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REFLEKSION
• Kan I tale frit om mad med udøvere?

• Kan I tale frit med udøvere om vægt?

• Kan I tale frit med udøvere om deres 
kropsbillede?

• Er der forskel på mænd og kvinder? 
Drenge og piger?

• Skal vi overhovedet tale om mad og 
vægt?



UDHOLDENHEDSIDRÆT OG VÆGT

• Lav vægt er normalt en fordel i 
udholdenhedsidrætter
• Visse idrætter har vægtkrav

• Vi fortæller konstant udøverne at de skal 
have fokus på hvad de spiser!
• Kostanbefalinger
• Energi- og restitutionsdrik før/under/efter 

træning og konkurrence
• Restitutionsmåltider

• Holdkammerater / konkurrenter

• Påvirkning ”udefra”
• Social medier – Instagram
• Forældre
• Venner
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VORES UDGANGSPUNKT
• Udøvere der drømmer stort og er villige til at gå 

langt!

• Den typiske orienteringsløber er akademiker - det 
er en udfordring….

• Nysgerrige, videbegærlige udøvere, der ikke stiller 
sig tilfredse med simple svar

• Opsøger selv ”viden”

• Alle har gennemført basalkurser og mange har 
arbejdet individuel med TDs diætister

• Vægt, og til dels også kost, var tabubelagt

• Vi oplevede at kost og vægt fyldte meget, men 
under overfladen

• DOF har tidligere haft store problemer med 
spiseforstyrrelse blandt kvinderne

• Der har også været tilfælde de sidste 10 år

• REM-S er en udfordring



UDGANGSPUNKTET – VORES FORMÅL

• Formålet vat skabe en ændret adfærd / kultur med 
åbenhed om kost/vægt

• Optimering af kropssammensætning hos flere løbere 
• Både op og ned i vægt - det oplevedes som vanskeligt 

af udøverne
• REMS?

• Indførelse af optimeringstiltag
• Der var tidligere arbejdet med restitutionsmåltider / 

proteindrik (gennem forskningsforsøg)
• Fiberfattig diæt

• Vi har det med at indføre flere og flere tiltag, men 
glemmer helheden



HVAD GJORDE VI?
• Erkendelse af at det er en kultur der skal ændres, og 

ikke kun et øget fokus
• Den ”normale” strategi vil være en målrettet ekspertindsats 

med fokus på vægtoptimering, fiberfattig kost, etc.
• Vi kan ikke undgå at vægt/kost italesættes direkte/indirekte

• DOF har god erfaring med værdibaseret kulturskabelse i 
samarbejde med TD Sportspsykologer

• Beskrivelse af et projekt om optimering af kost og vægt i et 
sportspsykologisk perspektiv i samarbejde med TD diætist
• Videreudvikling af eksisterende værdigrundlag

• For at gøre det legalt at arbejde åbent

• Mindfull spisning
• For at skabe et mere afslappet forhold til kost og vægt
• REMs

• Nyt tiltag – fiberfattig kost
• For at optimere deres kost/vægt



VÆRDIARBEJDE i DOF



VÆRDIARBEJDE

• En proces over flere måneder som bestod af:
• Indledende workshops i Danmark i januar – april 

2017

• Værdiarbejde i forbindelse med træningslejre i 
februar 2017

• Implementering af tiltag på træningslejre / 
mesterskaber februar 2017 -> 

• Vigtigt at engagere hele landsholdet - motivation
• Mange forskellige udfordringer kom frem til 

overfladen

• Vægtreduktion / vægtøgning

• Kostoptimering for bedre kvalitet/restitution



FØRSTE INDSPIL FRA LANDSHOLDET

• Vi er åbne omkring kost- og 
vægtoptimering

• … men kommenterer ikke på hinandens 
mad

• Vi behandler kost som en optimerings-
metode som alle andre 

• Vi behandler kostoptimering som en 
naturlig del af en elite-satsning

• Vi opsøger og deler viden omkring kost

• Vi er interesserede i madens egenskaber.

• Vi accepterer folks forskellige vægtmål,  
madvaner, kostperiodisering, 
smagspræferencer mm.

• Vi støtter hinanden omkring kost-mål

• Vi taler åbent om kost- og vægtoptimering

• Vi formidler viden om kost udadtil

• Vi holder statusrunde før hver samling, også 
angående kost.

• Vi laver regler for kost før træningslejre og 
konkurrencer. 

• Vi taler med og ikke om hinandens spisning. 

• Vi har tillid til at vi vil hinanden det bedste. 

• Vi prioriterer, at der er god og sund mad 
tilgængeligt. 

• Vi joker ikke med mad



VI ER ÅBNE OMKRING KOST- OG 
VÆGTOPTIMERING

• … men kommenterer ikke på hinandens mad

• Vi behandler kostoptimering som en naturlig del af 
en elite-satsning

• Vi accepterer folks forskellige vægtmål,  madvaner, 
kostperiodisering, smagspræferencer mm.

• Vi holder statusrunde før hver samling, også 
angående kost

• Vi laver regler for kost før træningslejre og 
konkurrencer

• Vi prioriterer, at der er god og sund mad tilgængeligt



VI SER KOST SOM EN NATURLIG 
OPTIMERINGSMETODE

• Vi taler åbent om kost … men kommenterer ikke på 
hinandens mad og joker ikke

• Vi accepterer folks mål og støtter hinanden.

• Vi holder statusrunde før hver samling, også 
angående kostprojekter og rammer

• Vi skaber rum før hver samling, til at sætte rammer 
og dele kost-mål 

• Vi opsøger og deler viden om kost (??)

• Vi gør det nemt at spise sundt

• Vi stræber efter et afbalanceret forhold til mad/ vi 
spiser sundt men ikke fanatisk / kostoptimering 
handler ikke om at veje mindst muligt / vi tænker 
altid lidt over hvad vi spiser men kun meget op til 
mesterskaber



VÆRDIARBEJDE - SLUTPRODUKT



INTERVENTION - 2017
• Blodprøver i uge 51 – 2016

• Workshop - fredag d. 6. januar
• Oplæg om Mindfull spisning, periodisering af kost/vægt
• REMs

• Workshop – torsdag d. 25. januar 
• Oplæg om fiberfattig kost
• Opfølgning på blodprøver
• Introduktion til kostregistrering på efterfølgende træningslejr

• Træningslejr i Spanien i uge 6 – 7:
• Kostregistrering
• Afprøvning af fiberfattig kost

• Workshop - tirsdag d 4. april
• Opfølgning på fiberfattig kost
• Opfølgning på Mindfull spisning



PÅVIRKNING AF SETUP

• Vi stræber efter at have en kok/hjælper med

• Vi forsøger selv at lave mad, og faciliterer sund og nærende 
kost

• Vi er åbne op indsatser med kost/vægt på individniveau

• Vores trænere forsøger at have en løbende dialog

MEN!!!

• Vi er ikke perfekte, det 
kræver konstant 
arbejde

• Vi startede for 2 år 
siden, men er langt fra i 
mål – vi er dog godt på 
vej



UDØVER/TRÆNER
• Vi har som trænere et stort ansvar 

for vores udøvere

• Som trænere og ledere løfter vi en 
kæmpe opgave på vejen til 
medaljen …

• …, men husk på, at opgaven er 
først slut når vi har afleveret en 
sund udøver efter mesterskabet…
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