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PERIODENS BOK

Vego, mätt och stark. Känns det 
som en omöjlig kombination?
Vego i världsklass utmanar fördomar 
och myter om vegetarisk mat och 
visar att vego är så mycket mer än 
bara sallader. Här får du veta varför 
ett grönt proteinskifte är så viktigt, 
vilka näringsmässiga utmaningar du 
ställs inför och hur du på ett konkret 
sätt kan komma runt dem. 

En grön våg där allt fler vill äta mer grönt 
har länge svept över Sverige. Skälen kan 
vara många – miljömässiga, hälsomässiga, 
solidariska och etiska. Köttkonsumtionen 
är dock fortfarande högre än vad vår planet 
tål och vad vi själva mår bra av. 1,7 kilo per 
person och vecka trots att Livsmedelsver-

ket rekommenderar att äta maximalt 500 
gram per vecka, och istället få i sig mer 
vegetabilier. Motståndet till att ställa om 
till mer vegetariska alternativ är i vissa mål-
grupper stort. Till exempel visar forskning 
att 57 procent av proteinintaget bland väl-
tränade idrottare kommer från kött. Bland 
de myter som florerar kring hur man ska 
äta för att kunna träna hårt har flera miss-
uppfattningar blivit sanningar, till exempel 
att man kan få proteinbrist om man väljer 
växtbaserad mat och tränar hårt, att man 
inte blir mätt på vegetarisk mat eller att det 
inte går att bygga muskler med vegetabi-
liska proteinkällor.

Det är inte sant. Men det finns närings-

mässiga utmaningar med att ställa om till 
en mer vegetarisk kost – som att få i sig 
tillräckligt med B12, D-vitamin, omega-3, 
järn och energi.

I boken visar Linda Bakkman hur varie-
rad och mättande en växtbaserad kost kan 
vara. Även du som tränar, och därmed har 
större behov av en rad näringsämnen kan 
ställa om till en mer hållbar kost, utan att 
kompromissa med vare sig hälsa eller pre-
station. Linda utmanar fördomar och my-
ter om vegetarisk mat och bjuder på 150 
goda, näringsberäknade och prestationsan-
passade vegetariska recept som alla ger dig 
tillräcklig med näring, energi och mättnad 
för att du ska kunna träna hårt. Här pre-
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PERIODENS BOK

FÖRFATTARE: Linda Bakkman, 
Anna Richert, Gustav Johansson 
UTGIVEN: 2019, hårdband, 352 sidor 
ART NR: 7803

Vego i världsklass är nyutgiven 
på Norstedts. Denna period 
säljer vi boken i Idrottens 
bokklubb till kampanjpris.

senteras också menyer och förslag på måltids-
upplägg kopplat till träning och prestation.

Ambassadörer för projektet Vego i världs-
klass deltar i boken i intervjuform. Charlotte 
Kalla, Peder Fredricson, Hanna Öberg, Max 
Salminen och André Myhrer berättar om sina 
näringsmässiga utmaningar, träning och kost.

 

SVARA  
SENAST  
27 SEPTEMBER

EXTRA LÅGT MEDLEMSPRISDENNA PERIOD: 

ORDINARIE PRIS: 239:-

219:-

NY!

Läs intervjun 

med Linda  

Bakkman på 

nästa sida.

Om författarna:
Linda Bakkman är 
näringsfysiolog och 
doktor i medicinsk 
vetenskap. I 13 år 
har hon arbetat 
som kostrådgivare 
på Sveriges Olym-
piska Kommitté. 

Anna Richert är 
matexpert på 
Världsnaturfonden 
WWF. Hon beskriver 
hur maten påverkar 
vår planet och de 
allra viktigaste stegen för mer 
hållbar mat. 

Gustav Johansson, 
matentreprenören 
bakom matbloggen 
Jävligt gott, visar 
hur man gör för att 
laga god, närings-
späckad och mät-
tande vegomat på ett lätt sätt.

Satsningen bakom boken
I våras fick Världsnaturfonden (WWF) och Sve-
riges Olympiska Kommitté 12 miljoner kronor 
till projektet ”Vego i världsklass”. Tillsammans 
ska organisationerna utveckla och kommu-
nicera hållbara och klimatsmarta måltider för 
prestationer i världsklass. Projektet ska utmana 
myter och fördomar om en grönare kost och 
träning i en tid när den globala olympiska 
rörelsen ställer om för ett tydligare hållbar-
hetsfokus.

– Det gröna proteinskiftet är här och många 
grupper i samhället ställer nu om till en kost 
som är bra för planeten. Kopplingen mellan 
hälsa och hållbarhet är tydlig och nu får vi till-
sammans en möjlighet att nå nya målgrupper 
med detta budskap, säger Anna Richter, senior 
expert på hållbar mat vid WWF.

FO
TO

N
: KA

JSA
 G

Ö
RA

N
SSO

N
 



4

PERIODENS BOK

– Det finns ibland en överdriven skepsis 
kring vegetarisk mat bland de som 
tränar. Även om man anser att vegeta-
risk mat är bra så är man orolig att man 
inte ska bli mätt eller få i sig tillräckligt 
med protein. Vi vill ta hål på den myten. 
Vegetarisk mat fungerar för alla – även 
de som har höga krav på näringsintag 
och energi. Det säger Linda Bakkman, 
näringsfysiolog och kostrådgivare på 
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 
och en av författarna av boken Vego i 
världsklass. 

