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11FORORD

 Forord

En stigende andel af den voksne befolk-
ning er idrætsaktive – og mange løber 
længere, cykler stærkere og konkurrerer 
i højere grad i deres idrætsgren. I kølvan-
det på denne udvikling stiger også beho-
vet for konkret viden om ernæringens 
betydning for den fysiske præstations-
evne, restitution og velbefindende. Som 
udøver kan man have mange spørgsmål. 
For eksempel hvor idrætsaktiv skal man 
være, før end at man behøver at have 
øget opmærksomhed på sin kost, og har 
man som ung mand eller kvinde, der 
dyrker styrketræning et par gange om 
ugen i det lokale fitnesscenter, behov for 
diverse proteinpulvere? Idrætsudøve-
rens overvejelser og spørgsmål kan være 
mange, og det er den ernæringskyndiges 
opgave at kunne rådgive og vejlede den 
enkelte udøver. 
 I forbindelse med vores undervis-
ning i sportsernæring på Ernærings- og 
sundhedsuddannelserne ved Professi-
onshøjskolen Metropol har vi igennem 
flere år manglet en dansk lærebog om 
netop sportsernæring. Denne mangel 
afstedkom et ønske om at udarbejde en 
dansk lærebog i emnet, og et par hånd-
fulde relevante og meget kompetente 
undervisere, forskere og praktikere 
inden for feltet blev kontaktet. Vi er 

meget taknemmelige for deres delta-
gelse og bidrag, og uden deres tid, viden 
og kræfter var denne bog aldrig blevet 
en realitet. En stor tak skal ligeledes 
rettes til de dygtige danske eliteidræts-
udøvere, som har indvilget i at lade sig 
interviewe omkring deres kostindtag i 
relation til deres specifikke idrætsgren. 
 Det er vores ønske, at bogen kan 
finde gavn og anvendelse på uddannel-
ser, hvor der undervises i ernæring og 
idræt, herunder professionsbachelorud-
dannelsen i Ernæring og sundhed og 
Den ernæringsfaglige diplomuddannel-
se samt Idrætsuddannelser ved univer-
siteter og seminarier. Vi håber, at bogen 
kan finde anvendelse hos personer be-
skæftiget med trænergerning eller an-
satte hos kommercielle idrætsudbydere, 
i foreningslivet samt fitness- og sund-
hedssektoren. Desuden tænkes bogen 
anvendt af personer med interesse for 
feltet, der ønsker at opnå en nærmere 
forståelse af fysisk aktivitet, præsta-
tion, restitution og ernæring, fx for at få 
en større indsigt i sin egen praksis, når 
det gælder sport og ernæring. 

God fornøjelse med bogen.

Lasse Kristiansen og Rikke Larsen
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17INDLEDNINg

 Indledning

Sportsernæring omhandler forståelsen 
af samspillet mellem energiproduktion 
til muskelarbejde og kostens og ernæ-
ringens indflydelse herpå. Formålet 
med sportsernæring vil altid være at 
skabe de bedst mulige rammer for at 
opnå et godt udbytte af sin træning og 
samtidig præstere godt i forbindelse 
med konkurrence. Det gælder idræts-
udøvere på motionist-, subelite- såvel 
som eliteniveau. På trods af dette er der 
væsentlige forskelle ift., hvor meget 
opmærksomhed man som hhv. motio-
nist og eliteidrætsudøver skal rette mod 
kosten. Igennem hele denne lærebog er 
der, når det findes relevant, fokus på de 
væsentligste forskelle mellem motioni-
ster og eliteidrætsudøvere i forhold til 
kostindtag. 
 Bogens kapitler følger en logisk ræk-
kefølge, hvor læseren kan drage fordel 
af at læse kapitlerne i den rækkefølge, 
de er oplistet, selvom de enkelte kapit-
ler også fint kan læses selvstændigt. Fx 
er det en fordel at læse kapitlet om ma-
kronæringsstoffer og idrætsfysiologi, 
førend kapitlet om ernæring i forbin-
delse med træning og konkurrence. På 

