
Har mit barn brug for at drikke sportsdrink?

Der er mange faktorer der påvirker beslutningen om at indtage sportsdrik, herunder dit barns sport og mål. De vigtigste dele
af en sportsdrink er vand, kulhydrat og natrium. Det er vigtigste er at overveje, hvordan typen og mængden af disse
næringsstoffer kan påvirke præstationen.

Kulhydraternes indflydelse afhænger af sporten og atleten.
Nylige retningslinjer forsøger at integrere typen og mængden af
kulhydrater sammen med forskellige øvelsesprotokoller.
Følgende anbefalinger er blevet foreslået:
Kort motion (<45min)
• Det er ikke nødvendigt med kulhydrater
Vedvarende høj intensitet motion (45-75min)
• Små mængder kan være gavnlige, herunder mundskylning
Team/udholdenhedssport (1-2,5t)
• Moderate mængder kan være gavnlige (30-60 g/t)
Under udholdenhedstræning (> 2,5 timer)
• Op til 90 g/t, forudsat at produktet indeholder flere

transportable kulhydrater.

Natrium
Natrium er mistet sved, men den tabte
mængde kan variere meget mellem individer.
Dette skyldes, at koncentrationen af natrium i
sved, såvel som mængden af individuel sved
varierer betydeligt.
Nuværende anbefalinger under træning
peger på, at natrium skal indtages under
træning, hvis:
1. En atlet har en høj svedningshastighed (>

1,2 L/time)
2. En atlet har saltet sved
3. Træningen varer mere end 2 timer

Disse anbefalinger er baseret på at reducere
sundhedsrisikoen, ikke direkte på
præstationsfordele.

Kulhydrat
Type: Kulhydrat i en sportsdrik er typisk glucose eller maltodextrin (en glucosepolymer). Nylige fremskridt i vores
forståelse for, hvordan visse typer kulhydrater påvirker præstationen har ført til udviklingen af sportsdrikke med
specifikke kulhydratforbindelser. I nogle situationer muliggør denne kombination af flere transportable
kulhydrater, typisk glucose og fruktose, mere af den forbrugte kulhydrat, der skal absorberes sammenlignet med
glucose alene. Oplysninger om blandingen af kulhydrater kan hentes fra ingredienslisten eller producentens
hjemmeside.

Mængde: Den mængde kulhydrater, der er nødvendig til en præstationsfordel, kan variere meget. For eksempel
har det vist sig, at en simpel mundskylding med en væske, der indeholder kulhydrater (fx ikke forbrugende
kulhydrater) gennem et forbrug på op til 90 g kulhydrater pr. time har vist sig at påvirke præstation. En normal
sportsdrik indeholder typisk ca. 6 g kulhydrat pr. 100 ml eller 30 g i en almindelig 500 ml flaske.


