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PERIODENS BOK

Handbok för fysisk aktivitet
Människan är byggd för rörelse. 
Fysisk aktivitet påverkar kroppen 
på flera olika sätt och gör att vi mår 
bra och håller oss friska. Idag vet vi 
också, både genom vetenskapliga 
studier och beprövad erfarenhet, att 
fysisk aktivitet kan såväl förebygga 
som behandla olika sjukdomstill-
stånd. Därför blir det allt vanligare 
att läkare och annan vårdpersonal 
skriver ut fysisk aktivitet på recept.

Fysisk aktivitet som medicin vänder sig i 
första hand till dig som är friskvårdsaktör, 
idrottsledare, personlig tränare eller pa-
tient. Men även till dig som är generellt 
intresserad av hur fysisk aktivitet och trä-
ning kan förebygga sjukdomar för ett fris-
kare och hälsosammare liv.

Boken beskriver 24 vanligt förekom-
mande diagnoser där du får bakgrunds-
information om respektive sjukdom. 
Förekomst och riskfaktorer beskrivs samt 
symtom och sjukdomsförlopp. Därutö-

ver får du lära dig vad forskningen säger 
om vilka effekter fysisk aktivitet kan ha 
på sjukdomen, om det går att förebygga 
eller inte och hur man kan behandla 
sjukdomen med fysisk aktivitet. Varje di-
agnoskapitel avslutas också med tydliga 
rekommendationer kring fysisk aktivitet, 
diagnosspecifika träningsråd och särskilda 
saker att tänka på och ta hänsyn till. Ex-
empel på diagnoser som tas upp är artros, 
depression, hjärtrytmrubbningar, migrän, 
rygg- och nackbesvär samt övervikt och 
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PERIODENS BOK

REDAKTÖRER: Mats Börjesson,  
Ing-Mari Dohrn, Margareta Emtner 
UTGIVEN: 2018, mjukband, 
320 sidor 
ART NR: 1413
MEDLEMSPRIS: 325:-

fetma. Delen om diagnoser är den cen-
trala i boken och är unik i sitt slag.

Innan du som läsare tar dig an diagnos-
kapitlen finns en mer generell del som tar 
upp grundläggande kunskap kring fysisk 
aktivitet och träning ur ett hälsoinriktat 
perspektiv. Bland annat beskrivs de all-
männa rekommendationer som finns för 
fysisk aktivitet för barn och ungdomar, 
vuxna samt äldre. 

Du får också kunskap som är viktig att 
ha då man ger råd och vägledning kring 

fysisk aktivitet och träning, till exempel 
vid graviditet, klimakteriet, infektioner, 
stress och sömnstörningar. 

 Denna första del avslutas också med 
några viktiga kapitel gällande råd till per-
soner med olika sjukdomstillstånd: Hur 
bedöms och utvärderas fysisk aktivitet? 
Vilka metoder kan man använda för att 
individanpassa fysisk aktivitet? Och vad 
ska man tänka på vad gäller kontraindika-
tioner för fysisk aktivitet? 

SVARA  
SENAST  
16 NOVEMBER

EXTRA LÅGT MEDLEMSPRISDENNA PERIOD: 

ORDINARIE PRIS: 349:-

298:-

NY!

Läs  

intervjun med  

Ing-Mari Dohrn 

på nästa sida.

FYSS och boken Fysisk 
aktivitet som medicin
Boken Fysisk aktivitet som medicin är en 
populärvetenskaplig version av 2017 års 
upplaga av FYSS (Fysisk aktivitet i Sjuk-
domsprevention och Sjukdomsbehand-
ling). FYSS har producerats av Yrkesfören-
ingar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar 
sig i första hand till hälso- och sjukvårds-
personal men vänder sig också till andra 
som arbetar med fysisk aktivitet för att 
förebygga och behandla sjukdomar.
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YFA – Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 
– har till uppgift att sprida kunskap och 
vetenskaplig information om fysisk akti-
vitet. De står bakom FYSS och en popu-
lärvetenskaplig version av densamma. 
- Vi företräder också ämnesområdet 
fysisk aktivitet i olika sammanhang, till 
exempel i diskussionerna kring fysisk 
aktivitet i skolan eller när Socialstyrel-
sen ska revidera sina riktlinjer för sjuk-
domsförebyggande åtgärder, förklarar 
föreningens ordförande Ing-Mari Dohrn. 

YFA, som är en ideell 
förening, firar 20 årsju-
bileum i höst. Medlem-
mar i föreningen är lä-
kare, fysioterapeuter och 
andra högskoleutbildade 
personer som på olika sätt 
arbetar med att främja fy-
sisk aktivitet. Deras främsta 
uppgift genom åren har va-

rit att ta fram FYSS, en evidensbaserad 
handbok för dem som arbetar med att ge 
råd om fysisk aktivitet. Den är väl spridd 
i alla landsting och den senaste versionen 
(den tredje) som utkom 2017 har hittills 
sålts i 4 700 exemplar.

– Vår uppgift är att samordna och 
vara redaktörer för FYSS. Vi anlitar över 
100 författare med expertkunskap inom 
de olika områdena. Merparten är läkare 
och fysioterapeuter. Vi håller FYSS upp-
daterad med den senaste kunskapen om 
fysisk aktivitet och hälsa och sjukdom. 
Den bygger på ordentligt vetenskap-
ligt underbyggda fakta, säger Ing-Mari 
Dohrn, som har varit verksam i fören-
ingen i fyra år, varav de senaste två som 
ordförande.

Ing-Mari är själv fysioterapeut och har 
jobbat inom primärvården i många år. 
Hon har också arbetat med implemen-
tering av FaR (fysisk aktivitet på recept) 
inom Stockholms Läns Landsting och 
med implementeringen av Socialstyrel-
sens nationella riktlinjer. Hon är numera 
forskare kring fysisk aktivitet och hälsa 
på heltid på Karolinska Institutet. 

