
Sportsernæring 
For sejlerlandsholdet 



HUSK 

• Der er JER der handler om 
• Det er JER der skal lære 
• Så spørg! 



De fysiske krav for en 
sejler 

– Udholdenhed – Styrke – Hurtighed –  



Udholdenhed 

• Man skal kunne hænge et helt opkryds i 10 
min. 
• Man skal kunne sejle i alt fra 4-8 timer om 

dagen 
• Man skal kunne sejle 3 dage i træk 



Styrke 

• Vi skal kunne holde egen kropvægt 
• Holde skøder 
•  Trække i fald 
 



Hurtighed 

Man skal kunne reagere hurtigt i manøvre og 
ift. vinden og modstandere 
 



KROPPEN UNDER ARBEJDE 
Kroppens arbejde afgør hvad der skal 
spises 



Kroppens funktion 

 
    Hvile vs. Arbejde 

 
Basalstofskifte  = De basale funktioner 

•  Energi til hjerne, hjerte og 

muskler 

•  Enzymaktivitet til processer 

Arbejde = Træning 

•   Energiforbrug 

•   Enzymaktivitet 

•   Muskelnedbrydning 

=    Forbrænding af kroppens   

 ressourcer 



Kroppen under arbejde 

 Forbrænding – stort muskelarbejde 

•  Musklerne forbrænder energi i form af sukker der 

kommer fra blodet eller glykogenlagrene 

•  Sukker og glykogen er et produkt af 

kulhydrater – vores energikilde 

•  En høj forbrænding kræver meget energi, 

enzymer (fra proteiner) og antioxidanter fra 

(vitaminer og mineraler) 



Glykogenlagrene 
•  Tømmes efter 1,5 time ved middel intensitet 
•  Fyldes ved restitution: hvile + kulhydrater 
•  Det tager lang tid at genopfylde dem og det er ikke altid 

vi har den tid 
•  Fx under stævner eller hård træning to dage i træk 

Kroppen under arbejde 



Musklerne nedbrydes 
•  Skal genopbygges vha. protein og hvile 
•  Den største betydning for muskelvækst er energibalance i 

kroppen 
•  Så længe protein er en del af den daglige kost, vil der 

altid være protein nok tilstede i kroppen, for at 
muskelmassen kan øges – Også selv om man 
styrketræner hverdag! 

Kroppen under arbejde 



Energibalance 
•  Forbrændingen stiger så meget, at det er svært at 

tilgodese kroppens energibehov.  
•  Det er derfor meget normalt at top idrætsudøvere, specielt 

i voksealderen, er i energiunderskud 
•  Hvis kroppen er i energiunderskud, begynder den at 

bruge proteinlagrene som energikilde, i stedet for 
kulhydrat. 

Kroppen under arbejde 



Kroppen under arbejde 

Energibalance 
•  Energiindtagelse = energibehov 
•  Ubalance kan betyde: 
•  Dårlig træning 
•  Ændring i vægt 
•  Ændring i fedt og muskelmasse 



Præstationsoptimering  
•  Præstationsfremme opnås ved at kunne træne optimalt 
•  DU kan træne optimalt, hvis du har nok energi i kroppen 
•  Maden du indtager ER din energi 

Kroppen under arbejde 



For at opfylde de fysiske krav 
skal der trænes meget! 
 
 - Men der skal også spises rigtigt! 
 
 



SPORTSERNÆRING 



Madens indhold og funktion 

§  Fedt – Energi + byggesten 
§  Protein - Byggesten 

§ Kulhydrat – Energi + byggesten 

------------------------ 
§ Vitaminer  
§ Mineraler 
§ Kostfibre 



Kroppens behov 

Protein 
(10-15 
E%) 

Fedt 
 (25-40 E

%) 

Kulhydrat 
(45- 60E

%) 

Protein 
(10-15E%) 

Fedt (15-30E
%) Kulhydrat 

(50-70E%) 



Spis varieret 

Husk at der er forskel på stævne og hverdag 
•  Stævne: 70% CHO – 15% protein – 15% fedt 
•  Hverdag: 60% CHO – 10% Protein – 30% fedt 
•  Man bliver nødt til at variere for at tilgodese behovet for 

de essentielle fedtsyrer og vitaminer 



Kan kost være 
præstationsfremmende? 



