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DAGENS UDGANGSPUNKT
BETYDNINGEN AF MAD OG VÆSKE I FORBINDELSE MED ELITESPORT - HVAD VED VI? 

  

 MYTER OM OPTIMERING DER UDFORDRE 

HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

HVAD ER MIT NÆSTE SKRIDT                 VÆRDIEN AF FÅ HOLDEPUNKTER 

OPSAMLING OG SPØRGSMÅL 

  

MEN HVOR MON VI ENDER? 



BETYDNINGEN AF MAD OG VÆSKE I FORBINDELSE MED 
ELITESPORT 

Hvorfor fokusere på mad og væske?  

Energien der skal indtages som ung udøver, skal på den 
ene side understøtte vækst og udviklingsbehov, samtidig 
med at den skal understøtte energi outputtet for 
udøverens træning og dermed mulighed for opnåelse 
af egne mål.  

Hvad skal vi være opmærksomme på? 

1. Udøveren skal tilpasse sit daglige energiindtag til sit 
daglige energioutput 

2. Udøveren skal lære at forholde sig til at indtag af 
mad og væske er en del af den nødvendige 
træningsrutine (her spiller alle omkring udøveren en 
stor rolle)  

3. Sundhed fremfor præstation. Hvordan vi arbejder 
med udøveren, har stor betydning for udøverens 
udvikling af et sundt kropsbillede og  udviklingen af 
en fornuftig tilgang til mad og måltidsmønstre 

Balance Sport Vækst 



BETYDNINGEN AF MAD OG VÆSKE I FORBINDELSE MED ELITESPORT  
HVAD VED VI?

✓Til stadighed begrænset viden på børn/ungdom (forskningsetisk er det et problematisk område). Men meget af den forskning 
der laves på voksenområdet kan overføres til unge udøvere.  

✓De ernæringsmæssige rammer (væske og mad) ændre sig konstant i denne alder. Derfor ingen kostramme eller strategi for 
væske der vil tilgodese alle udøvere. Den enkeltes behov afhænger af  
✓Alder og vækst  
✓Sportsgren 
✓Fysiologi  
✓Træningsmængde og intensitet, type, volumen  

✓Den unge udøver har behov for 1. kulhydrat 2.fedt og 3.protein i prioriteret rækkefølge for at kunne optimere sin præstation.  

✓Den unge udøver har et øget behov for vitaminer og mineraler, i særdeleshed jern, calcium, d-vitamin 

✓Væske kan være svært for den unge udøver at huske og prioritere, og det er endnu sværere at monitorere væsketabet hos 
unge udøvere. Mangel på væske påvirker forholdsvis hurtigt præstationen 

✓Unge udøvere bør ikke som udgangspunkt have behov for supplement af eksempelvis sportsprodukter  

✓Vi ser desværre en større og større stigning i forstyrret spisemønstre og negativ kropsopfattelse 



MYTER OM OPTIMERING DER UDFORDRE

Opbyg en base 
Tilstrækkelig 

energi ! 
restitution ! 

gentag

Tilpasning til 
træning 

(reel 
sportsernæring)

Optimere 
præstation (men 
stadig sundhed i 

fokus)

DEN HVERDAGSKLOGE UNGE UDØVER  



MYTER OM OPTIMERING DER UDFORDRE

Når gode hensigter bliver en udfordring 

Jeg glemte at spise min madpakke 

Jeg havde ikke lyst til morgenmad 
6.30 

Jeg glemte min drikkedunk 

Jeg skulle ikke træne idag, så jeg 
behøver ikke spise 

Bare jeg spiser og drikker lige før 
træning så har jeg energi nok  

Det er vigtigt at jeg drikker 1 L 
kakaomælk før træning 

Jeg må hellere spise rugbrød før 
træning for det er sundt  

Jeg skal spise mest protein så jeg 
kan blive stærk  

Kulhydrater feder 

Jeg har mest brug for at drikke en 
shake lige efter træning

Jeg har hørt at..

Min træner har 
sagt..

Mine forældre siger..
Jeg har set det 
her klip på ..



MYTER OM OPTIMERING DER UDFORDRE

Hvad har i selv hørt og ageret på? 

Fra hvilken kilde kommer den viden?  

Havregryn er det 
eneste rigtige at spise til 

morgenmad..Vi skal kun have det 
umættede fedt.. 

Hvidt brød er usundt..
Den her diæt..

Har i hørt om den her 
powerfood..



TÆNKE PAUSE

Spørgsmål? 

Skriv det gerne i 
kommentarfeltet 



HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ENERGI OG RESTITUTION - TROR JEG UDØVEREN FÅR NOK ENERGI OG MULIGHED FOR 
RESTITUTION INDEN NÆSTE TRÆNINGSPAS?

