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Karbohydrater

• Viktigste energikilde ved moderat/høy 
intensitet.

• Bør fylles opp ved trening over 60 min.

• Lagres i muskler, lever og blod. 
- Lagrene tømmes ved trening 
må fylles opp gjennom mat!

• Raske og trege karbohydrater.

• Blodsukkerstigning og fall. 

• Kilder.



Proteiner 

• Kroppens byggesteiner.

• Trengs for å restituere muskler 
etter trening, og for å 
opprettholde muskelmasse.

• Brukes sjelden som energi. 

• Kilder, anbefalt mengde.

• Viktig for beinhelse og skjelett



FØR, under og etter trening

• Fyll karbohydratlagrene

- Moderat til lav GI (glykemisk indeks)

- Karbohydratrikt måltid med noe protein

• Tidspunkt for inntak

- Hovedmåltid 2-3 timer før

- Mindre måltid 1 time før



Før, UNDER og etter trening

• Over 1 time karbohydrater

- Spare på glykogenlagrene, tilføre energi

- Holde blodsukkernivået normalt

• Fotballkamp – spis i pausen



Før, under og ETTER trening

• Restitusjon

• Karbohydrat

• Protein

• Tidspunkt for inntak
• Innen 30 min??



Fett

• Funksjoner

• Mettet fett vs umettet fett

• Essensielle fettsyrer

- Omega 3 – marint fett

- Omega 6 – planteoljer

• Eksempler:



Væske – og saltbehov

• Kroppen består av mye væske: 
- Kvinnens kropp ca. 50 %
- Mannens kropp ca. 60%

• Kroppens væske består av vann og 
stoffer som salter, sporstoffer, 
karbohydrat, mineraler og fett. 

• Det daglige væsketapet er på ca. 3 liter. Og tapes 
gjennom urin, svette og forbrenningsprosesser i 
kroppen.

• Trening, varmt klima/temperatur øker behovet 
for væskeinntak.



• Elektrolytter er mineralstoffer som fungerer som ladede partikler i kroppsvæsken. 
Disse partiklene er livsviktig for kroppsfunksjonen vår.

• De vanligste elektrolyttene i kroppen vår er natrium, kalium, kalsium, magnesium og 
klor.  Natrium er salt, og tapes via svette når vi trener. 

• Tap av væske og elektrolytter kan ha alvorlige 
konsekvenser. 
-Dehydrering, for stort væsketap kan føre til tørste, 
kvalme, hodepine, uvelhet og slapphet. 15 % væsketap 
kan være livstruende. 
- Store tap av elektrolytter via svette og store mengder 
vann kan være livstruende. 

• 2-3% væsketap vil redusere prestasjonsevnen ved 

treninger og kamp. 



Anbefalinger for væske – og saltinntak før, 
under og etter trening. 
• Vær i god væskebalanse før start

• Ha kontroll på væsketapet 

• Drikk litt ca. 10-15 min før start

• Drikk senest etter 15. minutter etter start, 
og innta drikke 1,5-3 dl hvert 15-20 
minutter.  Drikk i pauser!

• Unngå et for stort væskeinntak, og 

• væskeinntaket bør kombineres med saltinntak for optimal hydrering  Hjemmelaget 
sportsdrikk = bland 1 del saft med 9 deler vann/farris. Bruker man vann, har man 1 ts salt per 
liter. Løs gjerne saltet i vannet ved å varme det opp. På denne måten løser det seg bedre opp i 
vannet.

• Drikk 5 dl etter trening, og 0,5 – 0,7 dl per time frem til optimal væskebalanse. 

• Innta mat med litt salt etter trening, eks: brød med salt skinke



Sunt kosthold 
• Spise variert, de norske kostrådene:

- Minst «5 om dagen» av grønnsaker, frukt og 
bær.
- Spis grove kornprodukter/fullkorn.
- 2-3 posjoner fisk i uken og tran.
- Velg magre melkeprodukter.
- Velg magre kjøttprodukter, og begrens rødt 
kjøtt og bearbeidet kjøtt. 
- Velg matoljer, flytende margarin eller mykt 
margarin.
- Drikk vann som tørstedrikke.
- Begrens inntaket av tilsatt sukker. 
- Begrens inntaket av salt. 

- Opprett hold balanse mellom energiinntak 
og energiforbruk.



Uten mat og drikke duger helten ikke

• I en aktiv hverdag trenger 
kroppen mye mat.

• 5-6 måltider om dagen. Små og 
hyppige, er bedre enn store og 
få.

• Måltider: Frokost, mellommåltid, 
lunsj, middag, mellommåltid, 
kvelds. 

• Rikelig med mat gir energi og 
overskudd til å prestere bedre 
ved treninger og kamp.

Frokost Havregryn med melk + frukt/bær: banan, kiwi, 

jordbær, blåbær

Mellommåltid Yoghurt, cottage cheese, 1 knekkebrød med 

pålegg + en frukt/grønnsak

Lunsj 2 brødskiver med pålegg; ost, skinke, egg, makrell 

+ en frukt/grønnsak

Mellommåltid Yoghurt, cottage cheese, 1 knekkebrød med 

pålegg + en frukt/grønnsak

Middag Fisk/kjøtt med poteter/fullkornspasta/ris + 

grønnsaker

Kvelds Knekkebrød/rundstykker med pålegg: ost, skinke, 

egg, havregryn, yoghurt



Vekst og beinhelse
• Den kvinnelige utøvertriaden 

- Lavt energiinntak
- Forsinket/fravær fra 
menstruasjon
- Osteoporose = dårlig 
beinhelse, svakt skjelett.

For å sikre god beinhelse:

• Ha et godt energiinntak.

• Godt inntak av Kalsium 
(melkeprodukter), gjennom hele livet. 

• Vitamin D (fisk og tran) og K (planter og 
oljer)  Fremmer opptak av kalsium i 
kroppen.

• Oppnå god beintetthet tidlig i livet, man 
kan bygge skjelettet frem til man er ca. 
25 år. 

• Vær fysisk aktiv.



Lov med godteri i helgen