Vego i världsklass har tagits fram genom 
ett samarbete mellan SOK och Världsna-
turfonden (WWF). Tanken är att, förut-
om höja kunskapen om vegetarisk kost, 
också slå ett slag för miljö och hållbarhet. 
Boken är uppdelad i fyra kapitel: Plane-
ten, Kroppen, Maten och Recepten. I 
dessa beskrivs de olika delarna ingående.

– Hela den olympiska rörelsen ställer 
om till ett hållbarhetstänk så för oss är 
det också viktigt att göra den omställ-
ningen. Maten utgör en tredjedel av den 
totala klimatpåverkan. SOK vill utveckla 
synen på vegetarisk mat och beskriva ve-
getarisk mat som omfattar aktiva män-
niskor, förklarar Linda.

Enligt Linda Bakkman ökar medve-
tenheten om nyttan med vegetarisk kost 
hos många elitaktiva. 

– Fler och fler vill ställa om eller har 
redan gjort det. Det är inte fler vegeta-
rianer, men fler som vill gå mot en större 
andel vegetariska inslag i sin kost. Det är 

också det som är viktigast för 
planeten. De stora för-
ändringarna åstadkoms 
inte genom att några 
enstaka blir renläriga ve-
ganer utan genom att alla 
ställer om sin kost till mer 
vegetabilier och mindre 
animalier.

Ytterligare en målgrupp 
de gärna vill nå är den ka-

tegori som lättvindigt ställt om till vege-
tarisk kost utan att inse konsekvenserna 
av det. 

– En del är inte införstådda med att 
vegetarisk mat måste handla lika myck-
et om vad man lägger till som vad man 
plockar bort. Vi vill visa på de verkliga 
utmaningarna och att det handlar om 
mer än protein. 

I boken beskrivs de näringsmässiga ut-
maningar som finns för dem som tränar 
hårt som vill öka de vegetariska inslagen i 
kosten. En utmaning handlar om att få i 
sig tillräckligt med energirik mat. 

– Många äter kanske inte mindre mat 
i volym, med de väljer varor som är ener-
giglesa, som innehåller mycket vatten el-
ler fibrer, till exempel grönsaker och balj-
växter. Då gäller det att addera mer oljor, 
nötter, fröer och så vidare, säger Linda, 
som menar att  det finns en risk att grönt 
blir synonymt med nyttigt. 

– De flesta behöver äta mer grönt för 
att må bra, men det får inte bli taget till 
extremen. Näringsrikt är bra, men det får 
inte bli för energifattigt. Med boken vill 

vi visa att vegetarisk mat kan vara god, 
mättande och energirik. 

Linda ger några tips på hur man enkelt 
kan öka de vegetariska inslagen i kosten.

– Byt ut färsen i köttfärssåsen eller ta-
con mot ett vegetariskt alternativ. Det 
märks ingen skillnad. Det är också bra att 
dryga ut köttet med till exempel bönor. 
Nu finns det mycket att välja på bland 
vegoalternativen så det är bara att testa 
sig igenom utbudet. Det man kan tänka 
på är att vegetarisk mat kräver mer tillsats 
av fett och kryddor – så var generös med 
det. 
Vilka ser ni som den huvudsakliga mål-
gruppen för boken? 

– Boken passar för alla, men den är 
särskilt framtagen för personer med en 
aktiv livsstil.  Tanken är att alla i familjen 
ska kunna äta samma sak. Här hittar man 
alternativen när man har dömt ut vego-
alternativen. Med boken vill vi inspirera 
den som inte tror att vegetarisk mat är 
något för dem. Alla som öppnar boken 
ska känna att det här vill jag bidra till.

Mer vego – bra både för 
prestationen och planeten
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HÄLSA OCH PERSONLIG UTVECKLING

Pauser behövs för att du ska kunna återhämta dig, reflektera och 
planera. Pauserna är fyllda med ostyriga tankar som påverkar det som 
händer efteråt och förändrar synen på det som hände innan. Trots att 
vi inte klarar oss utan paus, är den hotad. Pliktsamhället manar oss att 
göra i stället för att vara. 
 
Tekniken och tidsandan gör det ännu 
lättare att undvika pausen. Telefoner 
och datorer gör att vi kan jobba jämt 
och överallt. 24-timmarssamhället 
stannar aldrig. Vi fyller våra kalendrar, 
gör långa att-göra-listor och stressar 
vidare, som om pauser var något dumt 
och dåligt. Men det är tvärtom. En 
paus hjälper oss att få det där gjort 
som vi pausar ifrån.

Med hjälp av aktuell forskning och 
igenkännbara situationer visar Patrik 
Hadenius varför vi bör ta kommandot 
över vår tid och stanna upp. Rätt valda 
är pauser en förutsättning för att få nå-
got gjort, för att utvecklas och må bra.

UTGIVEN: 2019, hårdband, 287 sidor
ART NR: 7805
MEDLEMSPRIS: 199:-

Vi mår bra av beröring – och ändå rör vi vid varandra allt mindre. Hur 
blev det så? Och varför är det så viktigt att vi tar i varandra?  

Vi vet idag att beröring fungerar som ett socialt klister som gör oss lyck-
ligare, mer samarbetsvilliga och generösa. Beröringen påverkar dessutom 
vårt välmående och vår känslighet för 
stress och smärta. Ett liv utan närkon-
takt är inte bara ensamt, det är även 
förenat med stora hälsorisker.

I Närmare berättar författaren varför 
det är så viktigt att vi kommer närmare. 
Med konkreta råd och nya insikter visar 
hon hur du kan förbättra dina sociala 
relationer och bli lyckligare genom lite 
mer beröring i ditt liv.
 
UTGIVEN: 2019, hårdband, 260 sidor
ART NR: 7804
MEDLEMSPRIS: 189:-

Paus – konsten att göra något annat 

Närmare – om det livsviktiga  
i att röra vid varandra

NY!