YFA har också initierat och tagit fram 
underlaget till de svenska rekommenda-
tionerna för fysisk aktivitet som antagits 

av Svenska Läkaresällskapet. 
Även när FaR infördes 2001 var YFA 

en viktig part. I samband med det ini-
tierades tankarna om att det behövdes en 
motsvarighet till FASS för fysisk aktivitet. 
2003 kom den första upplagan av FYSS 
i bokform och fem år senare den andra. 

– FYSS blev tjockare och mer om-
fångsrik för varje upplaga i och med att 
kunskapen om hälsoeffekterna av fysisk 
aktivitet ökade. Det kom mer forsk-

ningsresultat och vi fick med fler diag-
noser. För varje version skärpte vi också 
upp den vetenskapliga granskningen. I 
den senaste versionen som kom 2017 har 
argumenten blivit tyngre samtidigt som 
vi har varit mycket mer strikta, betonar 
Ing-Mari Dohrn.

Under åren har kunskapen om värdet 
av att använda fysisk aktivitet som al-
ternativ för att förebygga eller behandla 
olika sjukdomar ökat. Ing-Maris bedöm-
ning är att FYSS har bidragit till att fler 
har börjat arbeta med levnadsvanor inom 
hälso- och sjukvården. 

– Fler och fler känner till FYSS och vet 
att den är tillförlitlig att använda. Sedan 
kan det förstås finnas olika åsikter om 
hur man ska arbeta med fysisk aktivitet 
inom hälso- och sjukvården. Men jag 
tycker att både kunskapen har ökat och 
att attityderna har förändrats – nu är det 
inte längre någon som ifrågasätter effek-
terna av fysisk aktivitet. 

YFA:s och SISU Idrottsböckers popu-
lärvetenskapliga version av FYSS, Fysisk 
aktivitet som medicin, vänder sig till frisk-
vårdsaktörer, ledare inom idrott, person-
liga tränare, patienter och intresserad 
allmänhet. 

– Kort sagt alla som är intresserade av 
att veta mer eller som arbetar med fysisk 
aktivitet och kan behöva veta hur den 
fysiska aktiviteten ska anpassas till olika 
sjukdomar, avslutar Ing-Mari Dohrn.

YFA bidrar till ökad kunskap om fysisk aktivitet
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IDROTTER

KONSTÅKNING 

Tränarkurs steg 1
I Tränarkurs steg 1 lär du dig 
grunderna i skridskoåkning 
och koreografi, de enkla 
hoppen och baspiruetterna, 
och du får lära dig mer om 
både singel och synkroniserad 
konståkning. Som tränare har 
du en viktig uppgift att se till 
att träningen genomförs med 
åkarnas bästa i fokus och att 
övningarna är anpassade efter 
deltagarnas ambitions- och 
utvecklingsnivå. 
 WEBB: svenskkonstakning.
se/tranarkurssteg1
UTGIVEN: 2018, folder, 24 
sidor
ART NR: 25001
MEDLEMSPRIS: 490:-
 
Tränarkurs steg 2
I Tränarkurs steg 2 fortsätter 
du att lära dig grunderna i 
skridskoåkning och koreografi, 
dubbelhoppen och baspiruet-
terna, och du får lära dig mer 
om både singel och synkroni-
serad konståkning. 
WEBB: svenskkonstakning.
se/tranarkurssteg2
UTGIVEN: 2018, folder, 24 
sidor
ART NR: 25002
MEDLEMSPRIS: 490:-

HANDBOLL

Spelarutbildning Riksläger 1-4 och Distriktsläger 1-8
Materialen visar hur utvecklings-
trappan ser ut för spelare från 
distriktsnivå upp till spel i junior-
landslaget. Utvecklingstrappan 
är progressiv och metodisk i 
sin utformning och är baserad 
på utbildning och utveckling 
för individ och kollektiv. De två 
utbildningsmaterialen beskriver 
inte bara ramarna för varje läger 
utan även innehållet på varje trä-
ningspass, detta för att progres-
sionen ska följa en röd tråd. Vissa 
delar beskrivs noga med både 
teknisk beskrivning och metodisk 
träning. I andra delar beskrivs 
ramarna för vad som ska tränas. 

Spelarutbildning Riksläger 1-4
WEBB: svenskhandboll.se/
rikslager
UTGIVEN: 2018, mjukband, 172 
sidor
ART NR: 5067

Spelarutbildning Distriktsläger 
1-8
WEBB: svenskhandboll.se/ 
distriktslager
UTGIVEN: 2018, mjukband, 92 
sidor
ART NR: 5068

Priserna för dessa material är ännu inte satta vid  
tidningens tryck. Se pris på sisuidrottsbocker.se istället.

ORIENTERING

Orientera i skolan
Orientera i skolan täcker alla stadier i skolan, alltifrån de första 
grundläggande stegen i klassrummet eller i gymnastiksalen till att 
man ska kunna orientera själv i närskogen. 
Materialet utgår från läroplanens mål och riktlinjer samt från orien-
teringsrörelsens pedagogiska utbildningstrappa. Boken består 
huvudsakligen av en övningsbank som är lämplig att använda i 
skolans miljö. De pedagogiska 
tips och mallar som finns på 
webben är fria att kopiera. 
WEBB: svenskorientering.se/
orienteraiskolan
UTGIVEN: 2016, mjukband, 
84 sidor
ART NR: 11043
MEDLEMSPRIS: 210:-

VOLLEYBOLL

Volleyboll
Den här webbplatsen ger dig som tränare, ledare och spelare ett 
kraftfullt och utvecklande verktyg att använda som kunskapsbank 
i samband med träning. Här finns över 100 färdiga övningar och 10 
träningspass i både text, bild och film samt möjlighet att skapa eget 
material som går att dela med andra. Du hittar dessutom teorima-
terial och information om regler och nivåer samt kursmaterial och 
andra dokument som kopplas till Svensk volleybolls tränarutbild-
ningar. 
WEBB: volleyboll.se/utbildningsportalen/volleyboll
UTGIVEN: 2018, folder, 4 sidor
ART NR: 24000
MEDLEMSPRIS: 
375:-

Nya utbildningsmaterial
Här är nya utbildningsmaterial som har tagits fram i samarbete med ett antal specialidrottsförbund.
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Innebandy i  
ständig utveckling
På drygt 35 år har den gått från att vara 
ung och rebellisk till att bli en av de 
stora, etablerade tungviktsidrotterna 
i Sverige. Innebandyn har mycket att 
vara stolt över, inte minst förbundets 
utbildningsnivå. 

