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Hvem er jeg? 
 Elite svømmer gennem 12 år 

 Svømmet i Faxe, Haslev, Køge og Kvik Kastrup. 

 Indehaver af 3 danske senior rekorder; 4x50 fri, 4x100 fri, 4x50 
IM 

 Danske-, europæiske- og verdensmastersrekorder 

 Uddannelse:  
 Bachelor i ernæring fra The Ohio State University (USA) 

 Kandidat i klinisk ernæring fra Københavns Universitet 
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Formål  
 At forstå børns udvikling og behovet for optimal 

ernæring 

 At forstå vigtigheden af kost-indtag før/under/efter 
træning  

 Kulhydrater, proteiner, fedt – hvad, hvordan, hvornår, 
hvorfor 

 Stævne- hvordan skal jeg spise for at optimere min 
præstation? 

 Hvordan ”undgår” jeg sygdom? 
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Hvorfor er rigtig kost vigtig? 
 Optimal energi i hverdagen og til træning 

 Optimal energi til at vokse 

 Optimal udholdenhed 

 Optimal restitution 

 Optimal helbred, undgå sygdom 
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Konsekvenser af dårlig kost 
Mangelfuld energi til træning 

 Øget risiko for sygdom  

 Nedsat vækst  

 Øget risiko for skader 

 Dårlig restitution 

Mangel på vigtige vitaminer og mineraler  
 

     dårlige svømmepræstationer  
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Udviklingsstadier 
 Præpubertet 

 Pubertet 

 Postpubertet 

 Forskellige krav til kosten, afhængig af den fysiske 
udvikling og træningsmængden i den givne periode. 
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Præpubertet og ernæring 
 Drenge op til 12 år 

 Piger op til 11 år 

 Træning: 7-12 timer om ugen 

 

 Mål: sikre gode kostvaner 

 Folder: ”Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og 
drikke? 

 http://mad-i-
bevaegelse.dk/Publikationer/PDFfiler/Anbefalinger-
lav.pdf   
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Det skal de små lære: 
 Spise på de rigtige tidspunkter 

 Drik vand 

 Spare på de tomme kalorier 

 Undlade sportsdrik, proteintilskud og energibarer 

 Følg de 8 kostråd 
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Pubertet og ernæring 
 11-16 år 

 Stigende træningsmængde op til 15-20 timer per uge 

 Vækstspurt og pubertetsudvikling 

 Fokus på mængde, sammensætning og timing 

 Mål: sikre optimal vækst, optimere træningsudbyttet, 
forebygge træthed, skader, hormonforstyrrelser og 
nedsat immunforsvar. 

 Balanceret og varieret kost. 

 Opbakning fra trænere og forældre 
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Puberteten - kropssammensætning 
Før puberteten er 
forøgelsen af 
muskelmasse identiske 
hos piger og drenge. 
Under puberteten 
dæmpes pigers 
muskeltilvækst til fordel 
for en stigning i fedtvæv. 
Hos drengene øges 
tilvæksten af fedtfri 
masse (muskler og 
knogler). 

12 



Ernæringsmæssige behov for unge 
elite udøvere 
 Lidt evidens 

 Anbefalinger er ofte baseret på alm. raske ikke elite 
udøvere (børn/unge) og voksne elite udøvere. 

 Team Danmark folder: 

  Dit barn træner meget – hvilket krav stiller 
det til kosten? (Team Danmark folder) 

 http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsresources.nsf/fil
enames/Ernaeringspjece.pdf/$file/Ernaeringspjece.pdf  
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Næringsstoffer 
 Energi 

 Vækst 

 Træning 

 Makronæringsstoffer 

 Kulhydrat 

 Protein 

 Fedt 

 Væske 
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Hvad kroppen skal bruge 

 Kalorie = energi  (1 Kcal = 4.2 kJ) 
 Kulhydrater  (4 kcal =17 KJ)  
 Protein   ( 4 kcal = 17 kJ) 
 Fedt   (9 kcal = 37 kJ) 
 Fiber  (2 kcal = 8kJ) 
 Alkohol   (7 kcal = 29 kJ) 
 Vitaminer/mineraler 
 Vand 