NY!

Patrik Hadenius är föreläsare, 
skribent och entreprenör i tid-
ningsbranschen. Han fick Argus-
priset år 2013 och är hedersdoktor 
vid humanistiska fakulteten vid 
Göteborgs universitet.
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Helena Backlund Wasling är 
forskare i neurofysiologi vid 
Sahlgrenska akademin. Helena 
studerar människans berörings-
sinne och hennes specialitet är 
de känslomässiga aspekterna av 
beröring.
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LEDARSKAP  

6

Utveckla de sociala  
superkrafterna
”I den här boken vill jag lära ut det som psykologin efter mer än 
hundra års forskning vet om människor och deras agerande. Det 
finns kunskaper och färdigheter som underlättar samarbete. Jag 
har ägnat de senaste decennierna av mitt yrkesliv åt att lära ut 
dem.”

Leif E. Andersson utvecklar vad han menar med begreppet sociala 
superkrafter:

– Det handlar om att förstå att andra människor inte kan läsa tan-
kar. Om du har en kollega som är dum mot dig så har du det – det 
spelar ingen roll hur fel det är. Du måste säga ifrån. Men här går 
många vilse och tycker att det inte är deras jobb att säga 
till, men om man inte gör det så accepterar man att kol-
legan gjort fel. Man får de kollegor och chefer 
man förtjänar om man inte säger ifrån. Samti-
digt är vi generellt ännu sämre på att bekräfta 
kollegerna för alla bra beteenden de gör. Det är 
det effektivaste sättet att få en bra relation med 
andra, säger han.

Leif E. Andersson är leg. psykolog, dataveta-
re, utbildare och föreläsare. Han har tidi-
gare skrivit OBM-boken – om ledaskapets 
psykologi och Psykologi för projektledare, 
som blev utsedd till Årets projektledar-
bok 2016.

Han beskriver sig själv som en arbetar-
grabb som läste datavetenskap – och som 
blev ledare. När han sökte efter ledar-
skapsutbildningar och inte hittade några 
började han läsa psykologi. Och sedan 
slutet av 1990-talet har han arbetat med 
att lära människor konsten att samverka. 
Främst har han arbetat med ledarskapsut-
veckling, men han menar att alla behöver 
lära sig detta. ”Mina insatser får bäst ef-
fekt om alla medarbetare, inte bara chefer 
får lära sig samma färdigheter”, skriver 
han i boken.

– Det jag noterat är att människor ald-
rig får lära sig att jobba i grupp. I skolan 
sätter man ihop oss i grupparbeten, men 
vi får inte lära oss hur man gör när man 
samarbetar. Samma sak gäller i yrkesli-
vet – medarbetare har samma problem 
– och det leder i sin tur till problem mel-
lan chefer och medarbetare, säger Leif E. 
Andersson och fortsätter: 
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LEDARSKAP

– Medarbetare har ofta förväntningar 
på chefer att de ska medla i konflikter. 
Det är som syskon som klagar på varan-
dra till mamma. Det leder till konstiga 
förväntningar. Samtidigt jobbar de flesta 
kvar fast de tycker det är dåligt. Men vi 
får den omgivning vi förtjänar. 

Genom att lära ut grundläggande saker 
om hur man ska vara mot varandra går 
det att förändra saker. Med kunskap för-
ändras människor, menar Leif, som beto-
nar att få människor jäklas medvetet utan 
att de gör så gott de kan. Människors be-
teenden är funktionella, men många går 
vilse i sina beteenden. 

– Det viktiga är vad vi gör. I högsta-
diet till exempel finns det alltid besvär-
liga elever. Och det finns alltid en lärare 
som klarar av dem. Att de gör det har inte 
med barnens egenskaper att göra utan på 
att någon vuxen människa hanterar dem 
på ett annat sätt.

Leif har också utbildat idrottspsyko-
loger och har anlitats av Riksidrottsför-
bundet i olika sammanhang. Han menar 
att även ledare och aktiva har nytta av att 
utveckla sina sociala superkrafter. Och att 
det finns många tränare som inspireras av 
dessa tankegångar.

Ett bra exempel på en idrottsledare 
som tillämpar de metoder han föresprå-
kar är Pia Sundhage.

– Hon bekräftar en spelare minst 13 

gånger innan hon kritiserar. 
Kan alla utveckla de här färdigheterna?

– Alla kan lära sig att utveckla sina be-
teenden. Det är inte svåra saker men det 
är samtidigt inte lätt. Många tycker att 
det låter enkelt, men när jag testar och 
visar hur de ska göra gör de ändå inte så. 
Chefer är vana att komma med lösningar. 
Många förstår inte hur människor fun-
kar. De tror att de måste säga till folk att 
de gör fel, men det de bör göra är att säga 
vad de gör rätt. Då sker utveckling. 

– En intressant sak med idrotten är att 
ungdomsledare ofta är duktiga på att ha 
en positiv inställning, men att de längre 
upp faller in i det mer kritiserande ledar-
skapet. 
Kan du ge några korta tips på hur man 
kan utveckla sina sociala superkrafter? 

– Lär dig att se människors beteende 
istället för egenskaper. 

– Om du tycker något säg det eller 
glöm det. Människor är inte tankeläsare. 
Bli inte sur på en person utan att berätta 
varför du är sur. 

– Utgå från att alla människor gör så 
gott de kan. 

– Försök förstå saker ur andra männis-
kors perspektiv. Sätt dig in i den andra 
personens beteende. Tänk på att det all-
tid finns en orsak till varför en person gör 
som den gör.

