
Skal mit barn bruge kosttilskud?
1. Vurdér behovet 
• Overvej om der er andre ikke-næringsmæssige faktorer, der forårsager den opfattede suboptimale præstation (fx 

træning og søvn).
• Kan næringsstoffet opnås i tilstrækkelig mængde fra kosten? De hurtige guider, der findes i disse faktablade, burde 

hjælpe, ligesom fødevareetiketter.
• Ikke alle kosttilskud er gavnlige, så prøv at finde bevis for, at det er gavnligt i den situation, hvor dit barn vil bruge det. 

Organisationer såsom AIS (link)kan være et godt udgangspunkt eller råd fra en ekspert (fx registreret diætist eller 
ernæringsekspert)

• Nuværende retningslinjer siger, at i mangel af diagnosticeret næringsstofmangel er det uhensigtsmæssigt for unge 
atleter at indtage kosttilskud for at forbedre præstationen.

2. Vurdér risikoen
• Forbruget af nogle kosttilskud kan føre til et næringsindtag, der overstiger den anbefalede sikre øvre grænse.
• Ca. 10-15% af kosttilskud har vist sig at være forurenet med forbudte stoffer (herunder anabolske steroider). 
• Indtagelse af visse fødevarer, medicin og kosttilskud kan resultere i overtrædelser af anti-dopingreglen. Beviser tyder på, 

at ca. 7% af overtrædelserne af anti-dopingreglen blev tilskrevet kosttilskudsforurening.

4. Minimér risikoen
Hvis du og dit barn beslutter jer for bruge et supplement, kan disse trin minimere risikoen for forurening.
1. Kontroller, at det ikke er mærket med høj risiko. Følgende hjemmesider er nyttige: Supplement 411
2. Kontroller ingredienserne og sammenlign dem med WADA liste over forbudt stoffer: WADA
3. Kontroller, om det er blevet testet for forbudte stoffer. Følgende hjemmesider er nyttige:

• Informeret valg/ Informeret sport
• Cologne liste / NZVT / NSF

4. For yderligere oplysninger, besøg hjemmesiden for din nationale anti-dopingorganisation: NADO
5. Udfør en registrering af din søgning som bevismateriale

3. Vurdér konsekvenserne
• En overtrædelse af anti-dopingreglerne kan resultere i suspension fra sporten i 4 år.
• Kosttilskud kan være sundhedsskadelige, især hvis de indeholder stoffer, der ikke er anført på etiketten.
• Mere er ikke altid bedre. Nogle kosttilskud, hvis de indtages i tilstrækkelige mængder, kan have en negativ, indvirkning

på træningen.
• Atleter er bundet af princippet om objektivt ansvar, hvilket betyder, at det er en personlig pligt for atleten at sikre, at

ingen forbudte stof kommer ind i kroppen, uanset om det var hensigten eller ej.

https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements
https://www.usada.org/substances/supplement-411/
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
http://informed-choice.org/
http://www.informed-sport.com/
https://www.koelnerliste.com/en/
https://www.dopingautoriteit.nl/nzvt/disclaimer
http://www.nsfsport.com/
https://www.wada-ama.org/en/code-signatories

