  
Art nr: 14061  
Pris: 40 kr

Spel- och tävlings-
handboken  
Art nr: 14064 Pris: 115 kr

Unga leder unga 
En handbok för unga 
ledare inom idrotten  
Art nr: 19014 Pris: 159 kr

Lekande kanotidrott  
Art nr: 1251  
Pris: 159 kr

Simlinjen  
Art nr: 13007  
Pris: 249 kr

Simlärarboken  
Art nr: 13011  
Pris: 395 kr

Optimistsegling  
En komplett guide  
Art nr: 21000 
Pris: 280 kr

Taktik för 
kappsegling  
Art nr: 21001  
Pris: 280 kr
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NY UPPLAGA

BOK & 
WEBBPLATS

BOK & 
WEBBPLATS

Hela utbudet hittar du under respektive Idrott på sisuidrottsbocker.se

http://bit.ly/2huBiK3
http://bit.ly/2huBiK3


Delar du vår passion för idrottskunskap?   
Här är några enkla sätt att få kunskap, tips och inspiration:

Det lönar sig att vara medlem!
Tränarpasset är ett nyhetsbrev till 
dig som är tränare.  Det kommer en 
gång i månaden, är helt kostnads-
fritt och tar upp ämnen som…

Kunskap och inspiration.   
Idrottens bokklubb ger dig inspiration och håller dig 
uppdaterad om de senaste rönen inom idrott, träning 
och hälsa. 
 

Brett sortiment av noga utvalda böcker. 
Du kan välja ur ett brett sortiment av aktuella böcker  
– från SISU Idrottsböcker och andra förlag. 
 

Förmånliga priser. 
Som medlem får du upp till 20 % rabatt på ordinarie pris. 
Inget köptvång och ingen medlemsavgift. Fyra gånger 
om året kan du se fram emot medlemstidningen och 
periodens bok som automatiskt kommer hem till dig. Vill 
du inte ha boken kan du enkelt avbeställa den.

Snabbhetsträning  
för barn och ung- 
domar

Ta hjälp av fysiotera-
peuten – förebygg 
skador och ta hand 
om smärtan

Styrketräning för 
barn

Glöm inte fötterna  
på träningen

Tel 0411-16777 | kundtjanst@sisuidrottsbocker.se

Du kan också  följa SISU Idrottsböcker på Facebook          , Instagram           och @idrottsbocker på Twitter          

HUR VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD?

Läs mer och lämna din mejladress  
på tranarpasset.se Bli medlem på sisuidrottsbocker.se 

MÄNGD- 
RABATT! 

Vid köp  
av 20 ex eller fler  

av samma titel får du 
20 % rabatt. 

Se information  
vid varje material på  
sisuidrottsbocker.se. 

mailto:kundtjanst%40sisuidrottsbocker.se?subject=
https://www.facebook.com/idrottsbocker/
https://www.instagram.com/sisu_idrottsbocker/
https://twitter.com/idrottsbocker
http://bit.ly/2v3E3ae
http://bit.ly/2ur9M1v
http://bit.ly/2wdQgHH
http://bit.ly/2wsmmPw
http://bit.ly/2uaI7q9
http://sisuidrottsbocker.se

