«Champions aren’t made in gyms.
Champions are made from something they have
deep inside them - a desire, a dream, a vision.
They have to have the skill and the will.
But the will must be stronger than the skill»

STATERA IDRETTSKLINIKK tilbyr behandling og forebygging
av problemer og smerter i muskler og skjelett. Vi gjør dette gjennom passiv behandling, rehabilitering og trening. Vi tilbyr også
helsekonsultasjoner og rådgivning.
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «en tilstand av fullkommen legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke
bare fravær av sykdom eller lyter.»
Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid
å optimalisere din helse.

Muhammed Ali

Statera Idrettsklinikk har fire områder vi fokuserer på for å
oppnå balanse og god helse:
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•

trening

Kosthold

«La din mat være din medisin,
og din medisin være din mat»
Hippokrates
Mat skal gjøre deg frisk!
Vi anbefaler et velbalansert kosthold som skal hjelpe deg til å
føle deg vel, leve godt, prestere bedre og redusere risikoen for
livsstilssykdommer.
Våre anbefalinger er basert på det paleolistiske kostholdet. Velg
rene produkter fremfor ferdigprodukter. Spis mat med mye
energi og næring: sjømat, kjøtt og egg, grønnsaker, frukt, nøtter
og frø sammen med sunt fett. Dette er mat som gjør deg friskere.
Spis så mye du vil for å opprettholde styrke, energi, aktivitetsnivå
og sunn kroppsvekt.
Velg mat fra lokale produsenter som tar godt vare på dyrene og
som gir dyrene et verdig liv. Denne maten smaker bedre, inneholder mer næring og er bærekraftig for miljøet.
Sukker, stivelse, alkohol og gluten gir en signifikant negativt
innvirkning på helsen.
Vi ønsker ikke at noen skal følge en diett eller gjøre en «quick
fix», men motiverer heller til en livsstilsendring og følge et kosthold som passer for den enkelte.
Statera ønsker å hjelpe deg å finne den rette balansen og
opprettholde denne over lang tid!

Nøtter, frukt og krydder
«Sunt snacks». Dette er ikke noe kroppen trenger, men det kan brukes for ekstra
smak, variasjon eller fordi det rett å slett er godt. Frukt som helst er lokalt dyrket,
økologisk og sesongbasert. Bruk gjerne også bær. Bær er rike på antioksidanter.
Nøtter, frø og nøttesmør er bra som snack, men bør holdes i moderate mengder.
Urter og krydder er også gode antioksidanter og gir god smak.
Til slutt har vi også tilskudd hvor vi anbefaler omega 3 og D-vitamin.

Fett
Prioriteringen bør være på fett fra kokos (gjerne olje til matlaging), avocado og
oliven (olivenolje). I tillegg kan man ha animalsk fett og ekte smør, altså
meierismør eller klaret smør.

Grønnsaker
Lokalt dyrket og økologisk er å foretrekke. Spis rikelige porsjoner slik at du sikrer
deg optimalt med næring og nok antioksidanter. Velg rikelig av grønnsaker som
vokser over bakken som salater, spinat, brokkoli, osv. Av rotgrønnsaker velger du
gulerot, kålrabi og søtpotet.

Kjøtt, fisk, fugl og egg
Disse råvarene gir mye næring, proteiner og fett. Dette gir deg stabil energi,
god metthetsfølelse og hormonell balanse - dette liker kroppen din! Protein er
kroppens byggesteiner. Forsøk å kjøpe «grassfed», økologisk og lokalproduserte
varer.

Søvn og
døgnrytme

«Sleep is the best meditation»
Dalai Lama
Når vi sover skjer det mange ting i kroppen som sørger for å
holde oss sunne og friske. For å få mest mulig ut av søvnen bør
man sove på noenlunde samme tidspunkt hver natt og sove i et
mørkt og kjølig rom. Søvnen har også vist seg å ha stor betydning for gjenoppbygging av kroppens vev. Så lenge vi er våkne
kjører organene på høygir og det bryter dem ned. Søvnen kommer oss til unnsetning ved å produsere forskjellige hormoner
som medvirker til gjenoppbygging av hjernen og kroppen.
Dårlig søvn kommer ofte av faktorer som koffein, sukker, nikotin
og dårlig blodsukkerkontroll. Negativt stress kan også gjør at
man har vansker med søvnen.
Optimaliser døgnrytme og søvn med følgende tips

•

Legg deg til fast og fornuftig tid

•

Forsøk å få ca. 8 timer søvn hver natt

•

Unngå sterkt lys rett før leggetid

•

Unngå sukker, koffein, nikotin sent på kvelden

•

Spis uprosessert, ren mat

•

Drikk fornuftige mengder vann

•

Tren og vær i aktivitet

Stress

«Stress er å leve»

Type

Positivt stress

Negativt stress

Fysisk

effektiv trening

overtrening

Kjemisk

økologisk mat,
hormonell balanse

syntetiske stoffer
og giftstoffer

Elektromagnetisk

sol

for mye sol

Psykisk/mentalt

målsetting,
positive tankegang

negativ tankegang

Kosthold

organisk mat og rene
matvarer produkter

spise for mye prosessert
mat av dårlig kvalitet

Thermo

opprettholde optimal
kroppstemperatur

for varm/kald

Resultat

Restitusjon, reparasjon
og overskudd.

Dårlig restitusjon og
reparasjon.
Utmattelse og dårlig
immunforsvar.