 

De sociala superkrafterna 
UTGIVEN: 2019, mjukband, 232 sidor
ART NR: 7806 
MEDLEMSPRIS: 
299:-

Psykologi för 
projektledare
UTGIVEN: 2015, 
mjukband, 317 
sidor
ART NR: 7807
MEDLEMSPRIS: 
399:-

NY!

Pia Sundhage tillämpar de metoder som 
Leif E. Andersson  förespråkar.
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IDROTTSUTVECKLING 

Vad är det som gör att vissa lag lyckas 
vinna och hålla sig på topp år efter år?
Enligt författarna till boken Vinnande  
ledarskap – att organisera för toppresta-
tion inom idrottsklubbar, har lagen en 
hel del gemensamma nämnare.
 
– I dessa klubbar finns en helhet. De har 
en fungerande proffsig organisation runt 
laget, ordning på ekonomin och de är bra 
på att hantera publik och sponsorer. De är 
också bra på att bygga lag utifrån en fung-
erande spelfilosofi och skapa vinnaranda. 
De har jobbat långsiktigt med många 
faktorer samtidigt, säger Stefan Tengblad, 
professor i företagsekonomi vid Högsko-
lan i Skövde.

Bokens andra författare, Margareta 
Oudhuis, är professor i arbetsvetenskap 
vid Högskolan i Borås. Deras tidigare 
forskning har handlat om vad som gör or-
ganisationer livskraftiga och hur ledarskap 
utövas i det svenska arbetslivet. De är båda 
mycket idrottsintresserade och med den 
här boken vill de undersöka hur ledning 
och organisering fungerar inom elitidrot-
ten. 

– Det här är ett outforskat område. Det 
finns mycket forskning kring fysiologi och 
träningsupplägg och så vidare, men inte 
om vad som utmärker klubbar som varit 
framgångsrika och tillhört Sverigetoppen 
i flera decennier, menar Stefan Tengblad.

– På detta sätt ger boken ett stort kun-
skapsmässigt bidrag fyller Margareta i. 
Forskningsstudien bygger på intervjuer 
med nyckelpersoner i nio elitlag inom 
fotboll, ishockey, handboll och basket 
(sex herrlag och tre damlag). Varför 
valde ni just dessa lag/idrotter? 

– Vi valde stora och populära idrotter. 
Urvalet hängde delvis ihop med var vi 
hade bra kontakter. Det finns många bra 
lag i Luleå som vi hade fått kontakt med. 
De övriga finns i Västsverige och där valde 
vi dem som varit de mest framgångsrika. 
Gemensamt för lagen är att de har haft 
framgång under många år. Tillsammans 
har de spelat över 250 säsonger i rad utan 
att åka ut, säger Stefan.

Studien bygger på 62 intervjuer med 
personer med olika funktioner i klubbar-
na. Det är klubbchefer, ekonomichefer, 
sportchefer, tränare och spelare. 

– Det har gett oss en bred bild av hur 
klubbarna fungerar. Vi har fått ta del av 
protokoll och annan dokumentation, vi 
har varit på en hel del matcher, besökt 
deras kanslier och gjort rundvandringar. 
Vi har också haft en trio mycket fram-
gångsrika tränare som bollplank – Bengan 
Johansson, Tommy Svensson och Conny 
Evensson, berättar Margareta.

– Vi var också lite överraskade av det 
öppna och välkomnande klimatet. Vi har 
mötts av entusiasm och vilja att berätta 
om sin verksamhet. Denna öppenhet är 
en viktig del av deras vinnaranda säger 
Stefan.

Resultatet av studien visar att det finns 
tio avgörande faktorer för långsiktig fram-
gång. 

Fem av dem benämner de som lagfak-
torer: faciliteter, lagbygge, spelfilosofi, 
vinnaranda och fokus och flyt. De andra 
fem faktorerna benämns organisatoriska: 
omvärldsrelationer, ekonomiska resurser, 
organisatoriska processer och strukturer, 
talangutveckling och scouting samt ledar-
skap och medarbetarskap.

Det som förvånade författarna var att 
det inte skiljde sig särskilt mycket åt i de 
olika idrotterna. Gemensamma näm-
nare var att de alla jobbat långsiktigt med 
många faktorer samtidigt och att de klarat 
av att fostra talanger som senare har kun-
nat utgöra en stomme i laget. 

En annan gemensam faktor bland de 
klubbar ni träffat är att de har haft ord-
ning på ekonomin. Hur viktig är den 
faktorn?

– I huvudsak har det varit så. Det är IFK 
Göteborg som har haft lite problem. Men 
visst är det så att ekonomi är en förutsätt-
ning för att man ska kunna satsa långsik-
tigt och inte tvingas göra panikåtgärder. 
Klubben ska inte behöva gå under för 
att man missar slutspel ett år. Samtidigt 
når man ekonomiska framgångar genom 
sportliga framgångar och det är heller inte 
bra att vara för feg, förklarar Stefan.

I ett kapitel lyfts också tränarens bety-
delse fram. Det visar sig att de mest fram-
gångsrika lagen i fotboll är grundade för 
100 år sedan och att de har starka traditio-
ner. De flesta guldtränarna har också bara 
vunnit SM en gång.

– Man kan säga att det är viktigare att 
en tränare är i en bra klubb än att en klubb 
har en bra tränare. Det är också viktigt att 
skapa ledningsteam som tillsammans kan 
utveckla verksamheten. Det är många som 
sitter på kunskapen och som kan lära sig 
av varandra och därigenom bli bättre, sä-
ger Stefan.