 

Kalorier                                   Energi                                 Træning 
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Energiomsætning ved træning. 
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En svømmer’s kost 
- daglig træning med høj intensitet 

 Kulhydrat: 55-65 % (ca. 8 g/kg kropsvægt/dag) 

 Tilsat sukker max 14% 

 Protein 15% (ca. 1,2 – 1,7 g/kg/dag)  

 Fedt 20-30 % 

 

 

17 



Elite tallerken-modellen 
-når du træner hårdt 1,5 time eller mere per dag. 
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19 



Kulhydrater 
Jo højere intensiteten er af den fysiske aktivitet, des mere 

kulhydrat omsætter kroppen.  
 Funktion:  

 Energi til musklerne 
 Eneste energikilde til hjernen og nervesystemet. God for 

koncentrationen. 
 Opretholder et stabilt blodsukker 

 Pasta, ris, kartofler, groft brød, frugt hver dag! 

 Specielt de lyse brødtyper kan være en god kilde til 
ekstra tilskud af hurtigt optagelige kulhydrater.  

 Anbefaling (Dansk Idræts Forbund) 
 8 g kulhydrat pr. kg kropsvægt/dag 
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Typer af kulhydrat 
 Glykæmisk indeks (GI) 

 Angiver blodglukosestigning efter indtag af et givent 
kulhydratrigt måltid 

 



Typer af 
kulhydrat 

(Raben 2004) 



Mellemmåltider med kulhydrat 
 -FØLGENDE MÆNGDER INDEHOLDER 50 G KULHYDRAT 

 
 2 SKIVER BRØD eller 2 STK BOLLER 
 2,5 DL KOGT RIS eller 2,5 DL KOGT PASTA 
 4 MELLEMSTORE KARTOFLER 
 4 DL CORNFLAKES 
 2,5 DL HAVREGRYN/MÜSLI 
 1 DL ROSINER 
 5 DL SAFT/JUICE 
 1½ ENERGIBAR (75 G) 
 2 MELLEMSTORE BANANER 
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Mængde af kulhydrat 
 En idrætsudøver skal indtage et meget større volumen 

føde på en kulhydratrig kost i forhold til fedtrig kost 

 Op til 5-10 gange mere 

 Problem: 

 Evt. mæt før energibehov er dækket 

 negativ energibalance og vægttab 

 

 

 



Mængde af kulhydrat 
 Løsning: 

 Nedsæt indtag af fiberrige produkter, f.eks. 
fuldkornsprodukter 

 Vælg hvidt brød, frugter med fiberindhold, energitætte 
fødevare som; syltetøj, honning og energi i flydende 
form: energidrikke 



Grøntsager 
 Spis varieret og efter årstiden 
 Rig på: 

 vitaminer og mineraler 
 Kostfibre 
 

 Vælg grove grøntsager 
 Kål 
 Rodfrugter fx gulerod, rødbede, selleri, 

persillerod og pastinak. 
 Bælgfrugter fx ærter og bønner. 

 
 

 Tilberedning 
 Stegte, dampede, bagte 
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Protein 
 Børn og unge har højere proteinbehov end voksne pga. 

ekstra proteinkrav til vækst 

 1.2-2.0 g/kg/dag 

 Som regel er der ingen problemer med at opfylde 
proteinbehovet. 

 OBS: Vegatarer 

 

 Genopbygge ”ødelagte” muskler 

 Kroppens byggesten.  
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Kilder til protein 
 Animalske: 

 Kød – vælg mindre end 10 % fedt. 
 Fisk 
 Fjerkræ 
 Æg 
 Mejeriprodukter – vælg magert 

 Vegetabilske: 
 Bælgfrugter 
 Frø 
 Nødder 
 Kerner 
 Pasta, ris, brød 
 Grønne ærter 
 Majs  
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Hvad så med ekstra protein? 
•Ekstra protein hjælper ikke med opbygning af større muskler….men det 

gør ekstra træning! 
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Hvad så med fedtet?? 
 Vi har brug for fedt, men vi skal heller ikke have 

for meget. Max 25-30 % af vores totale energi 
behov. 