Optimering af kosten 

Justeringsmuligheder i kosten 
•  Type 
•  Timing 
•  Mængde 



Kulhydrater 

Timing 
-  Før træning 

-  (2 timer) 
Langsomme og 
langvarige 

-  Under træning 
-  Hurtige og 

kortvarige 
-  Efter træning 

-  (0-60 min) Hurtige  
-  Genopbygning af 

energilagre 
-  Hurtige OG 

langvarige 
-  Mikronærings-

stoffer 

Mængde 
-  Mængden skal varieres i 

forhold til formål 
-  Hurtig genopfyldning af 

glykogendepoter: 
-  Små mængder 
-  Hver 2. time 

Type 
-  Hurtige og kortvarige 

(højt GI) 
-  Lyse kornprodukter 
-  Sukker 
-  Noget frugt 
-  Få fibre og 

vitaminer 
-  Langsomme og 

langvarige (lavt GI) 
-  Grove/mørke 

kornprodukter 
-  Grøntsager 
-  Fiber- + 

vitaminholdige  



Blodsukker 



Kulhydrater 

Stabilt blodsukker 
•  Hurtig kort varig energi à højintenst arbejde 
•  Langvarigenergi à langvarigt arbejde 



Kulhydrater 

•  Hurtig genopfyldningen af glykogendepoterne: 
•  spise hyppigt  
•  små måltider.  

•  Hvis der kun er en halv dag/nat til næste træning, skal der 
indtages hurtige simple kulhydrater 
•  Kompromis med vitamin og fiberindtagelse 



Kulhydrater 

Energitilskud 
•  Praktisk og nemt 
•  Hurtig energi 
•  Mangel på RIGTIGE vitaminer og kostfibre 
•  Det er IKKE en erstatning for mad, men et TILSKUD 
 
Brug det på vandet… 



Kulhydrat 

Kulhydratfælden 
•  Behovet for kulhydrater er stor 
•  Kompromis med fedt og protein 
•  Risiko for lav og ensformig indtagelse af vitaminer og 

mineraler à kan lede til vitaminmangel og svække 
immunforsvaret samt muskelmassen 



Proteiner 

Timing 
-  Før træning 

-  Tilstedeværelse i 
kroppen 

-  Under træning 
-  ligegyldigt 

-  Efter træning 
-  (0-60min) 0,5L 

mælk kan måske 
booste muskelvækst 

-  Træning og 
energibalance er de 
vigtigste faktorer 

Mængde 
-  1,5g/kg kropsvægt/dag = 

det får du gennem 
normal dansk kost! 

-  0,5L mælk efter træning 

Type 
-  Mælk 
-  Kød 
-  Æg 
-  Bælgfrugter 
-  Kornprodukter 
 
Spis det hele 



Proteiner 

Tilskud er ikke nødvendigt, med mindre du er vegetar og 
spiser meget ensformigt 
 
Kroppen optager ikke mere, selv om man tilfører mere 



Fedt 

•  Fedt er vores største energikilde, da det inde holder over 
dobbelt så meget energi som kulhydrater og protein 

•  Det er langsom og lagvarig energi 
•  Fedt er en meget vigtig kilde til vitaminer og mineraler 
•  Det er derfor vigtigt at variere hvilken typer fedt man spiser 
•  Vegetabilsk og animalsk 
•  Essentielle 



Husk væsken 

Drik vand! 
•  H2O 
•  Mineraler 
•  Også fra mælk 

Drik andet 
•  I varme forhold og ved langvarig træning 
•  Saft 
•  Energidrik 
•  Elktrolytdrik 
•  Mælk 



Pause 



Det ved vi nu 

•  Energibalancen er vigtig ift. Mål 
•  For at få nok energi, skal der spises en masse 

kulhydrater 
•  Spis varieret for at kunne nå at indtage alle de essentielle 

næringsstoffer 
•  Type, timing og mængde er alt afgørende for at opnå 

yderligere effekt af sin træning 



Spisemønster 

•  Timing af kostindtagelsen er vigtig, derfor skal en hel dag 
planlægges for, at nå at dette. 

