
BOOST din ydeevne

spis optimalt
træn genialt
& hvil maksimalt

 



Det kommer bl.a. til 
at handle om den 
her…



Og ham her…



1.Dæmp inflammationen (kort repetition) & boost energien

2. Optimér din fedtforbrænding

3.Superkompenser!

BONUSPUNKT: TAB DIG!

Tre skridt til øget performance



Mikrodosering af EPO: 
3-5 % højere kondital

Vægtreduktion fra 80 til 74 kg: 
8 % højere kondital!

Den kontante fordel



Tre (umiddelbart) simple tiltag

SPIS

n Blodsukkerstabiliserende

n Mængdereguleret

n Mæthedsfremmende

 



Undgå sumodiæten!
 

n Spis noget sundt hver tredje time.

n Undlad at spise mellem måltiderne – men spis gerne 
mellemmåltider!

 



Få styr på (pro)portionerne

n Lad kød og grønt skabe 
fundamentet. Stræb efter 
to håndfulde kød og to-
tre håndfulde grønt

n Suppler med max én 
håndfuld stivelse (pasta, 
ris, kartofler, brød)

n Undgå fedtforskrækkelse!

”Spiser du mere end én portion, 
spiser du for meget!” 



1.Dæmp inflammationen (kort repetition) & boost energien

2. Optimér din fedtforbrænding

3.Superkompenser!

Tre skridt til øget performance



HUSK: god træning skader!



Stærke 
råvarer



Stærke 
råvarer

75-125 gram/dag 50-75 gram/dag

150-200 gram/dag

50 gram/dag



1.Dæmp inflammationen (kort repetition) & boost energien

2. Optimér din fedtforbrænding

3.Superkompenser!

Tre skridt til øget performance



”Træningen er en 
gave. Pak den ind!” 

Mad 
 

TRÆNING 
 

ERNÆRING 



Tank op til træning  
(& konkurrence)

Energirigtigt måltid 2-3 timer (og 

evt. 15 minutter) inden aktiviteten

 



Tag hensyn til maven



VÆSKE

Dagsbehov: 

Vægt i kg x 0,25 = væskebehov i dl pr. dag

	

Ram træningen i væskebalance. 

	



Byg kroppen op  
efter belastningen



HUSK: god træning skader!



Uret tikker!

Genopfyldning senest 20

minutter efter slidsom træning

*kulhydrat (0,25-0,75 gram  pr. Kg) 

*protein (0,25 gram pr. Kg) 

*væske (ca. 1/2 liter pr. time)
 



Gode restitutionsmåltider

-  En skål skyr med mysli

-  Et vilkårligt hovedmåltid

-  En proteinrig madbar + en banan

-  En halv liter kakaomælk (eller recovery shake)

Men ikke et æble, lidt bolsjer, kage 
eller en ekstra espresso  
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DISTANCEATLETENS 
FLASKEHALS

Sparsomme kulhydratdepoter:

5-10 gram i blodet

50-75 gram i leveren

400-800 gram i musklerne

= 1.800-3.600 kulhydratkcal

Og reelt er MAX halvdelen disponible!



PROBLEMETS KERNE
Ved langdistancepace forbrænder de fleste 500-700 
kcal i timen.

Hentes 75 pct. af energien fra kulhydrat brænder du 
1.500 kulhydratkalorier af i løbet af en 3 timers 
træningstur.

Du har potentielt kun 1.000-1.200 kcal at give af.

= ugunstigt regnskab!



LØSNINGEN

Optimer din fedtforbrænding!



FEDTRESERVEN

”Ubegrænsede” fedtdepoter:

3.000-7.000 gram i fedtdepoterne

250-400 gram i musklerne (IMTG)

= MINDST 30.000 kcal brændstof, heraf 
2.000-4.000 som yderst letanvendelig 
muskelenergi



”7 wk of a high-fat diet (65% 
fat) significantly elevated 
IMTG concentration by 73%” 
Helge et al 2001



FATBURNERKOSTEN TRIN 1

Ram træningen i blodsukkerbalance

Spis lavglykæmisk i timerne op til træning. Hold dig fra (især hurtige) 
kulhydrater. 

Påbegynd lange ture på fastende hjerte eller en fedt/protein snack.



FATBURNERKOSTEN TRIN 2

Træn på depoterne

Hydrer på vand og elektrolytter. Drop geler og energidrikke*. 

*det er fordelagtigt at teste en evt. racestrategi på 1-2 langture



FATBURNERKOSTEN 3

Gå i seng på en fatburner
20 gram protein (primært kasein) + 20-25 gram kulhydrat
 

 Du får cirka 5 gram kulhydrat fra: 
 50 gram almindelig frisk frugt  
 20 gram banan 
 6-7 gram rå quinoa eller ris 
 10 gram brød 

  
 5 gram protein får du fra: 
 20 gram ost 
 50 gram græsk yoghurt, hytteost eller kvark 



Er der ENDNU 
mere du kan 
gøre?

!

!
!

!
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PERFORMANCE PULJEN

OPTIMAL ANTIINFLAMMATORISK STYRKE

Søvn

Træning Ernæring

Restitution

   xyz
Trivsel 



Søvnmangel får konsekvenser!

- Øget kortisol niveau

-  Stærkere cravings

-  Nedsat hukommelse og læringsevne

-  Mangelfuld restitution, fysisk, som psykisk



HUSK: god træning skader!



Den perfekte nat



Vågner du frisk og 
veludhvilet, af dig selv, 
om morgenen?

.  



Go´nat!

Klæd dig funktionelt

Sluk kroppen før sengetid

Luk hjernen ned

Vær sortseer (stearinlys & f.lux)

Reguler temperaturen



MEGET MERE LÆSESTOF, 
FOREDRAGSBOOKING M.M. PÅ 	
	
WWW.BODYCOMP.DK  
 
facebook.com/antiinflammatorisk