– Det kan blåsa hårt i klubbarna och då 
skapar det trygghet om man är ett team. 
Det blir inte lika utsatt. Om en tränare 
slutar kan man ändå behålla kontinuitet-
en, menar Margareta.
Till sist, vilka ser ni har nytta av boken?

– Studenter på sportmanagement– och 
ledarskapskurser och också klubbar och 
förbund som vill veta hur man kan lyckas 
inom idrott, säger Margareta. Det finns 
också mycket som företag och organisa-
tioner kan lära av de framgångsrika klub-
barna. 

Gemensamma nämnare hos framgångsrika klubbar

Vinnande  
ledarskap – 
att organisera 
för topp- 
prestation 
inom idrotts-
klubbar

UTGIVEN: 2019, 
mjukband, 242 sidor
ART NR: 7808
MEDLEMSPRIS: 
233:-

NY!
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UTBILDNING

KURSER OCH KONFERENSER 

KURSER NÄRA DIG

BLEKINGE
Grundutbildning för tränare: 2/10 & 
26/10 Karlskrona
Ronneby, Mötesplats Trygg Idrott: 
12/10 Ronneby
GTU, Grundtränarutbildning – nivå 1: 
19-20/10 Karlskrona
Grundutbildning för tränare: 6/11 & 
30/11 Karlshamn
sisuidrottsutbildarna.se/blekinge

DALARNA
IdrottOnline Klubb – Adm forts: 23/9 
Gagnef
IdrottOnline Klubb – Kassör: 2/10 
Mora
Grundutbildning för tränare: 22/10 
och 16/11 Hedemora
sisuidrottsutbildarna.se/dalarna

JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
Grundutbildning för tränare: 24/9 
och 26/10 Östersund
Grundutbildning för tränare: 9/10 
och 17/10 Strömsund
Träningsläger för styrelsen: 19/10 
Frösön
IdrottOnline-Administration-Grund 
för Idrottsledare och Administratö-
rer: 26/10 Strömsund
sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-
harjedalen

SKÅNE
Hur möter vi barn och ungdomar 
med beteendeutmaningar?: 26/9 
Malmö
Idrottspsykologi - Tema - Ledarska-
pets betydelse för motivation: 29/9 
Helsingborg
IdrottOnline klubb - Hemsida - 
Grund: 2/10 Malmö
Grundutbildning för tränare: 7/10, 
30/10 Helsingborg och 24/10, 16/11 
Hässleholm
Pedagogik och metodik för tränare 
- Konsten att lära ut din idrott: 10/10 
Ystad
Grundtränarutbildning 1 (GTU 1): 
12-13/10 Malmö
sisuidrottsutbildarna.se/skane

SMÅLAND
Grundutbildning för tränare, träff 1: 
2/10 Ljungby
Massage påbyggnad: 12-13/10 Växjö
Idrottens föreningslära grund: 15/10 
Högsby
Allmän tejpkurs: 19/10 Jönköping
Tjejer på arenan – idrottsledarkurs 
för tjejer: 26-27/10 Jönköping
sisuidrottsutbildarna.se/smalandsi-
drotten

STOCKHOLM
Grundutbildning för tränare, 6 tillfäl-
len under hösten: Solna + Bosön
Att leda lärande samtal: 17/9 Solna
Strategisk styrelseutbildning – Sty-
relsens ansvar: 18/9 Solna
Idrotten som arbetsgivare: 24 och 
26/9 Solna
Trygg Idrott: 25/9 och 3/10 Solna
sisuidrottsutbildarna.se/stockholm 

SÖDERMANLAND
Skapa talang 2.0: 14/9 Södertälje, 
7/11 Eskilstuna
Grundutbildning – tränare: 15/9 Eskil-
stuna, 30/9 Nyköping
Hemsida - grund: 17/9 Eskilstuna
Idrottsskadekurs: 26/9 Södertälje 
(fortsättningskurs), 15/10 Strängnäs
Människan och idrotten: 5/10 
Södertälje
Idrottens och barnkonventionen: 
9/10 Eskilstuna

Ledarskap som gör skillnad: 10/10 
Gnesta
HLR: 16/10 Eskilstuna
Engagerade människor – Ett lyft för 
hela föreningen: 17/10 Nyköping, 
24/10 Eskilstuna
Föreningskunskap: 23/10 Södertälje
sormlandsidrotten.se/sisuidrottsut-
bildarna

UPPLAND
Senior Power! Styrketräning för 
äldre: En utbildningskväll för ledare: 
19/9 Knivsta
Håll dig skadefri - Undvik skador, 
bli snabbare, bli starkare, prestera 
bättre!: 25/9 Uppsala
Kommunikationsutbildning: 7/10 
Uppsala
Kost för träning, prestation & hälsa: 
17/10 Uppsala och 23/10 Östhammar
Prestation eller Prestation - så får du 
balans mellan krav och förmåga!: 
23/10 Uppsala 
Vår förening - Idrottens föreningslära 
fortsättning: 4/11 Norrtälje
sisuidrottsutbildarna.se/uppland

VÄRMLAND
Grundutbildning för tränare: 23/9 
Karlstad
Idrottsskador: 24/9 Hagfors
IdrottOnline – workshop: 30/9 
Degerfors
Tejpkurs: 1/10 Grums
Tryggare styrelseuppdrag: 3/10 
Årjäng
IdrottOnline – workshop: 3/10 
Filipstad
Vem vinner på jämställdhet: 9/10 
Karlstad
IdrottOnline – workshop: 15/10 
Arvika
Den förutsägbara ledaren: 21/10 
Karlstad
Idrottsskador: 23/10 Eda
Tryggare styrelseuppdrag: 24/10 
Karlstad
Valberedningens arbete: 28/10 
Sunne
sisuidrottsutbildarna.se/varmland

