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Kulhydrat, væskeoptimering –
kan jeg gøre noget for at præstere bedre?
Niels Ørtenblad
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Institut for Idræt og Biomekanik

Menú
Er kulhydrat vigtig for præstationsevnen.

Kulhydrat indtag før, under og efter træning og konkurrence.
Praktiske forhold.

Væskebalance, er det vigtigt?

Brug af kaffein.
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Energiomsætnings-hastighed
Whole body ATP turnover (mol/min)
Hvile x42

(ATP/min, l ilt/min, kJ/min etc)

Energiomsætningshastighed
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Hvile
Rest

400 m

100 m

Løbehastighed:

Marathon 5000 m
5.5 m/s

6.4 m/s

9.2 m/s

10.2 m/s

Varighed

7610 s
(2 h, 7 min)

780 s
(13 min)

43.5 s

9.8 s

Hvor får vi energi fra ? / energidepoter

Glykogen (glukose)
i leveren  blodet
Fedt

Fedtdepoter

Fedt og glukose fra
mave/tarm  blodet
Glykogen (glukose)
i musklen
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Vores store energilagre + substrat til muskelarbejde er kulhydrat og fedt
Kulhydrat (glykogen / glukose)

FEDT

90 gr = 3,3 MJ

1000 gr = 3,3 MJ

Samme energimængde af kulhydrat (glykogen)
fylder ca. 10x så meget som fedt

Energisystemers kapacitet og power
Energimængde (Kapacitet)

Dannelse af energi (Power)

PCr

ATP
Glykogen til
mælkesyre

ATP

Oxidation af
glykogen
ATP

Oxidation af fedt

Hastighed er ca.
50% af glykogen

ATP
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Hvor får vi energi fra ? / energidepoter

Når der ikke er mere, eller meget lidt, glukose
(glykogen) til stede så kan vi kun bruge fedt
Glykogen (glukose)
i leveren
Fedt

Fedtdepoter

Fedt og glukose
fra mave/tarm

Fedt kan kun danne energi (ATP) til muskelarbejde
halvt så hurtigt som glykogen
Glykogen (glukose)
i musklen

Energiforbruget må nedsættes = nedsat
løbehastighed

”løbe ind i muren”
”gå sukkerkold” etc.

Glykogen (glukose)
i leveren  blodet
Fedt

Fedtdepoter

Fedt og glukose fra
mave/tarm  blodet
Glykogen (glukose)
i musklen

Vigtigt energilager for præstationsevnen
ved længerevarende arbejde
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Glykogen (glukose)
i leveren  blodet
Fedt

Fedtdepoter

Fedt og glukose fra
mave/tarm  blodet

Kulhydratindtag forbedrer
præstationsevnen ved
længerevarende arbejde

Glykogen (glukose)
i musklen

Vigtigt energilager for præstationsevnen
ved længerevarende arbejde

EFFEKTEN AF KULHYDRAT INDTAG PÅ PRÆSTATIONSEVNEN
Kulhydrat indtag under længerevarende arbejde forbedrer præstationsevnen
Tid til udmattelse ± kulhydrat

↑7.5%

Meta-analyse . Temesi et al., The Journal of Nutrition

2011
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HVORNÅR SKAL MAN TÆNKE PÅ KULHYDRATINDTAG ?

Kulhydrat indtag under længerevarende arbejde forbedrer præstationsevnen
Det er kun relevant at tænke på indtag af kulhydrat, hvis der løbes med høj intensitet
over 1 time eller varighed af arbejdet er +1 ½ time.

KULHYDRATINDTAG FØR, UNDER OG EFTER ARBEJDE

Hvad er de generelle anbefalinger for kulhydratindtag før, under og efter arbejde ?
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KULHYDRATINDTAG FØR ARBEJDE

Det gælder om, at musklerne og leveren er fyldt op med glykogen (glukose) !
Indtag 1-2 gr kulhydrat /kg , 3-6 timer før konkurrencen.
Du kan undgå et større måltid inden arbejdet (mavebesvær etc), men sørg så for,
at du har tænkt over dit kulhydratindtaget de sidste 3-4 dage inden konkurrencen
(1-2 gr/kg/dag de sidste dage).
Undgå letoptagelige kulhydrater (højt glykemisk indeks) i timerne inden
konkurrence/træning  medfører lavt blodglukose ved start.
Eventuelt glykogen-loading kur (superkompensering).

KULHYDRATINDTAG FØR ARBEJDE – GLYKOGEN LOADING

Eventuelt glykogen-loading kur (superkompensering).
”klassiske”
3-4 dage inden konkurrencen, så tøm depoterne ved at løbe en lang tur og undgå
kulhydrater efterfølgende dage (lav kulhydrat).
Dagen inden konkurrence spises meget kulhydrat 600-800 gr (eller 6-10 gr/kg).
Denne metode er ikke anbefalelsesværdig (kan give mavebesvær) og der er ingen
grund til at holde de indledende dage med lav kulhydratindtag.
”nedtrap træningen og spis metoden”
I de sidste 3 dage inden konkurrence nedtrappes træningen (ingen træning) og
der indtages en diæt med et meget højt kulhydrat indhold (600-800 gr eller 6-10
gr/kg/dag).

