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SPIS SMART

Sunn Idrett

Samarbeidsprosjektet Sunn Idrett

Side 3

SUNN IDRETTS MÅL:

• Være trygg på hvilke råd som er riktig innen idrettsernæring.

• Vite hva slags mat som kreves for å tåle mye trening.

• Være selvstendig og trygg i eget toppidrettsprosjekt.

• Vite at vekst og utvikling kan kreve tålmodighet

• Holde seg frisk.

• Vite at helse alltid kommer foran prestasjon.

Ta gjerne kontakt med oss på
www.sunnidrett.no eller på

sosiale medier
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Hva skaper en god utøver?

• Talent

• Optimal trening

• Motivasjon og trivsel

• Fravær av sykdom og skader

• Kosthold

• Restitusjon

• Utstyr
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Utviklingstrappa

Side 6

VEKST OG UTVIKLING

http://www.sunnidrett.no/
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Det er store forskjeller i utvikling

• Det er store forskjeller innad i kjønn
– Noen vokser tidlig, noen modnes sent 

(genetiske forskjeller)

• Det er store forskjeller mellom gutter og 
jenter
– Dette skyldes hormonene østrogen og testosteron
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Muskelmassen endrer seg ulikt i puberteten

Kjønnsforskjeller i prestasjonsutvikling –
Lengde
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Den kvinnelige utøvertriaden

Lav energitilgjengelighet

Bortfall av 

menstruasjon

Beinskjørhet
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• Stagnasjon er en naturlig del av utviklingen –
spesielt for jenter

• Tålmodighet i utviklingen er en viktig del av 
det å være toppidrettsutøver! 11

Vær tålmodig – sett deg langsiktige mål

Med kortsiktige mellommål!
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KROPPER er forskjellig!

• Husk at kroppen skal være sterk og funksjonell til 
det du driver med

– ikke bare se bra ut!

Hva kan du si om kropp og vekt?

• Ikke kommenter andre utøveres kropper.

– Hverken på sosiale medier eller i garderoben

• Vær opptatt av at kroppen skal være sterk og 
funksjonell, vær stolt av seg selv

– «I dag ser du glad ut – ikke i dag ser du bra ut»

• Ikke snakk negativt om egen kropp og vekt!

– Snakk med noen som kan det hvis du vil ha hjelp til kropp og 
vekt.

Side 15

Marit Bjørgen - rollemodell

Du må ha tro på deg selv, tørre å stå i ditt eget toppidrettsprosjekt!

Ikke sammenlign deg med andre – vær den beste utgaven av deg selv!!

Bli kjent med treneren din!!!!

Bli kjent med de du trener med!

Våge å være der for hverandre

- “the team makes the individual shine”
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Matglede og trivsel rundt matbordet

• Vær nysgjerrig – smak på nye ting

• Prøv nye oppskrifter

• Lag mat sammen med andre

• Dekk hyggelige bord

• Ha ro rundt matbordet 

• Ta deg god tid til å spise

• Nyt maten

• Gjør litt forskjell på hverdag og helg

« Er det noen som kan spise dessert så er det vi idrettsutøvere som trener så 

mye» Marit Bjørgen
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80/20 regelen

God grunnbase gir rom for litt kos! Viktig å få nok under tøffe økter/perioder!

Husk at mat også er trivsel!

Idrettsernæring
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Hva er idrettsernæring ?
Idrettsernæring:

- Kan øke prestasjoner i konkurransesammenheng

- Kvalitetssikrer treningsøkter

- Påvirker treningsresponsen i hver treningsøkt

- Viktig for å holde seg frisk og skadefri

- Viktig for restitusjon

- Skal gi en kroppsvekt tilpasset alder og idrett

- Skal være en glede og kilde til sosiale begivenheter 

Snakke sammen 2 og 2

• Nevn 1 ting innen idrettsernæring du har lært om 
som du mener er viktig?

• Nevn 1 ting du har lyst å lære mer om innen 
idrettsernæring.

Kroppen = Maskin 
Muskler = Motor 

Mat = Bensin

© Olympiatoppen 24



04.04.2017

5

Side 25

Mer trening = mer mat

Mer trening = mer hvile

Mer trening = mer søvn

Mer trening = høyere belastning = høyere risiko for skade og 

sykdom = du må være enda nøyere med mat, hvile og søvn!!

Tenk enkelt…..

VIKTIG! SPIS NOK MAT!