Vurder på 
nedenstående og snak med den 

unge udøver

Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Team danmarks energiberegner: gå ind på 
www.teamdanmark.dk ! træn som en atlet ! kost ! 
energiberegner

✓Til stadighed begrænset viden på børn/ungdom (forskningsetisk er det et problematisk område). Men meget af den 
forskning der laves på voksenområdet kan overføres til unge udøvere.  

✓De ernæringsmæssige rammer (væske og mad) ændre sig konstant i denne alder. Derfor ingen kostramme eller strategi for 
væske der vil tilgodese alle udøvere. Den enkeltes behov afhænger af  

✓Alder og vækst  
✓Sportsgren 
✓Fysiologi  
✓Træningsmængde og intensitet, type, volumen  

✓Den unge udøver har behov for 1. kulhydrat 2.fedt og 3.protein i prioriteret rækkefølge for at kunne optimere sin 
præstation.  

✓Den unge udøver har et øget behov for vitaminer og mineraler, i særdeleshed jern, calcium, d-vitamin 

✓Væske kan være svært for den unge udøver at huske og prioritere, og det er endnu sværere at monitorere væsketabet hos 
unge udøvere. Mangel på væske påvirker forholdsvis hurtigt præstationen 

✓Unge udøvere bør ikke som udgangspunkt have behov for supplement af eksempelvis sportsprodukter  

✓Vi ser desværre en større og større stigning i forstyrret spisemønstre og negativ kropsopfattelse 

http://www.teamdanmark.dk/


HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ENERGI OG RESTITUTION - TROR JEG UDØVEREN FÅR NOK ENERGI OG MULIGHED FOR 
RESTITUTION INDEN NÆSTE TRÆNINGSPAS?

Vurder på 
nedenstående og snak med den 

unge udøver

Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Team danmarks energiberegner: gå ind på 
www.teamdanmark.dk ! træn som en atlet ! kost ! 
energiberegner

http://www.teamdanmark.dk/


HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ENERGI OG RESTITUTION - TROR JEG UDØVEREN FÅR NOK ENERGI OG MULIGHED FOR 
RESTITUTION INDEN NÆSTE TRÆNINGSPAS?

Vurder på 
nedenstående og snak med den 

unge udøver

Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Aktivitet vurderes ! træning I minutter pr. Dag ! 
intensitet (vær realistiske) 
Udregningen vil aldrig blive helt præcis, men giver en 
indikation 



HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ENERGI OG RESTITUTION - TROR JEG UDØVEREN FÅR NOK ENERGI OG MULIGHED FOR 
RESTITUTION INDEN NÆSTE TRÆNINGSPAS?

Vurder på 
nedenstående og snak med den 

unge udøver
Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Kostforslag ud fra behov I KJ 
Billeder og tekst (mængde) 

Visuelt kan man se behov for kulhydrat, fedt og protein 

Kostplan strategi?  
Brug det som en vejledende snor



KULHYDRAT 
 

HVOR MEGET 



HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ENERGI OG RESTITUTION - TROR JEG UDØVEREN FÅR NOK ENERGI OG MULIGHED FOR 
RESTITUTION INDEN NÆSTE TRÆNINGSPAS?

Vurder på nedenstående og 
snak med den unge udøver

Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Hvad skal jeg vurderer på? 

Spises der måltider flere gange i løbet af dagen og i forbindelse med træning? 
  

Oplever jeg at udøveren ofte er træt eller ukoncentreret? 

Har udøveren interesse i at spise og vurderes det vigtigt? 

Er der noget der ikke spises? Intolerance, kræsenhed, allergier? 

Hvis behov igennem træning eller pga. vækst pludselig ændres? 



MYTER OM OPTIMERING DER UDFORDRE

Når gode hensigter bliver en udfordring 

Jeg glemte at spise min madpakke 

Jeg havde ikke lyst til morgenmad 
6.30 

Jeg glemte min drikkedunk 

Jeg skulle ikke træne idag, så jeg 
behøver ikke spise 

Bare jeg spiser og drikker lige før 
træning så har jeg energi nok  

Det er vigtigt at jeg drikker 1 L 
kakaomælk før træning 

Jeg må hellere spise rugbrød før 
træning for det er sundt  

Jeg skal spise mest protein så jeg 
kan blive stærk  

Kulhydrater feder 

Jeg har mest brug for at drikke en 
shake lige efter træning

Jeg har hørt at..

Min træner har 
sagt..

Mine forældre siger..
Jeg har set det 
her klip på ..



HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ER DER BEHOV FOR ET EKSTRA INDTAG 
AF VITAMINER OG MINERALER? 

✓ JERN 

✓CALCIUM  

✓D-VITAMIN 

Vurder på 
nedenstående og snak med den 

unge udøver

Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Hvad skal jeg vurderer på? 

