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Hvem er jeg?

• - 28 år

• - Uddannet PBA. i Ernæring & 

Sundhed

• - Kandidatstuderende i 

Konkurrence- og Eliteidræt

• - Ansat på ISI-

idrætsefterskole og- højskole

• - Erfaring fra AKS, ADE mv.

• - Team Danmarks 

ernæringsfaglige netværk



Dagens budskab

Hvad er betydningen af mad og væske i 

forbindelse med elitesport?

Hvilke udfordringer har de unge 

udøvere? 

- Hvad undrer i jer over?

Hvordan kan jeg som forældre hjælpe 

den aktive udøver?

Vigtigt: stil endelig spørgsmål og 

skab dialog



Nedslagspunkter 

til at tage med 

hjem

• Den unge udøvers energibehov er 

ikke statisk

• Den unge udøvers største udfordring 

er behovet for tilstrækkelig energi 

– specielt med en travl hverdag

• Todelt behov i både at præstere og 

være i vækst – kræver ekstra fokus 

på energi, træningsmængde og 

næringsstoffer

• Sundheden skal komme før 

præstationen

• Ernæring skal ikke være perfekt



Betydningen af mad og 

væske i forbindelse 

med elitesport

• Hvad er vi opmærksomme på og arbejder på med 

de unge udøvere?

• 1) Udøveren skal lære at forholde sig til indtaget af mad og 

væske i dagligdagen – som en del af træningsrutinen -> alle 

omkring udøveren spiller en vigtig rolle

• 2) Sundhed er vigtigere end præstation. Et sundt 

kropsbillede og en fornuftig tilgang til mad er vigtig for 

langvarig træningsoutput. -> takeaway eller 100 % 

sportsernæring?



Hvilke tendenser ser 

vi?

• Evidens baseret viden – funderet i praksis

• De ernæringsmæssige rammer ændrer sig konstant –

svært at skære alle over én kam. Behovet afhænger 

af: Alder og vækst, sportsgren, fysiologi, 

træningsmængde og intensitet, type, volumen, sæson

• Udøverens prioriterede rækkefølge bør være: 

- 1) Kulhydrat

- 2) Fedt

- 3) Protein

*Vigtigt at være opmærksom på ikke at spise for meget 

protein. 
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Hvilke 

tendenser ser 

vi?

• Den unge udøver har et øget behov 

for vitaminer og mineraler, i 

særdeleshed jern, calcium og d-

vitamin

• Væske bliver tit glemt eller 

nedprioriteret. 

• Som udgangspunkt intet behov for 

tilskud – dog ikke sort på hvidt. 

• Vigtigt at italesætte at sundhed 

kommer før præstation



Udfordringer i praksis

For lavt 
energiindtag – ofte 
pga. for lavt fedt 

og kulhydrat

Indtag af tilskud er 
vigtigere end mad

Det vigtigste er kun 
maden omkring 

træning

For højt indtag af 
protein og fokus på 

protein

Det er sværest at 
spise væk fra 

hjemmet -> madpakker 
og mellemmåltider er 

vigtige

Væske indtages ofte 
kun fokuseret under 

træning



Udfordringer i 

praksis
Når gode hensigter 
bliver en udfordring

- Alle i atletens 
omgangskreds har set, 
hørt eller ved… venner, 
holdkammerater, trænere, 
søskende, forældre.



Hvad har i selv hørt og 

ageret på?

• Morgenmad er dagens vigtigste måltid?

• Vi skal kun have det umættede fedt?

• Har i hørt om den her powerfood?

• Hvidt brød er usundt?

• Havregryn er det eneste rigtige at spise til 

morgenmad?

• Hvordan påvirker det udøveren?



Hvor skal jeg 

fokusere min indsats 

som forældre?

• Energi – tror jeg at udøveren får 

nok energi og mulighed for 

restitution inden næste 

træningspas?

• Kan bruges som redskab, der kan 

give estimat – for et mere 

retvisende billede, skal det 

vurderes af en professionel

• Team Danmarks energiberegner: gå 

ind på www.teamdanmark.dk -> træn 

som en atlet -> sportsernæring -> 

kost -> energiberegner

http://www.teamdanmark.dk/


Hvor skal jeg 

fokusere min indsats 

som forældre?

• Energi

• Aktivitet vurderes -> træning i 

minutter pr. dag -> intensitet 

(vær realistiske). Udregningen 

kan aldrig blive helt præcis, 

men kan give en indikation.

• Der vil være kostforslag – MEN: 

ingen kostplan – brug det kun 

som en vejledede snor



Sportsgrenens betydning og de udfordringer vi ser



Kulhydrat er den vigtigste faktor for alle

Hvor meget og hvilke typer?



Snak med jeres børn 

om energi derhjemme

• Vurdér på følgende:

- 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

Lad disse spørgsmål være grundlag for fælles dialog



Vurder og snak med 

den unge udøver

• Er der behov for ekstra indtag 

af vitaminer og mineraler?

• Få det gerne tjekket hos læge,

hvis i er i tvivl



Vurdér og snak

med den unge

udøver

• Er væskeindtaget tilstrækkeligt?



Vurdér og snak 

med den unge 

udøver

• Er tilskud nødvendigt?

• Energioptimering

• Proteinoptimering?

• Vitamin optimering?



Vurdér og snak med den unge 

udøver
Har den unge udøver et fornuftigt forhold til spisemønstre og eget kropsbillede?



Opsummering



Hvor kan i 

fokusere jeres 

indsats og snak 

med den unge 

udøver?

Hvordan gør vi 
det mere 

praktisk muligt

Vitaminer og 
mineraler

Fedt

Kropsbillede

Tilskud

Planlægning

Måltider Energi

Væske

Protein

Kræsenhed

Sundt kontra 
usundt

Andet?



Den praktiske 

tilgang

Hjælp jeres børn i 
hverdagen, så han/hun selv 
lærer at tage ansvaret 
skridt efter skridt 

Observer og spørg -> 
Energi, mangler, væske, 
kropsbillede

HUSK: Sundhed frem for alt



Spørgsmål?



Tak for i dag

• Mulighed for individuel vejledning gennem 

ESAA. 

• https://esaa.dk/for-esaa-atleter-og-

staff/sportslig-raadgivning/sportsernaering-

individuel-kostvejledning/

• Yderligere kontakt på:

jacobnortvigpedersen@gmail.com

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