7

06-03-2017

KULHYDRATINDTAG UNDER ARBEJDE
Det er kun relevant at tænke på indtag af kulhydrat, hvis der løbes med høj intensitet
over 1 time eller varighed af arbejdet er +1 ½ time.
Det kan indtages som væske, typisk 6-8% opløsning (6-8 gr/100 ml).
(undgå drikke med meget høj CHO, 10-20%  mavebesvær).

Det kan eksempelvis gøres ved at indtage ca. 800 ml af drik per time.
Drik ofte, dvs ca 2-3 ml/kg (150-200 ml) hver 15-20 min.
Start med, at drikke tidligt og drik regelmæssigt (start af arbejdsperiode).

Gør drikken indbydende
Væsken koldere end omgivelserne
smag
NaCl

Den generelle anbefaling er at indtage ~60 g kulhydrat per time under
udholdenhedsidræt.
Det kan eksempelvis gøres ved at indtage 800-1000 ml af drik med 6-8 %
kulhydrat (typisk energi-drik er 8-10% kulhydrat).

FORSKELLIG FORMER FOR KULHYDRAT
En lang række kommercielle
sportsdrikke indeholder 2:1 ration
eller lignende af glukose + fruktose.

Tømning af maven

Kulhydrat transporteret til blod

2:1 ratio af glukose:fruktose kan øge
kulhydrat optag og forbrug under arbejde
Ved indtag i større koncentration/mænge af fruktose giver det maveproblemer (tynd
mave og mave-ubehag). Individuelle forskelle!
Indtag flere former for kulhydrat; glukose, fruktose, glukose polymerer (maltodextriner).
Ved at bruge forskellige former for kulhydrat kan oxidationen (forbruget) øges fra ca. 1 gr
CHO/kg/time til 1,2-1,5 gr/kg/time.
Maltodextrin og lign komplekse kulhydrater er ikke så søde og binder ikke så meget vand.
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KULHYDRATINDTAG UNDER ARBEJDE

Kulhydratindtag og arbejdets varighed
< 45-60 min

ingen

1-2 timer

ca. 30 gr kulhydrat/time

2-3 timer

ca. 60 gr kulhydrat/time, evt 2 glukose: 1 fruktose

+2½ timer

ca. 60- +60 gr kulhydrat/time inklusiv mere komplekse kulhydrater
(maltodextrin) og frugt etc.
Trænede op til 90 gr kulhydrat/time.

KULHYDRATINDTAG UNDER TRÆNINGEN

Under de fleste former for træning er der ingen grund til, at bruge energidrik,
sportsbar eller lignende, forudsat at man har et relativ normalt kostindtag.
Det kan ligefrem argumenteres for, at man får et øget træningsudbytte, ved at
undlade kulhydratindtag før/efter træningen. ”train low – compete high”
Kun ved lange træningspas, flere træninger per dag, eller ved meget højintenst
træning kan det være en god idé at fokusere på kulhydrat indtaget.
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KULHYDRATINDTAG EFTER ARBEJDE

I slut 80érne blev det vist, at hvis man indtager kulhydrat umiddelbart efter
arbejdet så får man en hurtigere og større glykogenopbygning end, hvis man
venter 2 timer.
Dette første til ideen om “det åbne vindue” hvor man
med fordel kan fylde på med kulhydrat.

Men, for de fleste er det ikke kritisk at nå at fylde
depoterne helt op indenfor normal restitutionstid.

KULHYDRATINDTAG EFTER ARBEJDE

Elite triathleter + langrendsløbere: selvom vi venter med at give dem kulhydrat
til 4 timer efter udmattende arbejde, så er de fyldt op 20 timer efter!!

For trænede er glykogen gendannelsen sandsynligvis så høj, at der kun i særlige
tilfælde skal tænkes specifikt på, hvornår der indtages kulhydrat.
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KULHYDRATINDTAG EFTER ARBEJDE

Maksimal glykogenopbygning ved indtag af 8-10 gr kulhydrat/kg/dag. Start gerne
tidligt efter arbejdet. Spis helt almindelig mad!!