Spises der varieret og tilstrækkeligt?  

Krænsenhed, intolerance eller fravalg? 

Kilder til jern: spises der kød, æg, fisk? 

Kilder til calcium: mælkeprodukter 

Kilder til d-vitamin: fede fisk som makrel 
og laks



HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ER VÆSKEINDTAGET TILSTRÆKKELIGT?

Vurder på nedenstående og snak 
med den unge udøver

Hvad skal jeg vurderer på? 

Oplever i at udøveren er mentalt 
udmattet? Kan ses igennem mangel på 

koncentration og overblik i 
beslutningsøjemed 

Oplever i nedgang i præstationen?  

Oplever i evt. Kvalme, opkast og 
utilpashed? 



HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓ ER SUPPLEMENT AF 
SPORTSPRODUKTER NØDVENDIGE?  

✓ ENERGI OPTIMERING 

✓PROTEIN OPTIMERING 

✓VITAMIN OG MINERAL 
OPTIMERING

Vurder på 
nedenstående og snak med den 

unge udøver

Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Hvad skal jeg vurderer på? 

Er der et krav fra sporten der ikke kan gennemføres gennem 
tilstrækkelig energiindtag? 

Er der et mangel i kosten der kræver supplement?  

Er behovet for supplement en hurtig løsning eller en 
supplerende løsning? 



HVOR SKAL JEG FOKUSERE MIN INDSATS SOM FORÆLDRE TIL EN AKTIV UDØVER? 

✓HAR DEN UNGE UDØVER ET 
FORNUFTIGT FORHOLD TIL 
SPISEMØNSTRE OG EGET 
KROPSBILLEDE?  

Vurder på 
nedenstående og snak med den 

unge udøver

Hvis der opstår tvivl så 
søg hjælp ligesom i ville 

gøre hvis der var en 
skade

Hvad skal jeg vurderer på? 

Hvordan tales der om kroppen?  

Kan den unge udøver forholde sig til at være atlet versus 
pige/dreng i sammenligning med venner? 

Hvordan er fokus på vægt og vægtmanipulation i sporten? 

Kommer sundhed i baggrunden for præstationsoptimering? 



KORT OPSUMMERING

✓Energi og restitution  
✓Er der noget der ikke spises? 
✓Spises der mange måltider i løbet af hele dagen? 
✓Spises der også på dage uden træning? 

✓Vitaminer og mineraler 
✓Er der noget der ikke spises? 
✓Er der behov for ekstra tilskud? 

✓Væske 
✓Svært at monitorere - hold øje med urinen 

✓Supplementer  
✓Behov?  

✓Kropbillede og fornuftigt forhold til spisemønstre



5 MINUTTERS PAUSE



HVAD ER MIT NÆSTE SKRIDT? 

VÆRDIEN AF FÅ HOLDEPUNKTER  
MIT MÅL FOR I DAG:  

FANG DEN FISK DER 
PASSER TIL BEHOVET

Vitaminer og mineraler

Energi 

Supplement 

Kropsbillede 

Måltider 

Træningsmåltider 
Vægt eller vækst udfordring

Væske 

Kulhydrater

Protein behov

Fedt

Kræsenhed 

Planlægning 



HVAD UNDRE DU DIG MEST OVER EFTER DETTE OPLÆG? 

MANGLER DU INFORMATION OM ET SPECIFIKT EMNE? 



OPSAMLING 
OG 

SPØRGSMÅL

FOKUS PÅ ENKELTE HOLDEPUNKTER

SUNDHED FREM FOR ALT (ALLE RUNDT OM UDØVEREN HAR DETTE ANSVAR)  

OBSERVER OG SPØRG

ENERGI MANGLER VÆSKE KROPSBILLEDE

EVIDENSBASERET VIDEN ER ESSENTIEL SÅ I OG JERES BØRN/
UNGE KAN TRÆFFE FORNUFTIGE BESLUTNINGER NU OG I 

FREMTIDEN 



 
TAK FOR I DAG 

FOR INDVIDUEL VEJLEDNING GENNEM ESAA 
HTTPS://ESAA.DK/FOR-ESAA-ATLETER-OG-STAFF/SPORTSLIG-RAADGIVNING/

SPORTSERNAERING-INDIVIDUEL-KOSTVEJLEDNING/  

 
FOR YDERLIGERE KONTAKT 

 
helleEjustesen@gmail.com

HVIS I ER I TVIVL - SÅ 
TAG RPOFESSIONEL 

KONTAKT

https://esaa.dk/for-esaa-atleter-og-staff/sportslig-raadgivning/sportsernaering-individuel-kostvejledning/
https://esaa.dk/for-esaa-atleter-og-staff/sportslig-raadgivning/sportsernaering-individuel-kostvejledning/
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