VÄSTERNORRLAND
Grundutbildning för tränare: 17/9 
och 5/10 Örnsköldsvik 
Kassörsutbildning: 9/10 Örnsköldsvik 
och 16/10 Timrå 
Kinesiologitejpning: 12/10 Sundsvall 
Motiverande Ledarskap: 17/10 
Sundsvall
sisuidrottsutbildarna.se/vasternorr-
land

VÄSTRA GÖTALAND
Osynliga funktionsnedsättningar: 
18/9 Göteborg och 10/10 Borås
Barnkonventionen i praktiken: 14/10 
Alingsås, 15/10 Borås och 16/10 
Göteborg
In or outside the box – lär dig prata 
schysst kultur o jämställda värde-
ringar i ungdomsgrupper:
29/9 Skövde, 26/10 och 31/10 
Göteborg 
Frukostföreläsningar: Maria Rooth 
20/9 Göteborg och Loui Sand 27/9 
Skövde
Multiidrottande - varför då?: 26/9 
Göteborg
Evenemangsutveckling: Biljett- och 
publikintäkter 24/10 och 17/11 Göte-
borg + Hållbar sponsring 5 och 30/11 
Göteborg
Jämställdhet för en framgångsrik 
idrott: 25/10 Göteborg
sisuidrottsutbildarna.se/vastrago-
taland

TIPS PÅ FÖRELÄSNINGAR

Fysträningskonferens, 15 - 16 november, Göteborg

Två dagar om hur vi med hjälp av vetenskap och praktik optimerar 
återhämtning och fysisk prestationsutveckling inom bollsporter på 
elitnivå. Konferensen vänder sig till tränare, fysioterapeuter, studenter 
och forskare. 
Information och anmälan: vgidrott.se

Heldagskonferens fredag 29 november 
på GIH i Stockholm
Nya rön sammanställda 2019 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 förfat-
tare till nyframtagna FYSS-kapitel under 2019 (www.fyss.se).
Kurssamordnare: SFAIM = Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och 
Idrottsmedicin
Alla är välkomna!
Anmälan och information: svenskidrottsmedicin.se

BOKTIPS

Fysisk aktivitet som medicin – en praktisk hand-
bok utifrån FYSS
ART NR: 1413
MEDLEMSPRIS: 325:-

RAPPORT

Idrotten och (o) jämlikheten –  
I medlemmarnas eller samhällets intresse? 
Rapporten belyser hur förutsättningarna att fören-
ingsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar 
i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbak-
grund, härkomst, kön och bostadsort. Den ger 
också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med 
jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera 
komplexa samhällsproblem. 
Läs mer och ladda hem rapporten kostnadsfritt:  
centrumforidrottsforskning.se

NYA UTBILDNINGSMATERIAL!

Full koll 3 – svart 
nivå
ART NR: 11045
MEDLEMSPRIS: 
229:-

Vi i stallet
ART NR: 17035
MEDLEMSPRIS: 
150:-

Ryttarutveck-
ling 1
ART NR: 17030
MEDLEMSPRIS: 
120:-

Distriktsdomare 2 
udda år  
ART NR: 16027
MEDLEMSPRIS:  
254:-

Ungdomsdomare 
2019/2020 
ART NR: 16030
MEDLEMSPRIS: 106:-

Matchledare 
2019/2020
ART NR: 16029
MEDLEMSPRIS: 
106:-
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PERSONLIGT

Sorgen. 
Smärta är 
vekhet som 
lämnar  
kroppen
UTGIVEN: 2019, 
hårdband, 120 
sidor
ART NR: 7810 
MEDLEMSPRIS: 
165:-

Musse Hasselvall är mest känd som 
kampsportprofil.  Idag rider han galop-
pörer.

Han har anlitats av Riksidrottsförbun-
det i deras jämställdhetsarbete – som 
dåligt exempel. Han är programledare i 
TV och författare till den självutlämnan-
de boken Sorgen. Smärta är vekhet som 
lämnar kroppen, om separation, sorg 
och sårbarhet. 

Att Musse skulle skriva en bok var egent-
ligen inget han planerat. Den blev sna-
rare en förlängning av att han i sociala 
medier ”skrivit av sig lagrad sorg” efter 
att ha blivit lämnad av sin flickvän och 
med det gjorde hans pappas självmord sig 
påmint. 

– Jag hade nog inget val. Det var myck-
et sorg som kom ikapp mig. När jag bör-
jade skriva av mig i sociala medier börja-
de det kännas bättre. Människor började 
skriva tillbaka, de pratade med mig, gav 
mig en kram. Jag är en person som alltid 
har haft ett behov att få uppmärksam-
het för saker jag gör. Jag har ett sjukligt 
bekräftelsebehov. Jag tänker alltid på hur 
saker jag gör ska tas emot. Men i det här 
fallet har jag inte tänkt så mycket på mot-
tagaren som jag brukar göra. Det här har 
jag mer gjort för mig själv. Det är en sorts 
överlevnadsstrategi, berättar han.

Sedan ett par år sitter Musse i styrelsen 
för Svenska Budo och Kampsportförbun-
det. 

Även i det sammanhanget ser han att 
han har haft nytta av sin ”sorgbearbet-
ning”.

– När jag började skriva var jag också 
inblandad i några förbund där det fanns 
en del konflikter att ta i. Det jag märkte 
var att det nästan alltid låg någon sorg 
bakom alla konflikter och det var något 
jag inte sett förut. Jag har varit rädd för 
sorg och inte varit mottaglig för det utan 
undvikit det. 