•  Der er forskel på stævnedage, skoledage og træningsdage 
•  Variation i energiforbruget 



Spisemønster 

•  Før træning – Forbereder træning 
•  Undertræning – Holder intensitet 
•  Eftertræning – Klar til næste træning 
•  I løbet af dagen - For at holde blodsukkeret stabilt 



Stævnedag – gone wrong 

•  Står op kl. 7.30 
•  På vandet kl. 9.00 
•  På land kl. 16.00 
•  Sjov på land og 

afslapning 
•  I seng kl. 21.30 

•  Morgenmad kl. 7.45 
•  0,25L vand kl. 10.00 
•  Chokoladebar kl. 11.30 
•  Lille sandwich kl. 13.00 
•  Chokoladebar kl. 14.30 
•  Sandwich kl. 16.30 
•  Aftensmad kl. 19.00 
•  Chips kl. 20.00 



Stævnedag – the winner 

•  Står op kl. 7.30 
•  På vandet kl. 9.00 
•  På land kl. 16.00 
•  Sjov på land og 

afslapning 
•  I seng kl. 21.30 

•  Morgenmad kl. 7.45 
•  Müslibolle kl. 9.00 
•  energidrik + ½ sandwich kl. 

11.00 
•  1/2 sandwich + chokoladebar 

kl. 12.30 
•  Müslibar + energidrik kl. 

14.00 
•  Müsliebar kl. 16.00 
•  Sandwich kl. 16.30 
•  Aftensmad kl. 18.30 
•  Brød m. Peanutbutter kl. 20.00 



Hverdag – gone wrong 

•  Står op kl. 6.30 
•  Cykler kl. 7.30  
•  I skole kl. 8.00 
•  Cykler kl. 15.00 
•  Sejle kl. 17.00 
•  Cykle kl. 20.30 
•  Sove kl. 22.30 

•  1 glas juice kl. 7.00 
•  Stor sandwich + cola kl. 

11.30 
•  Chokoladebar kl. 15.00 
•  Aftensmad kl. 21.00 



Hverdag – gone good 

•  Står op kl. 6.30 
•  Cykler kl. 7.30  
•  I skole kl. 8.00 
•  Cykler kl. 15.00 
•  Sejle kl. 17.00 
•  Cykle kl. 20.30 
•  Sove kl. 22.30 

•  Morgenmad kl. 7.00 
•  Æble + bolle kl. 10.00 
•  Pastasalat + vand kl. 

11.30 
•  Banan kl. 15.00 
•  Müsliebar kl. 18.00 
•  Bolle m. Pålæg kl. 20.00 
•  Aftensmad kl. 21.00 



Sportskostråd 

Hverdag 
§  3-5 stykker frugt pr. dag 
§  Spis faverigt: Grøn, rød, 

gul, blå, orange, hvid, pink, 
mørk og lys 

§  Spis mørke (kerner) OG 
hvide kulhydrater 

§  Spis kød, fisk, kylling æg 
og mælk 

§  -- Så er der ikke plads til 
pulver 

Konkurrence 
§  Drik vand 
§  Drik saft og energidrik 
§  Varier mellem müsliebar, 

energibar og chokoladebar 
§  Det skal være nemt og 

GODT 
 



HVAD LEVER I EFTER? 
Er der specielle hensyn I tager, når i skal 
spise? 