– Vi har höga ambitioner och ställer 
hårda krav på att utvecklas. Vi vill vara 
en verksamhet med hög utbildnings-
nivå. Och vi vill vara nydanade, säger 
Göran Harnesk, generalsekreterare i 
Svenska Innebandyförbundet.

Hos SISU Idrottsböcker finns i dagsläget 
15 olika utbildningsmaterial för inneban-
dyn. 

En del är nytt, men mycket har funnits 
tidigare. 

– 2011 producerades mycket material 
och sedan dess har en del utvecklats. Vi 
vill vara konsekventa och se till att inget 
material passerar bäst före datum. Allt vi 
gör måste hela tiden utvecklas, menar Gö-
ran Harnesk. 

Innebandyns rebelliska grund finns till 
stor del kvar inom förbundet och likaså 
många av de personer som var med när 
det grundades.

 – Ibland kan det bli lite kulturkrockar, 
men vi är måna om att behålla alla tankar 
och idéer. Innebandy är till för alla, men 
det har blivit en mer akademisk idrott. 
Debatterna är mer akademiska och ut- bildningen har lagts på ett högre plan. Det 

gamla finns kvar, men med mer struktur. 
I Umeå finns sedan 2012 Innebandyns 

kompetenscentrum (IKC) som är ett sam-
arbete mellan Innebandyförbundet, Umeå 
universitet och Umeå kommun. Fokus 
ligger på forskning och utveckling och 
syftet är att stärka svensk innebandy – så-
väl elit- som motionsverksamheten – inför 
framtiden. 

Svensk Innebandy har cirka 120 000 ak-
tiva licensierade spelare och cirka 500 000 
motionärer. Dessa är verksamma i 950 
föreningar fördelade på 21 distrikt. Det 

placerar innebandyn på plats sju bland 
RF-idrotterna när det gäller antalet fören-
ingar.

Ungefär två tredjedelar av utövarna är 
män, vilket betyder att det fortfarande 
finns en del att göra när det gäller fördel-
ningen mellan könen.

– Vi har många tjejer som börjar tidigt, 
men det är tyvärr fler tjejer än killar som 
lägger av. Det försöker vi ändra på.

Göran Harnesk menar att innebandyn 
vuxit ur den kostym som en gång fanns 
och att de har iklätt sig en helt ny roll.

– Vi ser oss som en viktig samhällsaktör Göran Harnesk
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INNEBANDY

Nya webbmaterial  
och portal!
Du hittar mer information om alla materialen på: 
sisuidrottsbocker.se.  Den nya portalen har tagits 
fram av Svensk Innebandy tillsammans med SISU 
Idrottsböcker och innehåller instruktionsvideor, 
texter, övningar, referensmaterial och mycket  
annat. 

och vill vara tongivande i debatten. När det gäller integration till 
exempel tar vi ett stort ansvar. Det kan också handla om andra 
frågor som inte har direkt med idrotten att göra, men där idrot-
ten är en viktig del i helheten. Vi vill ta ett stort ansvar i sam-
band med Riksidrottsmötena bland annat genom att motionera 
mycket vilket ledde till att vi hade flest motioner av alla förbund 
vid det senaste mötet 2017 i Karlstad.

 På den internationella innebandyscenen har Sverige stolta tra-
ditioner. Sedan det första VM:et 1996 har Sveriges herrar tagit 
tio medaljer, varav åtta guld, och damerna nio medaljer, varav sex 
guld. Idag spelas innebandy i 70 länder och Sverige är utan tve-
kan en av de främsta nationerna. Andra toppnationer är Finland, 
Tjeckien och Schweiz.

– Konkurrensen har blivit lite tuffare nu även om det inte är 
någon större skillnad i toppen. Mest ökar konkurrensen mellan 
plats fyra och 12. Men, även på det här området är det viktigt 
för oss att bidra till utvecklingen och vi tycker att vi tar ett stort 
ansvar för det. 

Även när det gäller utveckling av ungdomsverksamheten finns 
det tydliga ledstjärnor för hur förbundet jobbar. En sådan sak är 
att det inte finns några tabeller på förbundets hemsida.

– Tävling ska finnas, men inte på vuxenvillkor. Barn tycker om 
att tävla, men vårt mål är att bidra till att alla ska känna glädje. 
Det i sin tur ställer stora krav på ledarna och på den punkten 
får de inte missa. De får inte ens smygtoppa. Våra ledare är ut-
bildade för att kunna förklara för föräldrar och spelare varför vi 
har valt att göra så här. Spelarna har i regel lätt att förstå medan 
det kan vara svårare med föräldrar. Tyvärr finns det många för-
äldrar som vill förverkliga sina egna drömmar genom sina barn.  
Det har varit en hel del debatt, men vi har velat ta den och den 
har varit bra, avslutar Göran Harnesk, som innan han kom till 
innebandyn också hade barnens bästa i fokus då han var general-
sekreterare i BRIS.

Domarutbild-
ning  
Matchledare
ART NR: 16011
MEDLEMS-
PRIS: 125:-

Domarutbild-
ning Ung-
domsdomare 
ART NR: 16012
MEDLEMS-
PRIS: 125:-

Domarutbild-
ning Distrikts-
domare 1
ART NR: 16013
MEDLEMS-
PRIS: 200:-

Grundutbild-
ning Barn och 
ungdom 
ART NR: 16014
MEDLEMS-
PRIS: 250:-  

Grundutbild-
ning Junior 
och senior 
ART NR: 16015
MEDLEMS-
PRIS: 250:-

Atleten Grön 
ART NR: 16017
MEDLEMSPRIS: 
249:-

Atleten Blå 
ART NR: 16018
MEDLEMS-
PRIS: 249:-

Atleten Röd 
ART NR: 16019
MEDLEMS-
PRIS: 249:-

Människan 
Grön 
ART NR: 16020 
MEDLEMSPRIS: 
249:-

Människan Blå 
ART NR: 16021
MEDLEMSPRIS: 
249:-

Människan 
Röd 
ART NR: 16022 
MEDLEMSPRIS: 
249:-

Svenska 
Innebandy-
förbundets 
Regelhandbok 
ART NR: 16023
MEDLEMSPRIS: 
75:-
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IDROTTSUTVECKLING

Vid årsskiftet avsatte regeringen 30 
miljoner kronor för att idrottsrörel-
sen ska kunna bidra till mer rörelse 
i skolan. I uppdraget ingår att Riks-
idrottsförbundet (RF) ska kraftsamla 
för mer idrott, rörelse och utveckling 
av rörelseförståelse under skoldagen.

