
Hvordan ved jeg at mit barn dyrker for meget fysisk
træning?

Potentielle symptomer på overbelastningsskader Potentielle symptomber på overtræningssyndrom

ü Gradvis begyndende smerte
ü Smerter oplevet som en jagende smerte
ü Smerter som ikke er et resultat af en akut skade
ü Stivhed eller smerter under eller efter 

konkurrence/træning
ü Vedvarende smerter over en længere periode
ü Punkt ømhed, især ved berøring
ü Hævelse
ü Glippede træningssession(er) på grund af 

smerter/skade
ü Tilbagevendende skadesproblemer

ü Træthed, afbrudt søvn eller søvnløshed
ü Depression eller angst
ü Meget hurtige/meget langsomme hvilende 

hjertefrekvenser
ü Forhøjet blodtryk
ü Irriteret eller ophidset
ü Mindsket selvtillid eller motivation
ü Kvalme eller tab af appetit
ü Hurtigt vægttab
ü Tunge, ømme, stive muskler
ü Rastløshed
ü Tilbagevendende sygdom

Det er et svært spørgsmål at svare på, fordi mange faktorer (fx fysisk træning, træningsskemaer,
uddannelsesforpligtelser, sociale pres og modenhed) påvirker de unge atleters fysiske og psykologiske tilstand.
Når træningen bliver overdreven, kan unge atleter være mere udsatte for overbelastningsskader eller
overtræning. Overbelastningsskader skyldes gentagne belastninger på skeletmuskulaturen uden tilstrækkelig
tid til restitution. Overtræning er et syndrom, der leder til langvarige nedsættelse af præstationsevnen og
negativt påvirker de biologiske, hormonale og neurologiske systemer i kroppen.

Aktuelle retningslinjer for styring af træningsmængde
q Sørg for, at dit barn deltager i fysisk aktivitet for at gøre dem mere fysisk robuste overfor sport
q Undgå at dit barn dyrker en enkelt sport i mere end 8 måneder om året og opmuntre til deltagelse i en 

række af forskellige sportsgrene
q Undgå at unge deltager i en enkelt sport i flere timer om ugen, end deres alder (med ugentlig deltagelse 

på højst 16 timer)
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Som ved en alvorlig overbelastningsskade, kan overtræning være lige så svækkende, hvilket kræver en lang periode
med fuld restitution. Nogle symptomer på både overbelastningsskader eller overtræning syndrom er vist nedenfor.
Hvis du mener, at dit barn lider af en overbelastningsskade eller overtræning, bør du konsultere en kvalificeret læge.