Yngve Hallström, nevrolog
Mennesket utsettes for positivt og negativt stress. Kroppen
legger sammen positive og negative stressfaktorer og aktiverer
den delen av nervesystemet som kontrollerer de indre organene. Denne delen av nervesystemet er ikke viljestyrt og man kan
heller ikke kontrollere alt stresset man utsettes for. Likevel kan man
påvirke nervesystemet med bevisste og sunne valg . Slik kan man
aktivt påvirke balansen mellom det gode og dårlige stresset.
Tenk på en bankautomat:
Du kan ikke bare ta penger ut av banken, du må også sette inn
noen penger, slik at du hele tiden har pluss på kontoen. Slik
er det med stress også. Du må gi kroppen mer av det positive
stresset, enn det negative.

Trening og
bevegelse

«If you train muscles you will forget
movement, but if you train movement you will
never forget muscles»
Nick Winkelman
Menneskekroppen er laget for å være i bevegelse og aktivitet
og blir dårlig av inaktivitet. Derfor er trening en essensiell del av
en balansert og optimal helse. Tilpass aktiviteten etter dine egne
forutsetninger og bruk store bevegelsesutslag og funksjonelle
bevegelser.
Basistrening handler om å trene grunnleggende sosiale, psykiske, fysiske og koordinative egenskaper. Statera ønsker å
optimalisere forutsetningene for all helsebringende aktivitet og
idrettsspesifikk trening. Slik ivaretas en helhetlig utvikling som er
med å bygge opp den generelle fysiske kapasiteten hos både
mosjonisten og utøvere på høyere nivåer. Dette vil ha en generell skadeforebyggende virkning og gjøre den enkelte i stand til
å absorbere og tåle fysiske utfordringer i hverdagen, samt gjøre
det bedre på trening og i konkurranser.

Statera Idrettsklinikk tar utgangspunkt i
basistrening og de 10 fysiske egenskapene
til et menneske

1
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Kardiovaskulær/respiratorisk utholdenhet
Kroppens evne til å samle, ta opp og transportere oksygen.

Hurtighet
Evnen til å minimere tiden på gjentatte repetisjoner.
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Utholdenhet
Kroppens evne til å ta opp, transportere, lagre
og utnytte energi.

Koordinasjon
Evnen til å kombinere flere bevegelsesmønster
til en bevegelse.
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Styrke
Musklenes evne til
å produsere kraft.

Agilitet
Evnen til å minimere overgangen mellom et
bevegelsesmønster til et annet.
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Fleksibilitet
Evnen til å maksimere
bevegelsesutslaget i et ledd.

Balanse
Kroppens evne til å plassere kroppens tyngdepunkt
i forhold til støtte flaten.
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Effekt
Musklenes evne til å utvikle maksimal kraft på kort tid.

Presisjon
Evnen til å kontrollere bevegelse i en gitt retning
med en gitt intesitet.

Grønnsaker

Handleliste

Protein
Sjømat

Fjærkre (kylling, kalkun, and osv.)

Best:

Best:
God:

villfanget og
bærekraftig fisket
Bedre: vill fanget og eller 		
bærekraftig
God: oppdrett
Drøvtyggere
(okse, bøffel, lam, elg, hjort osv.)

økologisk
magert, fett tatt bort

100% gressende
og økologisk
Bedre: gressende og
eller økologisk
God: magert

Prosessert kjøtt
(bacon, pølser, kjøttdeig osv.)

Egg

Unngå industrielt fremstilte produkter og produkter tilsatt sukker, MSG,
sulfat.

Best:

Best:

økologisk og fra
en lokal bonde
Bedre: økologisk
God: butikkegg

Hvitløk
Kålrabi
Purre
Bladsalat
Sopp
Gresskar
Reddik
Kålrot
Sukkererter
Spinat
Søtpotet
Tomat
Zucchini

økologisk
kjøpt i butikk, skinn tatt bort

Andre dyr enn drøvtyggere
(svin, hare, villsvin osv.)
Best:
God:

Fen kål
Artisjokk
Asparges
Rødbeter
Paprika
Brokkoli
Rosenkål
Squash
Hodekål
Gulrøtter
Blomkål
Selleri
Agurk
Aubergine
Løk (rød, gul,
sjarlotteløk)

Fett

Best:

100 % gressende/
pasteurisert og økologisk
Bedre: økologisk

Frukt
Eple
Aprikos
Banan
Bjørnebær
Blåbær
Kirsebær
Dadler/Fiken
Eksotisk frukt
(stjernefrukt
osv.)
Grapefrukt
Druer (grønne/
rød)
Kiwi
Sitron/Lime

Mango
Melon
Nektariner
Appelsiner
Papaya
Fersken
Pære
Ananas
Plommer
Jordbær
Vannmelon
Begrens:
tørket frukt

Best til matlaging
Animalsk fett
Ghee
Meierismør
Kokosnøtt olje
Extra virgin olivenolje

Mat med godt fettinnhold:
Avokado
Cashewnøtter
Kokosnøttsmør
Kokosnøttflak/kjøtt
Kokosnøttmelk
Hasselnøtter
Makadamianøtter
Makadamiasmør
Oliven

Av og til:
Nøtter og frø
Mandler
Mandel smør
Paranøtter
Pekannøtter
Pistasjnøtter

Begrens:
Nøtter og frø
Gresskarfrø
Sesamfrø
Solsikkefrø
Solsikkefrøsmør
Valnøtter

Personlige
mål

Kontrakt
Sett et mål i hver kategori

Helse

Hvordan skal du kunne gjennomføre
endringer som resulterer i bedre helse?
Sett deg mål!

Søvn

Bruk tipsene og skriv en kontrakt med deg selv.
Velg en SMART målsetning:
Kosthold
		S - spesifikt (signifikant)
		M - målbart (meningsfullt)
		A - anvennbart (oppnåelig og handlingsorientert)
		R - relevant (givende)

Trening

		T - tidsbundet (sporbart)

Sted/dato:

Signatur:
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