
Er det okay at mit barn deltager I 
styrketræning?

Potentielle fordele ved styrketræning for unge atleter

ü Forbedrer muskelstyrke og power
ü Forbedrer lokal muskeludholdenhed
ü Forbedrer knoglemineraltæthed
ü Reducerer risiko for knoglefraktur
ü Reducerer fedme (især hos overvægtige unge)

ü Forbedrer udholdenhedskapaciteten
ü Mindsker risiko for hjertekarsygdomme
ü Forbedrer motoriske kompetence
ü Forbedrer selvtillid
ü Reducerer risikoen for skade relateret til 

sport og fysisk aktivitet

Fysisk træning i de tidlige år bør fokusere på udvikling af motoriske færdigheder og grundlæggende niveauer af 
muskelstyrke. Årsagen til dette er, at uanset hvilken sport eller aktivitet dit barn deltager i, skal de både 

producere kraft (fx hoppe) og absorbere store mængder af kraft (f.eks. Landing). For unge atleter kræver det 
stærke og robuste kroppe (muskelstyrke), der bevæger sig på en teknisk korrekt og flydende måde (motoriske 

færdigheder), når de står over for hvilken som helst fysisk udfordring. Stærke og teknisk dygtige atleter vil være 
bedre rustet til at udføre kraft, hastighed og smidighed sikkert, samtidig med at de er mere økonomiske i deres 

bevægelser på tværs af en række sportsgrene.

Talrige anbefalinger fra førende organisationer i verden bakker op om styrketræning som en 
sikker og effektiv metode til fysisk træning for børn og unge. En stor mængde af forskning 
viser, at styrketræning fører til en række fordele for unge atleter, når det udføres korrekt og 
vejledes af kvalificerede fagfolk; i sidste ende støtter dem til at klare sig bedre i sport og fysisk 
aktivitet, være mindre tilbøjelige til skader og nyde en række sundhedsmæssige fordele.

Der er ingen beviser der støtter frygten for at styrketræning forårsager skade på epifyser eller mindsker væksten hos 
børn og unge.

De fleste af de kraftpåvirkninger, som unge mennesker udsættes for under almindelig sportstræning eller konkurrence, vil 
sandsynligvis være langt større end dem, de kan opleve ved styrketræning..
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