– Det här har varit en jätteviktig fråga 
för oss eftersom RF länge har drivit frå-

gan om fler idrottstimmar i 
skolan samt mer rörelse un-
der hela dagen. Vi såg att 
idrottsrörelsen kunde fylla 
en viktig uppgift i det här 
arbetet, säger Tina Sahlén, 
på RF:s avdelning intres-
sepolitik och media. Den 
tvååriga satsningen kom-
mer framförallt att fokusera 
på rörelseglädje och rörelse-

förståelse (så kallad Physical Literacy*). 
Aktiviteterna ska ske i anslutning till 
skoldagen – på raster eller efter skolan 
– inte under lektionstid.

– På så sätt skiljer sig den här sats-
ningen från tidigare, mer traditionella 
skolsatsningar där olika föreningar 
kanske har kommit och aktiverat elev-
erna någon timme och sedan åkt däri-
från. Tanken med den här satsningen 
är att det ska vara så enkelt som möj-
ligt att få barnen att tycka det är roligt 
att röra sig, förklarar Tina Sahlén. RF 
har en anställd projektledare för rö-
relsesatsningen och likaså har alla 19 
distrikt, som ska leda satsningen regio-

nalt i nära samverkan med kommuner 
och skolor. Distrikten håller nu som 
bäst på att kartlägga vilka områden och 
skolor som ska prioriteras.

– Det blir ett urval av skolor efter-
som vi inte kommer att kunna nå alla. 
De områden vi prioriterar är de som 
har barn med lågt antal som är med i 
en idrottsförening. Det viktigaste är att 
finnas där vi tror att behovet är störst. 

En viktig nyckel till framgång är att 
erbjuda utbildning till skolpersonal så 
att rörelsesatsningen samspelar med 
skolans uppdrag. Målgruppen är barn 
i årskurs F till 6.

– Det är under de här åren barn 
skapar vanor som har stor inverkan på 
deras mående och även hälsa senare i 
livet. Om barnen börjar röra på sig ti-
digt är chansen större att deras intresse 
för rörelse ska bestå, säger Tina Sahlén.
Exempel på aktiviteter:
• Organiserade rastaktiviteter, utfor-

made att i första hand locka elever 
som inte är aktiva.

• Utbildning för skolpersonal i rörel-
seförståelse.

• Rörelsecoacher som leder aktiviteter 
i skolor. 

• Samordnare från distrikten som ska-
par nätverksträffar med rektorer och 
elevhälsa.

*Physical Literacy är alla de faktorer som 
behövs för ett aktivt liv, hela livet: motiva-
tion, självförtroende, kunskap, fysisk 
kompetens, förståelse och ansvar.

Storsatsning på rörelse i skolan

”Rörelseförståelse är lika viktigt 
som läs- och skrivförståelse.”

Här nedan hittar du böcker med lekar, tips 
och övningar för ökad rörelseförståelse.  
På rf.se/rorelsesatsningiskolan kan du även 
läsa om rörelsesatsningar 
nära dig. 

101 saker för barn att göra ute 
Boken innehåller lekar, projekt, 
pyssel, experiment och träd-
gårdsarbete för barn mellan 
6-9 år. Med illustrerade bilder 
och tydliga instruktioner ger 
författaren Dawn Isaac idéer 
för alla säsonger, både snabba 
tiominutersaktiviteter och roliga heldagar. 
ART NR: 7774
MEDLEMSPRIS: 129:-

Rör dig – lär dig 
Författaren och forskaren 
Ingegerd Ericsson ger råd och 
övningar för att stimulera barns 
motoriska utveckling. Du hittar 
bland annat användbara rytm-
övningar, övningar för kropps-
lig och rumslig uppfattning, 
balansövningar och berörings-
övningar.
ART NR: 1230
MEDLEMSPRIS: 223:-

Samarbetsövningar
Boken innehåller samarbetsöv-
ningar som syftar till att skapa 
trygghet och öka självkänne-
domen hos individen och i 
gruppen, samt att stimulera den 
sociala utvecklingen. Övningarna 
kan utföras både inomhus och 
utomhus.
ART NR: 1211
MEDLEMSPRIS: 135:-

Hjärnsmart pedagogik
Författaren Anette Prehn pre-
senterar hjärnans spelregler och 
erbjuder samtidigt en mängd 
verktyg, sånger och lekar som 
stimulerar barns lärande, empati, 
inre lugn och självkontroll. 
ART NR: 7775
MEDLEMSPRIS: 299:-

Skridskoskolan – skoj på is
Här får du som leder någon 
form av skridskoåkning 
övningar och en massa idéer. 
Passar såväl nybörjare som lite 
mer erfarna skridskoåkare. 
ART NR: 1262
MEDLEMSPRIS: 60:-

Tina Sahlén

FO
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UTBILDNING

KURSER OCH KONFERENSER 

KURSER NÄRA DIG

BLEKINGE
Grundutbildning för tränare: 
8/11 och 24/11 Karlshamn
Den moderna föreningen 
engagerad – häng med eller bli 
omkörd: 16-17/11 Ronneby
sisuidrottsutbildarna.se/ble-
kinge

DALARNA
IdrottOnline Klubb Hemsida 
forts: 13/11 Borlänge
sisuidrottsutbildarna.se/dalarna