 Spis mere af det ”sunde” umættet fedt. 

 Fedt hjælper med at optage vores fedt opløselige 
vitaminer; D, E, K, A 

 Fedt forbrænding sker når vi svømmer lave 
intensiteter, samt når glykogen depoterne er 
opbrugt. 
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Hvordan du kan spare på fedtet… 

 Spar på det mættet fedt. 

 Vælg en lav fedt procent på kød 5-10%.  

 Vælg magert kød –kylling  

 Spis mere fisk (rigt på omega 3 fedtsyrer) 

 Skær synligt fedt væk fra kød. 

Mini mælk/skummet mælk i stedet for sødmælk. 
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HUSK at… 
 Spis varieret 

 Spis farvefuldt - også efter træning 

 Spis ofte – også efter træning (5-6 måltider om dagen) 

 Drik ofte vand – også efter træning 
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Det tolerable råderum 
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Spar på sukkeret! 
•Skolebarnet må maks. få 45 - 60 gram sukker om 

dagen.  

•Der er 15 gram sukker på en spiseske med top og 

50 gram sukker i en halv liter sodavand.  
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Dagens måltider 
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Fordeling af måltider på stævne 
dage 
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Eksempel på dagskosten 

Mad før morgentræning ca. kl. 05.00 

 

- Uden morgenmad, øger du protein 

nedbrydelse(mister muskler) og du vil have et 

lavt blodsukker = DÅRLIG TRÆNING 

Havregryn, cornflakes eller müsli med 

magert mælkeprodukt og rosiner eller 

sukker, grovbrød med 

marmelade/honning/ magert pålæg/ost, 

juice, smoothie 

 

Alt efter hvor meget du kan tolererer! 

Morgenmad efter træning kl 7.30-8.00 

 - der er pakket hjemmefra, klar til at spise lige 

efter træning, på vej i skole, eller så snart man 

kommer i skole 

Grovbrød med marmelade/magert 

pålæg/ost, kakaomælk 

Frugt. 

kaffe, te, juice, smoothie 

Spis så meget du kan! 

Mellemmåltid nr.1 kl. 10.00 Frugt, gulerødder, grovbolle eller 

rugbrød, magert pålæg/ost eller 

honning/marmelade, vand 
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Frokost nr. 1 (kl.12.00) 

-OBS: se frokost-hånden! 

 

Rugbrød med kød- og fiskepålæg, æg, 

frugtpålæg, grøntsager, frugt, 

vand/mælk 

Eller pastasalat med blandet grønt og 

kylling/skinke 

Mellemmåltid nr. 2 eller frokost nr. 2 

mellem kl. 14 og 16 

- Frokosten kan deles i 2 mindre, hvis 

træningen ligger sent og man har skole langt 

ud på eftermiddagen 

Groft brød, magert pålæg/ost, 

mælkeprodukter fx et bæger yoghurt, 

frugt, vand , smoothie 

eller 

Lille portion pasta eller råkost salat 

 

Restitutionsmåltid 

-Dette indtages straks efter træning!!!!! 

-- ca. 1 g/ kg kulhydrat lige efter træning 

Frugt fx banan, rosiner,kakaomælk, 

drikkeyoghurt, bolle med pålæg. 

 

Helst et mix af protein og kulhydrater. 
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Aftensmad mellem kl. 19 og 20. Spis en god portion efter elite-tallerken 

modellen! 

Mellemmåltid nr. 3 kl. 21 Grovbrød med 

marmelade/honning/ost/pålæg eller et 

stk. frugt,  

vand, kaffe, te. 

 

 

DRIK VAND HELE DAGEN!!!! 
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Hvor meget skal jeg spise?? 
 Der er lige så mange måder at spise på som der er 

mennesker! 