Trots att Musse Hasselvall har fem SM-
guld, ett VM-brons och ett EM-brons i 
jujutsu var en idrottskarriär egentligen 
ingenting han strävade efter från början.

– Efter pappas första självmordsförsök 
när jag var tio år gick jag med en kompis 

till jujutsun. Det blev en sorts förvarings-
metod av mig själv. Jag behövde vara där 
och det föll sig enkelt i den miljön. Näs-
tan vilsamt. När jag började tävla var jag 
13 år trots att jag låg långt under lägsta 
viktklassen. Det var ett skämt att jag var 
med. Men jag ville vara med och fick det. 
Senare gick jag över till submission wrest-
ling* och MMA. 

För Musse blev idrotten en plats där 
han kunde få utlopp för känslor han 
tryckt undan.

– Mycket aggressivitet kom ikapp mig 
så idrotten blev ett ställe där jag kunde få 
ur mig saker och utlopp för min aggressi-
vitet. Idrotten har betytt mycket för mig.
 Vilken betydelse hade dina ledare?

– Stor. De lät mig vara där fast jag inte 
var så duktig. Jag fick vara där på mina 
villkor. Så är det kanske inte inom lag-
idrotter i samma utsträckning. Min an-
dra tränare, Omar Boiche, uppmuntrade 
att jag gjorde saker lite konstigt. Att jag 
var lite oberäknelig. Han var överraskad 
över hur svårt jag hade att lära mig saker, 
men han lät mig vara där på mina kon-
stiga villkor. 

I samband med Metoo-rörelsen var 
Musse en av de män som ”gjorde missta-
get att berätta” (hans egna ord) om sina 
egna övertramp med hashtagen #ihave. 

Det föll verkligen inte i god jord men 
på ett privat plan hade han stor glädje av 
snedsteget. Aldrig tidigare hade han haft 
sådana samtal med vilt främmande män 
som efter det.

Det var ett sätt att ta tag i och bearbeta 
sitt eget beteende. Under 2018 medver-
kade han i Riksidrottsförbundets jäm-
ställdhetssatsning 2025. 

– Jag var med som det dåliga exemplet. 
Jag lyfter fram och pratar om min egen 
problematik och tittar på vem jag har va-
rit i de rummen. Min stora utmaning är 
att titta tillbaka på vem jag har varit och 
hacka på mig själv. 
Det är ju till stora delar manliga miljöer 
du verkar i – ser du att du kan påverka 
andra killar/män att visa känslor?

– Det är svårt. Många blir väldigt pro-
vocerade av sårbarhet/sorgläckage och 
det förstår jag eftersom jag själv alltid 
varit sådan. De tycker det är jobbigt och 
obehagligt. Men om inte vi män vågar 
prata så kommer vi inte komma vidare. 
Det vi behöver göra är att personifiera 
historierna – vi behöver kunna identifiera 
oss med andra, säger Musse.
Ser du dig som en förebild för unga 
killar?

– Unga män är mer förberedda på det 
här. De är snarare förebilder för oss äldre 
män, de i min ålder och äldre. Vi har mer 
lagrad sorg och sorg är inte som vin och 
ost som blir bättre när den blir lagrad 
utan bara jävligt mycket sämre. 

* En typ av brottning utan dräkt där man 
får, likt judons newaza, strypas och bryta 
mot leder.

Musse Hasselvall – ett bra dåligt exempel

NY!
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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!

BLANDAT

Orädd – med rädslan som drivkraft 
Rädslan är en urkraft nödvändig för 
vår överlevnad. Att spela på män-
niskors rädsla kan också användas för 
att manipulera och styra. Med ökad 
hjärnkunskap kan vi bli mer medvetna 
och vända rädslan till något konstruk-
tivt. Författaren Katarina Gospics 
uppmaning i boken är enkel: För att 
vara modiga behöver vi gå utanför 
trygghetszonen och vara rädda. Och 
med rädslan som drivkraft kan vi få 
den förändring vi vill se i våra liv och 
i världen. 
UTGIVEN: 2019, hårdband, 160 sidor
ART NR: 7811
MEDLEMSPRIS: 149:-

I tjejers spår – för framtids segrar
Etnologerna och genusforskarna 
Karin S. Lindelöf och Annie Woube 
har studerat fenomenet tjejlopp från 
1980-talet och fram till idag med 
utgångspunkt från mängder av skrift-
liga och muntliga berättelser, egna 
observationer samt ett stort medie- 
och arkivmaterial. Här berättar de 
tjejloppens historia, vrider och vänder 
på symboliken i begreppet tjej och 
undersöker det spänningsfält mellan 
befrielse och begränsning som kan 
uppstå i loppens enkönade rum. 
UTGIVEN: 2019, mjukband, 254 sidor
ART NR: 7809
MEDLEMSPRIS: 219:-

Träna din hjärna – förbättra ditt minne 
och håll hjärnan i form
Boken tar upp sömnens betydelse, vikten 
av att göra vardagliga saker på nya sätt, 
behovet av att röra sig och hur bra det är 
för hjärnan att lära sig språk, schack och 
instrument. Men framför allt ger författa-
ren och neurologen Kaja Nordengren dig 
en mängd övningar, med olika sorters 
minnesträning, gåtor och IQ-test som på 
skilda vis kan öka nervcellsförbindelserna 
i hjärnan och öka dess kapacitet. Det är 
alltså aldrig för sent att träna sin hjärna! 
UTGIVEN: 2019, hårdband, 222 sidor
ART NR: 7814
MEDLEMSPRIS: 179:-

Man dör inte av stress – man slutar 
bara att leva 
Boken handlar om utmattningssyn-
drom. Den vänder sig till dig som är 
sjuk, har varit sjuk, är anhörig, som i 
jobbet möter personer med utmatt-
ningssyndrom eller till dig där stress 
ofta är en förekommande komponent. 
Författaren Selene Cortes berättar per-
sonligt om sin egen sjukdomshistoria. 
Kapitlen varvas med senior professor 
Marie Åsbergs kliniska perspektiv med 
diagnostik, differentialdiagnostik, sym-
tom och behandling. 
UTGIVEN: 2019, mjukband, 192 sidor
ART NR: 7813
MEDLEMSPRIS: 249:-

NY!