HALLAND
Föreläsning - Träning genom 
puberteten: 7/11 Falkenberg
IdrottOnline Administration 
forts: 13/11 Halmstad
IdrottOnline Hemsida forts: 
15/11 Halmstad
Kassörsutbildning forts: 17/11 
Halmstad
Idrottsforum: 23-24/11 Varberg
sisuidrottsutbildarna.se/halland

JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
Grundutbildning för tränare: 
22/1 och 24/2 Östersund
Träningsläger för styrelsen: 
17/3 Östersund
Grundtränarutbildning 1 
(GTU1): 23-24/3 Östersund
sisuidrottsutbildarna.se/jamt-
land-harjedalen

SKÅNE
Åldersanpassad fysisk träning 
för barn och ungdom (ÅFT): 
18/11 Ystad
Grundutbildning för tränare: 
11/20 och 8/12 Ystad
Pedagogik och metodik för 
tränare: 21/11 Kristianstad
Idrottspsykologi – Tema – 
Ledarskapets betydelse för 
nervositet och stress: 24/11 
Helsingborg
IdrottOnline Klubb – Tema – 
Kassör: 28/11 Malmö
Mitt första ledaruppdrag: 9/12 
Landskrona
sisuidrottsutbildarna.se/skane

SMÅLAND
Grundläggande utbildning i 
kinesiotape: 10/11 Växjö
Styrelseweekend: 10-11/11 
Växjö
Doping – en fråga/fara för 
samhället och idrotten: 14/11 
Vetlanda
Samling för daglig rörelse – 
Rörelseförståelse med Dean 

Kriellaars: 20/11 Växjö
Doping – en fråga/fara för sam-
hället och idrotten: 15/11 Eksjö
sisuidrottsutbildarna.se/sma-
landsidrotten

UPPLAND
Grundutbildning för tränare: 
24/1 och 9/2 2019 Uppsala
sisuidrottsutbildarna.se/uppland

VÄRMLAND
Våga fråga-kunskap räddar liv: 
5/11 Grums
Grundtränarutbildning GTU1: 
10-11/11 Karlstad
Grundutbildning för tränare: 
11/11 Karlstad
Kanslistutbildning: 15-16/11 
Sunne
Tryggare styrelseuppdrag: 
20/11 Karlstad
Valberedningens arbete: 21/11 
Karlstad
Våga fråga-kunskap räddar liv: 
21/11 Karlskoga
Knäkontroll: 28/11 Kil
sisuidrottsutbildarna.se/varm-
land

VÄSTERNORRLAND
Tejputbildning: 14/11 Timrå 
Idrottens Föreningslära-grund: 
7/11 Örnsköldsvik
Idrottens Föreningslära-grund: 
14/11 Sundsvall 
Bokslut i Föreningen: 4/12 
Sundsvall
sisuidrottsutbildarna.se/vaster-
norrland

VÄSTRA GÖTALAND
Fair Play på nätet: 6/11 Udde-
valla
IdrottOnline Administration – 
Grund: 6/11 Åmål
Att leda och utveckla en 
ideell idrottsförening: 13/11 
Uddevalla
IdrottOnline Hemsida forts: 
13/11 Skövde
Grundutbildning för tränare 
Unga ledare: 15/11 och 8/12 
Göteborg
Winn winn 24: 16-17/11 Ste-
nungsund
Åldersanpassad träning – före 
puberteten: 17/11 Strömstad
Styrelsens roll och ansvar: 
20/11 Göteborg
Grundläggande kost för aktiva 
ungdomar: 20/11 Skövde
Skapa motivation och bra 
prestationer: 27/11 Borås
www.sisuidrottsutbildarna.se/
vastragotaland

TIPS PÅ FÖRELÄSNING

Heldagskonferens fredag 30 november 
på GIH i Stockholm
Nya rön om fysisk aktivitet som 
behandling och prevention av olika 
sjukdomar

Dagen riktar sig till all personal inom både 
sjukvård och olika hälsoområden samt övriga 
intresserade. De flesta föreläsarna 
är författare till nyutkomna FYSS-
kapitel.

Kurssamordnare: SFAIM = Svensk 
Förening för Fysisk Aktivitet och 
Idrottsmedicin

Alla är välkomna!

Anmälan och information:  
svenskidrottsmedicin.se

BOKTIPS

Personlig utveckling från grunden – inre 
ledarskap och professionell utveckling

Denna bok handlar om hur människan fungerar mentalt 
och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska göra 
för att lyckas med sin personliga utveckling, såväl privat 
som yrkesmässigt. 

Personlig utveckling från grun-
den handlar om mental träning, 
självkänsla, självkännedom, arv 
och miljö, hjärnan, känslor, 
tankar, positiv psykologi och 
personlig utveckling. Speciellt 
handlar den om hur man ska få 
sitt undermedvetna att fungera 
så bra som möjligt. 

Boken lämpar sig för 
universitet och högskoleutbild-
ningar i till exempel ledarskap, 
professionell utveckling och 
kommunikation men även till 
gymnasie- och yrkeshögskole-
utbildningar. Privatpersoner, idrottsledare och andra kan 
också använda boken för internutbildning, studiecirklar 
och i sitt eget utvecklingsarbete. 

FÖRFATTARE: Bertil Thomas
UTGIVEN: 2017, mjukband, 246 sidor
ART NR: 7781
MEDLEMSPRIS: 269:-

Boken Fysisk aktivitet som medicin 
lanseras under dagen.
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GRUPPSYKOLOGI

Gruppens 
grepp
UTGIVEN: 2018, 
hårdband, 206 
sidor 
ART NR:  7776
MEDLEMSPRIS: 
229:-

–  Vår grundtanke är att försöka 
visa genom egen och andras 
forskning hur vi fungerar när vi 
sorterar människor i vi och dem. 
Våra slutsatser går lite emot idén 
om att ”nu får vi skärpa oss och 
bli mindre fördomsfulla”. Det 
finns en moralisk önskan om att 
det är lovvärt att vi öppnar våra 
hjärtan och att vi ska lägga våra 
fördomar åt sidan. Men histo-
riskt sett har människan en stark 
överlevnadsfunktion.

