
Rétt mataræði, betri heilsa,  

meiri lífsgæði 

 

Breytt mataræði sem leið til 
árangurs í íþróttum 
 



Ólympíuleikar í Peking 2008 og London 2012 

Lykilleikmaður A-landsliðsins í 14 ár 

7 meistaratitlar á alþjóðlegum mótum 

20 Íslandsmeistaratitlar  

Á topp 16 í Evrópu 

Á topp 50 í heiminum  

 



Árið 2002 fór ég að æfa sem atvinnumaður, 19 ára 
gömul. 

Æfingar 2x á dag; badminton, þolæfingar (hlaup, 
hjól), styrktaræfingar, lyftingar, teygjur. 

Alþjóðleg mót út um allan heim 1-2x í mánuði í 2 ár 

Markmið: Ólympíuleikarnir í Aþenu 2004 



Íslenskur heimilismatur 

Fjölbreyttur matur 

Óhollt af og til 

Lýsi 

 

Semsagt yfir höfuð ágætlega hollt 



Æfingar og keppni tóku sinn toll 

Mikil þreyta andlega og líkamlega 

Vaknaði þreytt, var þreytt yfir daginn og þreytt á 
kvöldin 

Álagsmeiðsl ; fætur, hné, kálfar, hásinar, táberg, hælar, 
ristar, nárar, efra bak, öxl. 

Örmagna í lok árs 2003 eftir allar æfingarnar og öll 
mótin 



Frí frá æfingum og keppni í nokkra mánuði 

UPPBYGGING 

Markmiðasetning 

Næringarfræðingur 

Sálfræðingur 

Sjúkraþjálfari 

Kírópraktor 

Einkaþjálfari 

 



„Þú setur ekki venjulegt bensín 
á Ferrari bíl“.... 



Rétta leiðin til árangurs í íþróttum 

 

MATARÆÐI 

Æfa rétt 

Fyrirbyggja meiðsli 

Andleg líðan 



NÆRING 
Hætta að borða:  
 Allar unnar matvörur 
 Hvítt hveiti, hvítan sykur 
 Unnar kjötvörur 
 Hvít hrísgrjón 
 Næringarsnautt brauð 
 Nautakjöt, svínakjöt 
 Gos, nammi 

 
 

Borða 
 Hreina og lífræna fæðu 
 Ávexti 
 Grænmeti 
 Hýðishrísgrjón 
 Trefjaríkt brauð 
 Lambakjöt, kjúkling, fisk 
 Lífrænt 85% súkkulaði 
 Vatn og hreina safa 
 Vítamín 
 Steinefni 

 
 



Morgunmatur: hafragrautur m. Kanil, rísmjólk, 

rúsínum, eða boozt með berjum, banana ofl. 

 

Hádegismatur: kjúklingur/fiskur, hýðishrísgrjón, 

heilhveitipasta, salat  

 

Millimál: heilhveiti/trefjaríkt brauð, hollt álegg, boozt 

 

Kvöldmatur: kjúklingur/fiskur, hýðishrísgrjón, 

heilhveitipasta, salat  

 



Nýtt mataræði krefst mikils til að byrja með: 

 

Undirbúningur  

Fáar hugmyndir um hvað á að borða í hvert mál 

Áreiti frá öðrum 

 

Þegar allt kemur til alls er þetta vani  

 



8 mánuðir á mjög hollu mataræði 

 

Öll andleg og líkamleg þreyta horfin 

Vaknaði fersk, var orkumikil yfir daginn og bara smá 
þreytt á kvöldin 

Álagsmeiðsl horfin 

Aldrei veikindi 

 

Hverju var þetta að þakka ? Mataræðinu að mestu leyti 

 



Markmið 
Ólympíuleikarnir 2008 

Fullkomið mataræði 

Fullkomið form, meiðslalaus 

Æfingar 2x á dag 

Alþjóðleg mót 1-2x í mánuði 

 

 



Var lykilleikmaður í sigri í Evrópukeppni B-landsliða 
ásamt landsliði Íslands 

Vann tvö stór alþjóðleg mót 

Varð þrefaldur Íslandsmeistari (einliða-, tvíliða- og 
tvenndaleik) 

Komst í 37. sæti heimslistans og hélt mér á topp 50 í 
heiminum 

Var ein af 16 bestu einliðaleiksspilurum í Evrópu 

 

 



Upplifði drauminn og spilaði á Ólympíuleikunum 

 

Toppurinn á ferlinum mínum var 2006-2008  

Þakka ég það hollu mataræði, ásamt réttu æfingaálagi 
o.fl. 

 

Ég hefði ekki getað staðið mig svona vel eins og ég 
gerði ef ekki hefði verið fyrir svona gott mataræði. 

 



Aðgerð á hné 

Endurhæfing í heilt ár 

Mikilvægt fyrir góðan bata að nærast rétt 

Komst inn á ÓL 2012 í London 

Lagði spaðann á hilluna  



Á þessum 10 árum sem ég var atvinnumaður í minni 
íþrótt tel ég mataræðið einna mikilvægasta þáttinn í 
minni velgengni.  
 
Upp frá þeim tíma sem ég breytti um mataræði hef ég 
yfir höfuð borðað mjög holla fæðu, en leyfi mér þó af 
og til 
Að mestu leyti lífræn fæða 
Aldrei mikið unnið eða hvítt 
Aldrei unnið kjöt 

 



Mataræði á meðgöngu 

Hvað varstu eiginlega að borða??? 

 

Mataræði með barn á brjósti 

Hvað ertu eiginlega að borða??? 

 

 

 



Grænmetis- og fiskæta 
 Grænmeti 

 Ávextir 

 Hnetur og fræ 

 Trefjaríkt brauð 

 Baunir 

 Fiskur 

 Heilhveiti pasta 

 Hýðishrísgrjón 

 Lífrænt 85% súkkulaði 

 

 Vatn 

 Hreinir safar 

 



Betri heilsa ? 

Meiri lífsgæði ? 

JÁ !! 

 

Til þess að ná árangri í íþróttum þarf að hugsa afar vel 
um mataræðið 



Takk fyrir mig ! 