NY! NY!



RÖRELSE HELA LIVET

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: Shutterstock

Nästa medlemstidning: 1 november

KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR KUNDTJÄNST

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

Bg: 264-6354

www.sisuidrottsbocker.se

Lättsam träning  
Lättsam träning vänder sig till dig som leder 
vuxna/seniorer i gruppträning. 

Paketet innehåller det du behöver för att kunna ge-
nomföra fem inspirerande träningsprogram: En affisch 
med två 30 minutersprogram, ett för sittgympa och ett 
för lättgympa, kompletterande musik på CD-skiva och 
stationskort för ytterligare tre träningsprogram. Allt 
med tydliga foton och instruktioner.

Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Gym-
nastikförbundet, PRO, Korpen och SISU Idrotts-
böcker.

UTGIVEN: 2019
ART NR: 2148
MEDLEMSPRIS: 325:-

Lek med rörelseförståelse
Med utgångspunkt i 10 vanliga lekar får du 
förslag på hur du med enkla förändringar 
kan locka fler att vilja delta, utmanas och 
ha roligt tillsammans. Arbetsmetoden som 
presenteras kan användas på alla lekar i 
framtiden så att de blir mer inkluderande, 
motiverar fler och utvecklar deltagarnas 
rörelseförståelse.
UTGIVEN: 2019, häfte, 32 sidor
ART NR: 1422
MEDLEMSPRIS: 40:-

Parkour 
Parkour är en rolig och spännande tränings-
metod som går ut på att ta sig förbi hinder 
och förflytta sig från en plats till en annan. 
Det är ett kul sätt att hålla igång och få 
bättre kroppskontroll. Boken vänder sig till 
barn mellan 9 - 12 år och innehåller nybör-
jartips, sju grundläggande rörelser samt hur 
man kan hitta bra ”spots”.  
UTGIVEN: 2019, hårdband, 46 sidor
ART NR: 7812
MEDLEMSPRIS: 99:-

NY!
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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.

MEDLEMSERBJUDANDE

EXTRA LÅGT  MEDLEMSPRIS:99:-(ord medlemspris 150:-)

Basträning för barn
ART NR: 1297

Smartare återhämtning
ART NR: 1366

Träna ryggen
ART NR: 1340

Bli starkare
ART NR: 1354

Starka fötter
ART NR: 1341

 
Träna snabbhet och explosivitet
ART NR: 1365

Kvinnor och träning   
ART NR: 1401

Träningslärans grunder  
– träna effektivare
ART NR: 1375 

Yogaträning för idrottare
ART NR: 1400

Skador & sjukdomar
ART NR: 1377

Träna kroppen & hjärnan med 
roliga lekar
ART NR: 1383

Ät rätt när du tränar
ART NR: 1376

Kampanj – så många du vill för 99 kr/st!
Enkla övningar, fakta och filmat material. Passa på och fyll på ditt övningsförråd
inför hösten. Hela serien hittar du på www.sisuidrottsbocker.se. 
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ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS

1297 Basträning för barn 99 kr

1354 Bli starkare 99 kr

7806 De sociala superkrafterna 299 kr

16027 Distriktsdomare 2 udda år 254 kr

11045 Full koll 3 - svart nivå 229 kr

1413 Fysisk aktivitet som medicin 325 kr

7809 I tjejers spår - för framtids segrar 219 kr

1401 Kvinnor och träning 99 kr

1422 Lek med rörelseförståelse 40 kr

2148 Lättsam träning 325 kr

7813 Man dör inte av stress 249 kr

16029 Matchledare 2019/2020 106 kr

7804 Närmare - om det livsviktiga i att röra vid... 189 kr

7811 Orädd - med rädslan som drivkraft 149 kr

7812 Parkour - övningar fakta inspiration   99 kr

7805 Paus - konsten att göra något annat 199 kr

7807 Psykologi för projektledare 399 kr

17030 Ryttarutveckling 1 120 kr

1377 Skador & sjukdomar 99 kr

1366 Smartare återhämtning 99 kr

7810 Sorgen. Smärta är vekhet som lämnar kroppen 165 kr

1341 Starka fötter 99 kr

7814 Träna din hjärna - förbättra ditt minne... 179 kr

1383 Träna kroppen & hjärnan med roliga lekar 99 kr

ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS

1340 Träna ryggen 99 kr

1365 Träna snabbhet och explosivitet 99 kr

1375 Träningslärans grunder - träna effektivare 99 kr

16030 Ungdomsdomare 2019/2020 106 kr

17035 Vi i stallet 150 kr

7808 Vinnande ledarskap 233 kr

1400 Yogaträning för idrottare 99 kr

1376 Ät rätt när du tränar 99 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 oktober.

SVARA SENAST DEN 

27 SEPTEMBER

Jag avbeställer periodens  
utvalda bok art nr: 7803  

Vego i världsklass  
art nr: 7803

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.

KAMPANJTRÄNINGSSERIEN99:-