Det säger Mikael Klintman, pro-
fessor i sociologi och en av tre för-
fattare till boken Gruppens grepp 
– Hur vi fördomsfulla flockvarelser 
kan lära oss leva tillsammans.

De andra två författarna till boken är 
Andreas Olsson, neuropsykolog verksam 
vid Karolinska Institutets ”Emotion lab” 
och Thomas Lunderquist, kulturjourna-
list och redaktör för ”Filosofiska rum-
met” i P1.

Att bokens tre författare har så vitt 
skilda professioner gör att de har kunnat 
greppa frågeställningarna brett och gör 
den enligt Mikael Klintman unik. Den 
lite udda författartrion är gamla kompi-
sar från Malmö. De har känt varandra 
länge, har haft matlag ihop, barn med 
gemensamma aktiviteter och så vidare. 
Något som underlättat samarbetet.

– De här disciplinerna är ofta i luven 
på varandra och missförstår varandra. 
Det vi gör är att föra ihop forskning 
inom neurovetenskap, psykologi och so-
ciologi. Bara genom att förstå hur männi- 
skor verkligen fungerar och motiveras 
kan vi finna effektiva strategier för att 
undvika konflikter som grundar sig i för-
domar och hat mellan grupper. Det kan 
gälla allt ifrån skvaller och diskriminering 
i föreningslivet till krig.

Mikael Klintman förklarar att fördo-
mar inte alltid är av ondo. Han ger ett 
exempel på hur han själv reagerade när 
han var ute med sin sexårige son och – 
med hjälp av sin fördom – instinktivt 
stannade vid ett övergångsställe när han 
såg en ung kille i sportbil komma farande 
i hög hastighet.

– Han stannade inte. När jag tittade 
efter så såg jag att han satt och kollade sin 
telefon. Evolutionärt satte försiktighets-
principen in hos mig. Det är samma sorts 
instinkt som format våra förmödrar och 
förfäder. Under 99,6 procent av män-
niskosläktets förhistoria var man jägare-
samlare, och levde i samhällen med högst 
150 personer. 

– Det är så många människor vår hjär-
na klarar att utveckla tillitsfulla relationer 
till. Titta på våra Facebookgrupper idag 
– de ligger ungefär där. I de yttre cirk-
larna är vi av naturen mer försiktiga och 
mer reserverade. Historiskt sett hänger 
det ihop med att vi är reserverade mot 
granngrupperna som kan komma och 
stjäla våra kvinnor och barn. Det var tuf-
fare tider i jägare-samlaresamhällena och 
det sitter fortfarande i oss genetiskt. 
Ni skriver en del om lag och laganda i 
boken. Hur kan de som är verksamma 
inom idrotten – ledare och tränare till 
exempel – ha nytta av boken?

– Boken ger flera tips på hur laganda, 
gemenskap och samarbete över sociala 
gränser kan stärkas i föreningslivet. Idrot-
ten ger utmärkta möjligheter att över-
brygga kulturella skillnader och klyftor 
och skapa möten mellan gruppen. Och 
om betydelsen av att ha gemensamma 
mål. Det finns dessutom mycket forsk-
ning som visar att den fysiska ansträng-
ningen stärker gemenskapsbanden när 
man samarbetar, säger Mikael Klintman 

och fortsätter: 
– Boken kan också visa hur 

idrotten kan göra ännu mer om 
den vill vara med i de stora utma-
ningarna med exempelvis integra-
tion. Det finns många nyanlända 
som inte får möjlighet att jobba, 
som inte tillåts att använda sin 
stora önskan att bidra till samhäl-
let. Det finns en enorm kraft i att 
bjuda in nya grupper och få dem 
att hjälpas åt med ett gemensamt 
mål. På längre sikt med AI (artifi-
ciell intelligens, reds anm.) kanske 
de allra flesta av oss inte jobbar 
och då blir frivilligorganisatio-
nerna ännu viktigare för att vi ska 
hitta gemensamma mål. 

Mikael Klintman menar att det 
finns mycket spännande att studera hos 
lag och idrottsföreningar.

– Det är ett smart och effektivt sätt att 
konstruera känslor av samhörighet. Ge-
nom att skapa ett falskt släktskap får man 
laget att känna att det hör ihop, att vi är 
systrar och bröder. Det ger utmärkta mil-
jöer där man till exempel kan komma in 
från olika kulturer. 
Är det något som förvånat er under ert 
arbete med boken? 

– Det vi kallar kulturell färgblindhet. 
Att vi ofta behandlar varandra som exakt 
likadana och att vi inte ser var vi kommer 
från. Forskningen är inte alls övertygad 
om det är det bästa sättet att nå närhet 
mellan grupper utan att det istället kan 
undertrycka våra funderingar och bete-
enden som vi tycker är märkliga. Det är 
bättre att istället vara lite mer mångkul-
turellt ärlig.

Udda grupp kopplar gruppens grepp

NY!
EXTRA LÅGT  MEDLEMSPRIS:195:-
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4 NOGA UTVALT
Idrottens bokklubb är en del av förlaget SISU Idrottsböcker. Vi produ-
cerar böcker med utgångspunkt i idrottens behov, för din och idrot-
tens utveckling. I medlemstidningen som kommer 4 gånger per år 
kompletterar vi SISU Idrottsböckers egna produktioner med aktuella 
böcker från andra förlag.

4 FÖRMÅNLIGA PRISER
Som medlem får du upp till 20 % rabatt på SISU Idrottsböckers 
produktioner. Dessutom förmånliga priser på utvalda titlar från andra 
förlag.

4 EN ENDA REGEL
I varje medlemstidning presenteras ”periodens bok”. Om du inte vill ha 
den måste du avbeställa före angivet datum. 

Bra att veta
• Har du mottagit en bokleverans bekostar du själv eventuell retur.
• Pack och porto är för närvarande 39:- inkl moms inom Sverige på beställ-

ningar upp till 5 kg. För beställningar över 5 kg, se tariff på sisuidrotts-
bocker.se. Fakturan bifogas i din leverans.