• Viktig for normal vekst og utvikling og gode idrettsprestasjoner

• Økt treningsmengde krever økt inntak av mat

• Unge idrettsutøvere har ekstra stort behov for energi  pga.

– vekst 

– trening

Viktig for deg som idrettsutøver

1. Hva spiser du?

– Matvarevalg

2. Når spiser du?

– Måltidsrytme og timing

3. Kosthold før, under 

og etter trening/konkurranse
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1. Spis smart! Spis variert!

• Innta mat og drikke fra alle 
matvaregrupper daglig:

1. Grove brød og kornvarer

2. Poteter, ris og pasta

3. Grønnsaker

4. Frukt og bær

5. Fisk, kylling, kjøtt og egg

6. Melk, yoghurt og ost

7. Matfett (margariner og vegetabilske oljer)

BENSIN

BESKYTTELSE

BYGGESTEINER

MOTOROLJE

Spis en regnbue hver dag!
Kalsium – 3 om dagen

• Viktig for å bygge et sterkt skjelett og oppnå maksimal benmasse (peak bone mass)

• Eksempel på 3 om dagen

– 1 glass melk

– ost på 1 brødskive

– 1 yoghurt

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.bygg.no/cache/image/19605/53/gulr%C3%B8tter.jpg&imgrefurl=http://www.bygg.no/id/50625&usg=__s1uviH_POLwqyywmm8VfDGCqx7o=&h=428&w=830&sz=20&hl=no&start=46&itbs=1&tbnid=kXj-w20NgNiDbM:&tbnh=74&tbnw=144&prev=/images?q=gulrot&start=42&hl=no&sa=N&gbv=2&ndsp=21&tbs=isch:1
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.bygg.no/cache/image/19605/53/gulr%C3%B8tter.jpg&imgrefurl=http://www.bygg.no/id/50625&usg=__s1uviH_POLwqyywmm8VfDGCqx7o=&h=428&w=830&sz=20&hl=no&start=46&itbs=1&tbnid=kXj-w20NgNiDbM:&tbnh=74&tbnw=144&prev=/images?q=gulrot&start=42&hl=no&sa=N&gbv=2&ndsp=21&tbs=isch:1
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Måltidssammensetning – 3 B`er

1/3 BENSIN
(f.eks poteter, ris, pasta, brød)

1/3 BYGGESTEINER

(f.eks kjøtt, fisk, egg)

1/3 BESKYTTELSE
(f.eks salat, wok, kokte grønnsaker)

+ MOTOROLJE
(f.eks saus, dressing, olje, fet fisk)
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MIDDAG

MELLOM

MÅLTID

Måltidsveien til suksess

FROKOST

RESTITUSJONS

MÅLTID

LUNSJ

TRENING

MELLOM 

MÅLTID FØR 

TRENING

KVELDSMAT

Eksempel på en dag

Kl. 7 Frokost

-kornblandning/havregrøt med melk og bær og 1 glass juice

Kl. 11 Lunsj på skolen

-matpakke  med grove brødskiver,  melk/yoghurt og gulrot

Kl. 14 Mellommåltid

- yoghurt med nøtter og tørket frukt

Kl. 16 Middag

- pasta med kjøttsaus og salat

Kl. 18-19 TRENING

- banan og et glass melk rett etter trening

Kl. 20 Kvelds

- grove rundstykker med pålegg og melk

33

Kostråd for trening og konkurranse

Behovet for energi (mat) og karbohydrater avhenger av: 
intensitet, varighet og mål med øktene!

© Olympiatoppen 35

Ikke bare langrennsløpere trenger 
karbohydrater!

«Jeg tror det er bra med 
karbohydrater når du 

trener mye. Spesielt når 
du trener så mye som jeg 

gjør. Ellers spiser jeg et 
vanlig norsk kosthold»

-Martin Ødegård
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Spis mye karbohydratrik mat 

når du trener mye!
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Brødskiver, havregrøt, 
kornblanding…

Potet, pasta og ris…

Frukt, bær, 
juice, 
grønnsaker, 
smoothies…
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Karbohydratbehov er intenstitetsavhengig
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Lav intensitet - I1 Mod intensitet - I2 Mod/høy intensitet - I3 Høy intensitet I4/5

Karbo-behov

FØR trening og konkurranse

• Spis et karbohydratrikt måltid med litt protein 
innen 2-3 timer før 
– Brødskiver med ost, egg, fisk- eller kjøttpålegg + melk/juice

