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Agenda 

•  Om Sunn Jenteidrett 

•  SPIS SMART konseptet 

•  Våre hovedbudskap 

•  Nye aktiviteter  



Sunn Jenteidrett ble startet i 2008 for å  
skape en sunnere jenteidrett  

og holde de friske utøverne friske 



 

 
 
 
 
 
Marianne Strand-Udnæseth  
Fungerende prosjektleder/klinisk ernæringsfysiolog 
 
 
 
Kristin Brinchmann Lundestad 
Ernæringsfysiolog 
 
 
 
Runi Børresen 
Bekymringstelefonen 
Førstelektor ved høyskolen i Buskerud og Vestfold 
 

Anita Rapp-Ødegaard 
Prosjektleder fra 1.8.2015 
 
 



Våre hovedmål er å: 

•  øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring  
•  skape trivsel og gode miljøer 
•  heve kompetansen om idrett og spiseforstyrrelser 
•  skape større åpenhet, debatt og endre holdning til idrett og 

spiseforstyrrelser 
•  redusere antall spiseforstyrrelser i idretten 
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Målgrupper: 

•  Jenter 13-22 år (Gutter og!) 
•  Trenere  
•  Foreldre og støtteapparat 
•  Ledere i idretten 
•  Helsepersonell 



Legg inn film 
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SPIS SMART framfor SPIS SUNT 

 
•  Hvordan unge idrettsutøvere kan        

prestere bedre ved å optimalisere kosten      
og innarbeide gode kostvaner 

•  Matglede og trivsel rundt matbordet 

•  Olympiatoppens anbefalinger for 
idrettsernæring og kostholds anbefalinger fra 
norske helsemyndigheter 

•  Idrettsernæring i teori og praksis 
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Viktige budskap fra oss: 

   
 
 
 
 

 
 
 



Gulroten er prestasjon ikke helse 
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Husk at mat også er trivsel! 
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Idrettsstjerner som gode forbilder 
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Suksessfaktorer 

1.  Kjente idrettsprofiler som gode forbilder 
2.  Gulroten er prestasjon, ikke helse 
3.  Positiv inngang – ingen pekefinger 
4.  Spis «SMART» i stedet «for sunt» 
5.  Enkle, tydelige og praktiske råd 
6.  Å være der de unge er  
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Noen av våre tiltak/aktiviteter  

•  Nettside, blogg og sosiale medier 
•  Bekymringstelefon og chat 
•  «Spis smart» foredrag til klubber og kretser 
•  Undervisning på ski- og toppidrettsgymnas 
•  E-læring 
•  Matlagingskurs, egen kokebok 
•  Sunn Jenteidrett Camper 
•  Oppfølging av junior- og rekruttlandslag 
•  Retningslinjer og Helsesertifikat 
•  Trenerutdanning/trenerseminarer 
•  Seminarer for helsesøstre og ernæringsfys. 
•  Artikler 
•  Forskning i samarbeid med NIH 
•  Ungdoms-OL 2016 
 



Juniorlandslag 

Langrenn, skiskyting, orientering og friidrett 



JUNIOR 

REKRUTT 

SENIOR 

q  Grunnleggende kunnskap om kosthold og 
prestasjonsernæring 

q  Matvarekunnskap og tilrettelegging av hverdagskost 
q  Vekst og utvikling 
q  Skape en god matkultur 
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q  Optimalisere rutiner for inntak før, under og 
etter trening/konkurranse 

q  Tilrettelegging av mat på reise 
q  Trygging i dialog rundt vekt og 

prestasjonsutvikling 
 

q  Skreddersy kosthold etter 
individuelle behov 

q  Periodisering av 
ernæringstiltak 

q  Vektregulering  
q  Ergogene stoffer 
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  Når skal vi si stopp? 

 
 

 
 
 http://www.sunnjenteidrett.no/spiseforstyrrelser/spiseforstyrrelser/retningslinjer.aspx 

  
  

Retningslinjer for treningsrestriksjoner og  
konkurransenekt hos dårlig ernærte utøvere 



Målet med retningslinjene 
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•  Fremme en verdi- og helsemessig 
sunn idrett 

•  Utøverne skal bli tryggere på egen 
vekt og utvikling 

 

•  HELSE  KOMMER ALLTID FØR 
PRESTASJON! 
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Retningslinjene implementert i idrettene 
•  Langrenn 
•  Skiskyting 
•  Orientering 
•  Friidrett 

•  Junior, rekrutt og seniorlandslag 
•  Olympiatoppens regioner 
•  Noen NTG/WANG skoler 

 
•  Implementering: 

•  Informasjon og helsesjekk i start av sesong 
•  «Klarering» ved uttak til internasjonale konkurranser 
•  Utøvere med ernæringsmessige utfordringer får individuell oppfølging 
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Prøveprosjekt i friidrett fra 1. juli 2014 



Helsesertifikat 

•  Sikre at retningslinjene for «Når skal vi si stopp?» blir etterfulgt 
 
•  Gjelder alle jenter/kvinner som skal representere 

Friidrettsforbundet i mellom-/langdistanseløping og kappgang 
(distanser fom. 800 meter) 

•  Alle utøvere må ha et gjeldende helsesertifikat for at de skal 
kunne være aktuelle for vurdering for representasjon i regi av 
Friidrettsforbundet 
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Mål: å sikre en god helse og god prestasjonsutvikling hos kvinnelige løpere 
 



Forskning i samarbeid med NIH 

Br J Sports Med 2010;44:70–76 

Med Sci Sports Exerc. 2013 Jun;45(6):1188-97 

Med Sci Sports Exerc. 2014 Mar;46(3):435-47 



Bekymringstelefonen 
 
 

Tlf: 481 54 444 – åpen på dagtid 



CHAT 
 
-  Fredager kl. 13-15 
 

-  1. torsdag hver     
måned kl. 20-21 

www.sunnjenteidrett.no 



http://kurs.sunnjenteidrett.no 
https://kurs.idrett.no  

Logg inn med brukernavn og passord fra 



@sunnjenteidrett 
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The best at being me 



 
 
 

•  kristin@ 

kristin@sunnjenteidrett.no 

Takk for meg! J 