• Uppsägning av medlemskapet kan ske via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till vår kundtjänst hittar du på tidningens baksida.

BLANDAT

Hela bokklubbens sortiment  
hittar du på  
www.sisuidrottsbocker.se

Det lönar sig att vara medlem!

NY!

MAT, ANDNING OCH TRÄNING

Ät hjärnsmart! 
Maten och knepen som gör dig 
smartare, gladare och skyddar mot 
åldrande. Bokens goda och hjärn-
smarta recept hjälper dig att göra det 
rätta valen för dagens alla måltider! 
Du får lära dig om vilka råvaror som 
förbättrar minnet och inlärningen. 
Dessutom varför du faller för söta 
smaker trots att du försöker låta bli 
och hur du skapar goda förutsätt-
ningar för bättre psykisk hälsa och ett 
långt liv.
FÖRFATTARE: Kristina Andersson
UTGIVEN: 2018, hårdband, 192 sidor  
ART NR: 7771 
MEDLEMSPRIS: 175:-

Andas – livet händer mellan två  
andetag
Andas! är en praktisk handbok som visar 
hur man tar kontroll över den egna 
hälsan och välmåendet. Författaren gör 
en resa bakåt i tiden, till flera tusen år 
gammal yogafilosofi där prana (sanskrit 
för andning) beskriver fyra delar av ett 
andetag. Och från dagens medicinska 
rön hämtar hon kunskap om neurologi 
som visar att den kemiska balansen i 
kroppen vävs samman via vår andning.
FÖRFATTARE: Ulrica Norberg
UTGIVEN: 2018, mjukband, 275 sidor 
ART NR: 7770
MEDLEMSPRIS: 169:-

Eat Good – recept  
som förändrar världen
Denna kokbok presenterar mer än 70 
recept på mat som är både hälsosam 
och hållbar. Att laga och äta mat kan 
vara fyllt av njutning – särskilt om 
man vet vad man kan äta med gott 
samvete. Recepten är alla miljösmarta 
och har huvudsakligen inspirerats av 
det nordiska köket, men med många 
inslag av medelhavsmat – och lite 
råvaror från Asien och Sydamerika. 
FÖRFATTARE: Johan Rockström, 
Victoria Bignet, Malin Landqvist
UTGIVEN: 2018, hårdband, 221 sidor 
ART NR: 7777
MEDLEMSPRIS: 198:-

Maxa din träning  
Hittar du inte motivationen längre? Eller 
vet du bara inte hur du ska ta träningen 
till nästa nivå? Boken behandlar bland 
annat motivation, mindset, målsättning, 
stresshantering, grit och individuell 
utveckling. Författarna varvar teori och 
praktiska råd som är lätta att tillämpa 
på din dagliga träning oavsett vad du 
tränar, vilken nivå du tränar på och vilka 
mål du satt upp.
FÖRFATTARE: Kristian Persson, Peter 
Svensson
UTGIVEN: 2018, mjukband, 182 sidor 
ART NR: 7778
MEDLEMSPRIS: 175:-

NY!



TEJPNING OCH IDROTTSSKADOR

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM I IDROTTENS BOKKLUBB

E-post: kundtjanst@sisuidrottsbocker.se
Telefon: 0411-167 77
Öppettider:  
Måndag-fredag: kl. 09.00-16.00

Ansvarig utgivare: Lena Skärhult     Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm     Formgivning: Pär Lodin     Omslagsfoto: Bildbyrån

Nästa medlemstidning: 8 mars

KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR KUNDTJÄNST

Adress vid retur:
SISU Idrottsböcker
Idrottens bokklubb
Box 24
274 21 Skurup 

Bg: 264-6354

www.sisuidrottsbocker.se

Tejpa med kinesiologytape  
– överkropp  
Boken innehåller mer än 60 olika tejpningar som är rikligt illustrerade 
med steg för steg-bilder i färg. Boken är indelad efter områdena: höft, bål, 
armar eller nacke, och du får lära dig hur du tejpar:
• Foglossning
• Hållning
• Diastas
• Karpaltunnel
• Ryggskott
• Nacksmärta

UTGIVEN: 2018,  hårdband,  
92 sidor  
ART NR: 7780
MEDLEMSPRIS: 375:-

Tejpa med kinesiologytape 
– fot & ben 

Boken innehåller drygt 60 olika tejp-
ningar med kinesiologytape för den 
nedre delen av kroppen. Du får lära dig 
hur man tejpar bland annat: Höftartros, 
Löparknä, Benhinneinflammation, 
Hälseneinflammation och Knäsmärta. 
Dessutom nya tekniker som hålteknik 
och vävteknik.

FÖRFATTARE: Pierre Söderfjord
UTGIVEN: 2016,  hårdband, 79 sidor 
ART NR: 7671
MEDLEMSPRIS: 375:-

Idrottsskador  
– en illustrerad guide

Lär dig allt om idrottsskador av 
världsledande experter och med hjälp 
av drygt 300 pedagogiska anatomiska 
färgillustrationer! Du får följa hela den 
kliniska processen, från patientens 
problem via symtom och klinisk under-
sökning till diagnos, behandling och 
rehabilitering. 

FÖRFATTARE: Roald Bahr, Tommy Bolic
UTGIVEN: 2015, mjukband, 496 sidor 
ART NR: 1359
MEDLEMSPRIS: 379:-

NY!

”Alla kan lära 
sig tejpa med 

kinesiologytape 
oavsett tidigare 
erfarenhet eller 

utbildning”

Pierre Söderfjord



TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM I IDROTTENS BOKKLUBB Idrottens bokklubb

c/o SISU Idrottsböcker

SVARSPOST
20286911
274 20 SKURUP

Frankeras ej!
Idrottens bokklubb 

betalar portot.

KAMPANJ

Jag är fotboll är en självbiografisk bok om 
Sveriges största fotbollsstjärna genom ti-
derna, Zlatan Ibrahimovic. Här får vi veta 
allt om hans fotbollskarriär, från de tidiga 
åren i Malmö FF till Manchester United 
och flytten till hans nuvarande klubb LA 
Galaxy.