– Kornblanding med melk/yoghurt + frukt/juice

– Havregrøt med melk + frukt/juice

– Varmrett med pasta, ris eller potet og kjøtt/fisk +
salat/grønnsaker/frukt/juice

• Drikk nok til å sikre væskebalanse
– minst 5 dl siste 2 timer før start

• Spis eller drikk et lite måltid 1 time før 
hvis du er litt sulten
– Frukt, yoghurt, smoothie, brødskive etc.
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UNDER trening og konkurranse

• Drikk på alle treningsøkter – bruk din egen drikkeflaske!
– Minst 5 dl per time

– Drikk mer når det er varmt!

• Drikk før du blir tørst! 
– Start væskeinntaket tidlig og drikk hvert 

15-20 minutt

• Innta karbohydrater på økter over 60-90 minutter med høy 
intensitet
– Svak saft, sportsdrikke

– Banan, rosiner, brødmat, energibar
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Karbohydrat (Mat) under trening

• Når er det behov?

– Lange økter

– Harde økter

– Alle økter i tøffe treningsperioder

– Når vi ønsker å bygge glykogenlagrene

– Når vi ønsker energipåfyll
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Håndballjentenes inntak etter trening
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ETTER trening og konkurranse

- RESTITUSJON

• Restitusjon = å hente seg inn igjen

• Restitusjonstid: den tiden kroppen trenger for å hente seg 
inn igjen etter hard fysisk belastning

• Riktig kosthold/væskeinntak i trenings- og 
konkurransesammenheng

Reduserer restitusjonstiden 

og øker treningseffekten 

03.04.2017 43
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Praktisk tips: 

Restitusjonsbag
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PROTEIN

- Kroppens byggesteiner!

Protein = reparasjon

• Protein er kroppens byggesteiner

• Proteinets hovedfunksjoner er å bygge 
opp og reparere celler og vev, f.eks. 
muskler

• Idrettsutøvere som er i vekst og trener 
mye, trenger mer protein enn de som 
ikke trener 
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Spis derfor litt protein til hvert måltid!

Litt protein i hvert måltid!
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Aleksander har hørt fra noen kompiser at han bør

drikke proteinshaker for å få i seg nok protein og 

lettere bygge muskler.

Stemmer det?
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Kosttilskudd og doping

• Ingen tilskudd kan garanteres frie for forbudte stoffer

• Du er selv ansvarlig for de tilskuddene du tar, også ved en 

eventuell positiv dopingprøve

• Bruk av tilskudd kjøpt i utlandet eller over internett frarådes, 

da disse ofte har høy risiko for forurensning 

• Diskuter alltid bruk av kosttilskudd med en fagperson!

SPIS MAT – IKKE PREPARAT!

Det lille ekstra…

• For å bli en idrettsutøver på toppnivå kreves 
profesjonalitet på alle plan

• Kosthold- og treningsplanlegging bør gå hånd i hånd!

• Husk matglede og trivsel!!
– En forutsetning for prestasjonskostholdet 
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Dagens viktigste budskap:

1. Ha troen på deg selv og ditt eget toppidrettsprosjekt

- Ikke sammenlign deg med andre

2. Dekk energibehovet

– Spis nok mat - spis ofte!

3. Karbohydratrik mat er prestasjonsfremmende!

– Spis nok brød, korn, pasta, ris og  potet

4. Mat er trivsel og glede – ikke glem det!

Besøk vår nettside!

Følg oss på facebook og
instagram!

www.sunnidrett.no

Bekymringschat hver mandag kl 20-22. 
Anonym tjeneste.
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http://kurs.sunnidrett.no
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Kokeboka SPIS SMART

• Kokebok for unge idrettsutøvere

• Kan kjøpes på www.idrettsbutikken.no

• 100 kr

http://www.idrettsbutikken.no/
../../../../Documents/Kokebok lansering.wmv
../../../../Documents/Kokebok lansering.wmv
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Gode kilder til idrettsernæring

• www.olympiatoppen.no

• www.sunnidrett.no

• www.ais.org.au/nutrition

• www.gssiweb.org

• www.mysportscience.com

http://www.olympiatoppen.no/
http://www.sunnidrett.no/
http://www.ais.org.au/nutrition
http://www.gssiweb.org/
http://www.mysportscience.com/

