
Drikker mit barn nok væske?

Sådan beregnes dehydrering (% BM):
Kropsvægt før træning (kg)-Kropsvægt efter træning (kg)

Kropsvægt før træning (kg) x 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

God 
hydrogeneret

En stor del af vores krop er vand, men den præcise mængde ændres konstant på grund af væsketab
(vejrtrækning, sved og urin) og indtagelse (mad og væske). For at finde ud af om dit barn er tilstrækkeligt
hydreret, overvej følgende overvågningsmetoder.

Du kan opfordre dit barn til at overvåge farven på deres urin som den 
første ting om morgenen. Ved hjælp af farveskemaet skal dit barn sigte
mod et lyst halmstrå (1-3). Dette indikerer, at de er passende hydreret. 
Hvis deres urin er mørkere, bør de overveje at drikke mere væske
igennem hele dagen. Ofte kan en stigning i væskeforbruget (ca. 500-
1000 ml om dagen) og / eller forbedret tilgængelighed af væske (fx at 
have adgang til væske i bilen eller i skolen/træning) kan bidrage til at 
forbedre hydreringsstatus.

Under træning produceres sved i et forsøg på at opretholde kropstemperaturen. Mængden af sved der mistes
afhænger af mange faktorer, hvilket betyder, at svedetab også varierer blandt børn, der deltager i den samme
session. Nogle aktuelle retningslinjer anbefaler at slukke tørsten for at forhindre dehydrering samtidig med at
andre atleter opfordres til at tilpasse deres væskeforbrug. En måde for dit barn at tilpasse sin drikkestrategi er at
overvåge ændringer i kropsvægten før træningen, da ændringer i kropsmassen sandsynligvis skyldes svedtab
(snarere end ændringer i kroppens sammensætning). Det anbefales, at atleter minimerer dehydrering til højst
2% kropsvægt (dvs. deres ændring i kropsvægten efter træning/konkurrence ikke er mere end 2% af deres
kropsvægt før træning).

Men, Det er vigtigt at huske, at overvågning af kropsvægten kun skal foretages en eller to gange i løbet af en 
sæson (normalt i den mest populære træningssession) for at hjælpe med væskeindtag,

Det er også vigtigt at huske på, at dit barn kan drikke for meget, og det kan også påvirke deres sundhed og
præstation. Desværre er nogle af symptomerne på overdrevent drikkeri (fx kvalme, hovedpine, forvirring) er
vanskelige at skelne fra dehydrering. Men en nyttig indikator er, at dit barn ikke bør tage på i vægt under
træning/konkurrence.