 I boken berättar Zlatan med egna ord 
om hur det är att gå från underdog till 
superstjärna, hur det gick till när han läm-
nade Milan för Paris SG och hur han tog 
sig an den svåra knäskadan i Manchester 
United. Men också om målen, segrarna 
och känslan av alltid behöva vara bättre 
för att bli accepterad som svensk. 

Du får ta del av intervjuer med spelare, 
tränare och vänner som varit med under 
resan, som José Mourinho, Paul Pogba, 
Patrick Vieria, Roland Andersson, Henrik 
Larsson, Thierry Henry och Mino Raiola 
för att nämna några. Alla ger de sin syn 
på Zlatan, och vi får en nyanserad bild av 
Sveriges främsta fotbollsstjärna någonsin.

Boken är rikt illustrerad med bilder ur 
Zlatans karriär och avslutas med femtio si-
dor samlad statistik från åren mellan 1999 
och 2018. Hur många minuter spelade 
Zlatan i Inter? Hur många mål har han 
gjort med högerfoten? Här finns alla fakta 
samlade, för alla klubbar han spelat i och 
för landslaget.

Texterna i boken är skrivna tillsammans 
med journalisten och författaren Mats 
Olsson som under de senaste tre åren träf-
fat Zlatan vid flera tillfällen för att prata 
om hans fotbollskarriär. Mats Olsson har 
även gjort bokens samtliga intervjuer.

Jag är fotboll

”Detta är en bok om 
den resa jag har gjort i 
fotbollens tjänst. Det är en 
rätt bra resa, eller hur? Det 
finns inte många som kan 
jämföra sig med mig i det 
fallet.”

NY!

UTGIVEN: 2018, hårdband, 340 sidor 
ART NR: 7779
MEDLEMSPRIS: 255:-

EXTRA LÅGT  MEDLEMSPRIS:229:-
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ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS

7774 101 saker för barn att göra ute 129 kr

7770 Andas - livet händer mellan två antetag 169 kr

16018 Atleten Blå 249 kr

16017 Atleten Grön 249 kr

16019 Atleten Röd 249 kr

16013 Domarutbildning Distriktsdomare 1 200 kr

16011 Domarutbildning Matchledare 125 kr

16012 Domarutbildning Undomsdomare 125 kr

7777 Eat Good - recept som förändrar världen 198 kr

16014 Grundutbildning Barn och ungdom 250 kr

16015 Grundutbildning Junior och senior 250 kr

7776 Gruppens grepp 195 kr

7775 Hjärnsmart pedagogik 299 kr

1359 Idrottsskador – en illustrerad guide 379 kr

7779 Jag är fotboll 229 kr

7778 Maxa din träning 175 kr

16021 Människan Blå 249 kr

16020 Människan Grön 249 kr

16022 Människan Röd 249 kr

11043 Orientera i skolan 210 kr

7781 Personlig utveckling från grunden 269 kr

1230 Rör dig - lär dig 223 kr

1211 Samarbetsövningar 135 kr

1262 Skridskoskolan – skoj på is 60 kr

ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS

16023 Svenska Innebandyförbundets Regelhandbok 75 kr

7671 Tejpa med kinesiologytape - Fot & ben 375 kr

7780 Tejpa med kinesiologytape - Överkropp 375 kr

25001 Tränarkurs steg 1 490 kr

25002 Tränarkurs steg 2 490 kr

24000 Volleyboll 375 kr

7771 Ät hjärnsmart! 175 kr

Fyll i övriga beställningar här!

Ange ditt mobilnummer och e-post här eller via  
kundtjanst@sisuidrottsbocker.se så får du kostnadsfri sms- eller e-postavisering. 

Mobilnummer: ....................................................................................................................................  

E-post: ....................................................................................................................................................

FAKTURAN SKA SKICKAS TILL FÖLJANDE ADRESS (OM EJ SOM OVAN) 
Förening/organisation/företag .....................................................................................................

Ref. person ............................................................................................................................................

Adress .....................................................................................................................................................

Postnr/Ort .............................................................................................................................................

Svars- och beställningstalong

MEDLEMSNUMMER

 OBS!  Var vänlig och  
tejpa inte ihop svarskortet!

Vill du bara ha periodens utvalda bok  behö-
ver du inte göra något. Om du vill avbeställa 
periodens utvalda bok och / eller beställa 
andra böcker:
• Logga in på www.sisuidrottsbocker.se  

eller
• Sms:a till 71120  

eller
• Posta svarstalongen nedan.
Periodens bok skickas ut i  
mitten av november.

SVARA SENAST DEN 

16 NOVEMBER

Jag avbeställer periodens  
utvalda bok art nr: 1413

FYSS – Fysisk aktivitet som medicin 
art nr: 1413

Enklast och snabbast beställer  
och avbeställer du på

www.sisuidrottsbocker.se 
Där hittar du också hela bokklubbens sortiment 
och aktuella kampanjer.

Om du har frågor kontakta vår kundtjänst.  
Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida.

www.sisuidrottsbocker.se

Sms:a din beställning eller avbeställning till  
nummer 71120 – och du får direkt ett bekräftelse-
sms tillbaka 
Avbeställ periodens bok: Skicka BOK (mellanslag) ditt medlemsnummer 
(mellanslag) nej (t ex: BOK 12345678 nej)

Beställning: Skicka BOK (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) 
artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha. Vill du beställa flera titlar 
behövs mellanslag mellan varje artikelnummer. (t ex: BOK 12345678 2200)

Avbeställning och beställning: Skicka BOK (mellanslag) ditt medlemsnum-
mer (mellanslag) nej (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du 
vill ha. Vill du beställa flera titlar behövs mellanslag mellan varje artikel-
nummer (t ex: BOK 12345678 nej 2200)

Glöm inte mellanslagen mellan BOK, medlemsnummer och artikelnummer  
när du sms:ar – som vi har beskrivit ovan.

EXTRA LÅGT  MEDLEMSPRIS!

EXTRA LÅGT  MEDLEMSPRIS!