samme måde lægger kapitlet omhand-
lende mikronæringsstoffer naturligt op 
til kapitlet omhandlende kosttilskud og 
sportsprodukter. Der henvises løbende 
gennem hele bogen til andre sider eller 
kapitler, hvor man kan læse mere om 
de pågældende termer eller emner. På 
denne måde sikres det, at læseren na-
vigeres rundt til relevante afsnit andre 
steder i bogen end i det nærværende 
kapitel. Igennem alle kapitler anvendes 
figurer og grafer til visualisering af den 
teoretiske tekst, ligesom der anvendes 
to forskellige slags bokse; faktabokse 
og casebokse. Faktaboksen indeholder 
mere specialiseret viden, end den der 
gennemgås i brødteksten, mens der i 
caseboksene tages udgangspunkt i ker-
neproblemstillinger omhandlende er-
næring til specielle udøvere eller under 
specielle forhold, som påkræver særlig 
opmærksomhed. Derudover inddrages 
personlige erfaringer fra fem danske 
eliteidrætsudøvere, som i interviews 
beskriver deres personlige erfaringer 
med kost og ernæring i relation til deres 
idræt. Disse interviews er ment som en 
interessant kobling til praksis, hvor læ-
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seren har mulighed for at koble bogens 
teoretiske gennemgang til udøvernes 
praksis. Hvert kapitel afsluttes med en 
opsummering af de væsentligste poin-
ter gennemgået i kapitlet. En yderligere 
hjælp til læseren er ordlisten over væ-
sentlige fysiologiske og ernæringsfag-
lige termer bagest i bogen.
 Bogen bygger sin gennemgang af 
ernæringens betydning for præstations-
evne og restitution samt råd til idræts-
udøveren på et videnskabeligt grundlag. 
På trods af dette er ikke hvert eneste 
udsagn i bogen knyttet til en kildehen-
visning. De væsentligste kildehenvis-
ninger er nøje udvalgt, og læseren kan 
i referencelisten, som følger efter hvert 
kapitel, orientere sig i forhold til de 
anvendte kilder og har efterfølgende 
mulighed for selvstændigt at fordybe 
sig yderligere i relevant litteratur. 
 For at forstå samspillet mellem 
energiproduktion til muskelarbejde og 
ernæringens indflydelse herpå kræves 
et grundlæggende kendskab til ernæ-
rings- og træningsfysiologi. Kapitel 1-4 
indeholder derfor en introduktion til 
makronæringsstoffer, ernærings- og 
idrætsfysiologi, emner som er væsentli-
ge at have en indsigt i for at få det fulde 
udbytte af de efterfølgende kapitlers 
teoretiske gennemgang af emner inden 
for feltet sportsernæring. Disse kapitler 
kan bruges af læseren, hvis den basale 
forkundskab mangler, eller der er brug 
for en opfriskning af grundlæggende er-
nærings- og træningsfysiologi. På denne 
måde skal de indledende kapitler gerne 
sikre, at bogen kan læses uden forkund-
skab. 

 Efter de indledende kapitlers gen-
nemgang af de vigtigste punkter inden 
for ernærings- og træningsfysiologi 
gennemgås i kapitel 5 gældende viden 
om ernæring i forbindelse med træning 
og konkurrence; hvad skal man som 
idrætsudøvere indtage før, under og 
efter konkurrence for at sikre optimal 
træning, konkurrence og restitution? 
Kapitel 2 omhandler behovet for ma-
kronæringsstoffer, mens behovet for 
mikronæringsstoffer gennemgås i ka-
pitel 6. Der er et voksende marked for 
sportsprodukter og kosttilskud, og disse 
produkter får hos nogle udøvere en væ-
sentlig placering i deres daglige kostind-
tag. I kapitel 7 ses der derfor nærmere 
på behovet og virkningen af en række 
udvalgte sportsprodukter. Den enkelte 
idrætsudøvers eller træners fokus på 
kosten kan risikere at tage overhånd. En 
udpræget fokusering på sin idræt kom-
bineret med et krav om lav kropsmasse 
i visse idrætsgrene sammenfaldende 
med en række psykologiske parametre 
kan føre til udvikling af spiseforstyr-
relser. Dette kan have langtrækkende 
irreversible konsekvenser for idræts-
udøvere, hvilket behandles i kapitel 11. 
I den brede gruppe af idrætsudøvere 
vil der for nogle idrætsudøvere være et 
ønske om vægttab, mens andre ønsker 
at tage muskelmasse på. Vigtige pointer 
og problematikker i relation til dette 
gennemgås i henholdsvis kapitel 8 og 
9. Disse kapitler bygger i høj grad på 
kapitel 10, som omhandler ernærings-
status og energibehov, da vejledning af 
den enkelte idrætsudøver i forhold til 
kostindtag i forbindelse med et vægttab 
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