 

 F.eks. En pige på 18 år, 1,72 m., 60 kg 

 der træner 2x dagl. 

 energibehov: ca 2800 kcal 
 http://www.bmi-calculator.net/bmr-calculator/metric-bmr-

calculator.php  
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12 kJ (2800 kcal) 

44 



 F.eks. En ung fyr på 19 år, 1.95 m., 82kg der træner 2 x 
dagl. 

 Energibehov: ca. 3800 kcal 
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16 kJ (3800 kcal) 
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Før træning 
 3-4 timer før: et større måltid(ex. Frokost) 

 1-2 timer før: mellemmåltid(meget kulhydrat, lav fedt) 
samt ½ L væske (pas på med højt GI mad) 

 15-20 min før: ¼-½ L væske 

 Mål: sikre en god væskebalance og en optimal 
glykogendeponering. 

 Forbygge: sult og træthed under træning. 
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Forslag til mellemmåltider 
 Før træning 

 Rugbrødsklapsammen med magert pålæg, grøntsag, 
frisk frugt og vand 

 Groft brød med lidt fedtstof, frugt og vand 

 

 Nemt at medbringe, skal mætte godt og længe. 

 Brug groft brød og rugbrød som basis 
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Under Træning 
 Primært Vand 

 Når træningen er > 1½ time kan der bruges sportsdrik. 

 Træning 2x dagligt 

 Træningslejr (varmt vejr) 

 Drik 180 ml – 360 ml sportsdrik hvert 20 min. igennem 
hele træningen. 

 Husk vand ved siden af, for at skylde efter, dermed 
nedsætter du risikoen for at få huller i tænderne. 

 Hvis du bruger saftevand/juice skal det fortyndes. 
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Sportsdrik  
 4-8 % Kulhydrat (4-8 g/100 ml. 

 50-70 mg Natrium (salt) / 100 ml. 

 Lav din egen sportsdrik og spar penge! 

 60 g sukker i 1 liter vand. 1,5 g salt( 1 knivspids per 1 dL) Kan 
smages til med saften fra ½ - 1 citron, fjerner den søde 
smag lidt.  
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Efter træning… 
 Den første ½ time er kritisk!!! 
 Genopfyldning af glykogendepoterne 

 Reparation af musklerne 

 Genoprette væske og salt balance i kroppen 
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Mellemmåltider efter træning 
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•Lidt højere proteinindhold end før-

træning. 

•Hurtige optagelige kulhydrater (højt 

GI) 



Efter træning… 
-inden for 2 timer. 

 Spis et større måltid rigt på kulhydrat, moderat protein 
og magert.(elite-tallerken) 

 Drik rigeligt vand 
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Stævne-dagen. 
 Spise efter elite tallerken dagene optil 
 Rigeligt med kulhydrater 

 På dagen:  
 2-4 timer inden (morgenmad): kulhydrat-rigt, magert 

måltider, samt vand. 

 1 time inden: små mellemmåltider; muesli bar, frugt 
eller tørret frugt. 

 F.eks.: 
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Stævne-dagen 
 Imellem løbene 

 Mindre end 30 min imellem løb: væske, sportsdrik, 
juice, frugt. 

 30-60 min. Brød med honning, syltetøj, banan, 
sportsbar, muesli bar. 

 1-2 timer: pasta eller ris retter med magert tilbehør. 

 >2 timer: et større måltid. 
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Nedtrapning eller perioder med lidt træning 

 Skær ned på mængden af mad i dine måltider, Ikke 
antallet af måltider.  

 Spis mere grønt for at blive mere mæt, uden at få for 
meget energi (undgå at tage på i vægt) 

 Stop når du er mæt. 

 Drik rigeligt med  

 væske 
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Y-tallerken 
-når du træner mindre end 1,5 time per dag 
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Træningslejre 
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Mellemmåltider på træningslejr 
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•Mere højt GI mad. 



Væske balance 

 Mindst 2 L vand om dagen 

 Drik før du blive tørstig. 