Det er vist, at hvis man ikke indtager optimale mængder kulhydrat, så kan indtag af
protein øge optaget af kulhydrat (0,2-0,5 gr PRO/kg/dag)

Hvordan indtages kulhydratet ?
Ingen forskel på om det indtages som energibar, geler eller væske.
Men, husk at drikke vand, hvis du indtager energibar eller gel (meget
koncentreret kulhydrat).
Løb vs cykling, skiløb , roning, bioldspil etc.
Store individuelle forskelle på hvad man :
• kan tåle (maveproblemer).
• foretrækker (smag, temp, form).
• hvor længe man kan spise/drikke.
• hvor meget man kan indtage ad gangen.
Find din egen måde at indtage det på, følg de generelle anbefalinger og
frem for alt, prøv det af længe inden et vigtigt løb.
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MUNDSKYL MED KULHYDRAT
En del nyere studier har fulgt op på ældre data der viser, at der kan være
præstationsforbedrende effekt af at “skylle munden” med kulhydrat.
Sødestoffer har ingen effekt!
5 sec mundskyl med kulhydrat forbedredrede præstationen ved
nedsat arbejdstid (kørte hurtigere) + højere power output hos
udholdenhedstrænede cykelryttere.

From Carter et al., 2004

Prøv at have vingummi i munden under længerevarende løbeture.

Væskebalance
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Hvor meget sveder man ?
Man sveder for at køle kroppen af (holde kerne temperaturen relativt konstant).
Fordampninger af væsken kræver energi = varmetab

Svedproduktionen er alt fra ca. 0,5 l/time til godt 2 liter/time  jo større
energiproduktion (eks. løbehastighed) og jo højere temperatur og luftfugtighed,
jo mere sveder man.

Svedmængden afhænger af: temperatur, fugtighed, varighed af arbejdet,
løbehastigheden (intensitet), tilvænning/evne til at svede, tøj, alder, køn.
Det er under danske forhold sjældent et problem med væskebalancen.

Hvad betyder væsketabet for præstationsevnen ?
Samlet set så vil et væsketab på ≤ 4% af kropsvægten (2,8 liter) ikke
påvirke præstationsevnen under træning eller konkurrence.
Dette gælder for mandlige cyklister og arbejdstid ≤ 150 min, temp mellem 20-23°C og 29-33°C og
væsketab ≤ 4.3% kropsvægt.

Hvis man drikker efter sin tørstfornemmelse, så vil man i langt de fleste
tilfælde få tilstrækkeligt med væske.
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At kombinere kulhydrat og vandintag – det er et valg
• Mavesækkens tømningshastighed varierer en del fra person til person og med
forskellige omstændigheder (mavens fyldningsgrad, temp etc.). Men,
tømningshastigheden er~ 800-1000 ml/time.
• Under 3-4% glukose i væsken har tilsyneladende ikke negativ effekt på mavens
tømningshastighed.

• >10% tilføres der mere kulhydrat, men væskeoptaget er kraftig nedsat.

Vandindtag vs. kulhydrat optag
Varmt, fugtigt,
kortere arbejdsperiode

Koldt, tempereret
Intenst og/eller lang arbejdsperiode

KAFFEIN & PRÆSTATION
En lang række studier har vist at indtag af kaffein kan forbedre
præstationsevnen.
Det er vist ved mange forskellige typer arbejde, samt både ved
intenst- og længerevarende arbejde.
Kaffein er fuldt lovligt, det er ikke på dopinglisten.
6 mg per kg forbedrer tid for 21 km CC ski.
5 mg per kg forbedrer tid til udmattelse (cykling).
3 mg per kg forbedrer tid for 8 km løb.
6 mg per kg forbedrer tid for 2 km roning.

Præstations-fremmende effekt ved 3-6 mg koffein/kg kropsvægt.
Ingen yderligere effekt af højere doser!
Hvor meget er 6 mg og hvordan skal man indtage det?
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KAFFEIN & PRÆSTATION
I langt de fleste studier indtages kaffein i kapsler, men en lang række af vores daglige
fødevarer indeholder store mængder koffein.
3-6 mg koffein/kg kropsvægt =
200 – 400 mg for 70 kg person.

KAFFEIN & PRÆSTATION
Timing af indtag
Efter indtag tager det ca. ½-1 ½ time inden maksimalt blodniveau opnåes.
Halveringstid er ca. 5 timer, dvs. Koncentrationen kan opretholdes i 3-4 timer.

Er der bivirkninger?
<6 mg/kg har ingen eller milde bivirkninger , men hvis du ikke er vant til kaffein, så forsøg
dig frem inden konkurrence.
Høje doser giver Kvalme, diaré, rastløshed, rystelser og søvnløshed.
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KAFFEIN & RESTITUTION
Der er en god evidens for, at kaffein indtag
sammen med kulhydrat kan øge glykogen
gendannelsen.

Hvis det er vigtigt at få en hurtig
genopfyldning af glykogen, kan man
med fordel indtage koffein sammen
med kulhydrat.

From Pedersen et al., 2008

8 mg per kg!

Glykogen (glukose)
i leveren  blodet
Fedt

Fedtdepoter

Fedt og glukose fra
mave/tarm  blodet
Glykogen (glukose)
i musklen

NYD LØBETUREN !
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