 Et væsketab på bare 2% 
forringer dine 
musklersarbejdsevne med 
hele 10% 
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Dehydrering  
- Nedsat præstationsevne, træthed, svimmelhed, 

hovedpine, besvimelse, permanente skader på CNS 
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Væske 
 En undersøgelse lavet på det australske svømme 

landshold I 1995, viste at der var et gennemsnitlig 
svedtab på 125 ml per km træning. (5 km = 625 ml) 

 Ved anaerob threshold træning, steg svedtabet til 170 
ml/km. 
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Behov 
 Børn og unge: 1-1½ L om dagen fra drikkevarer. 

 Ved aktivitet skal der indtages ekstra væske 

 Børn (under aktivitet): 75-150 ml/15 min eller ekstra 750 
ml/dag. 

 Unge: 100-200 ml/15 min eller ca. 1 L ekstra om dagen 

 
 Moderat til hårdt af 45-60 mins varighed. 

 

 ½ L mælk 

 1 glas juice (150 ml) 

 Resten vand.   
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Undgå sygdom 
 Undersøgelser viser at den bedste metode for at 

undgå sygdom er at være tilstrækkelig vel-hydreret 
og have fyldt energidepoterne op under træningen. 
Sportsdrikke under træningen, samt en recovery 
snack efter træning hjælper med til at reducere det 
stress på immun systemet som kroppen udsættes 
for og derfor nedsættes risikoen for sygdom.  

 http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/factsheets/basics/boosting_immune_function_
in_athletes  
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Undgå sygdom og restituere bedre 
 
 Tag en lur så ofte du har tid og gå i seng i ordentlig tid om 

aftenen. 
 Minimer dit udsættelse for bakterier og andre sygdomme 

ved at udøve god hygiejne.  
 Sørg for at din kost indeholder tilstrækkelig energi til at 

kunne klare træningen og restitutionen bagefter 
 Drik MASSER af væske!!! 
 Brug hue og vanter (varmt tøj!) 
 Pyne, D.B., Gleeson, M., McDonald, W.A., Clancy, R.L., Perry, C. Jr., Fricker, P.A. Training strategies to maintain immunocompetence in athletes. 

International Journal of Sports Medicine. 21 Suppl 1:S51-60, 2000.  
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Kosttilskud 
 Kroppens behov for vitaminer og mineraler kan 

dækkes af varieret kost. 

 Ny anbefaling: multi-vitamin-mineral tilskud til 
eliteudøvere. 

Øget behov pga. meget træning 

 Vælg kosttilskud der dækker 100 % af ADT 
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Kosttilskud 
 Kalktilskud: hvis mejeriprodukter udelukkes 

 Vigtig for knogledannelse 

 Jerntilskud: når jernmangel er konstateret.  
 Dannelse af røde blodlegemer 

 D-vitamin tilskud i vinter månederne 
 Knogler, immunforsvar + mange andre ting 

 Fiskeolie (omega 3) 

 Immunforsvar  
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På indkøb – til forældrene! 
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Sådan læses en varedeklaration 
 Kernerugbrød med hørfrø   

 
 Med 55% rug og 36% kerner. 

Kan indeholde spor af mandler. 
 

 Nettovægt: 500 g. Antal: 8 skiver. 
 

 Ingredienser: 33% rugkerner, 29% vand, 15% rugsurdej (groft rugmel, 
vand, surdejskultur), 8% groft rugmel, 4% halvsigtet rugmel, 3% 
hørfrø, 2% eddike (4,8% eddikesyre), 1,4% salt tilsat jod, 1% 
bygmaltsirup, 1% tørret rugsurdej (groft rugmel, starterkultur), gær, 
rapsolie.   
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Tips og gode råd    
 Lav en frugtordning  

 Holdlederen sørger for en kasse med frugt, brød og 
drikkelse til stævner. 

 Sørg altid for at svømmeren har noget at spise efter 
træning. 
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Gode Links 
 www.gl.foedevarestyrelsen.dk/Fdir/Publications/2005

213/Rapport.pdf 

 www.altomkost.dk 

 www.6omdagen.dk/  

 www.madpakkeservice.dk/  

 www.2gangeomugen.dk/  

 www.foodcomp.dk 
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TAK 
 

-spørgsmål?? 
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