
 

 

 

Får du mad nok i relation til din træningsmængde? 

Hillerød Elite Idræt inviterer til GENSTART workshop d. 23.11.21 kl 17:30-20:00 
FrederiksborgCentret, Lokale 9A 

 

En workshop om sportsernæring, Relativ Energi-Mangel i sport og tegn på forstyrret spisning 

Vi har lige været igennem 1½ år med Covid-19 restriktioner, som for nogle atleter har medført at 

der er trænet mindre end normalt – og for andre, er der trænet markant mere end normalt. Nogle 

af de atleter, der har skruet op for træningen har, måske med præstationsoptimering for øje, følt sig 

fristet af at holde en del igen på kosten. Dermed er der risiko for at træningsmængden ikke har 

været matchet med energiindtaget. På denne workshop taler vi om, hvad der sker, hvis kroppen 

kommer i det, som hedder ’relativ energi-mangel’ og dermed bliver ramt af syndromet; ”Relativ 

Energi-Mangel i Sport” (REM-S) - både på kort og på lang sigt. Et syndrom, som meget let kan 

ramme atleter på forskellige tidspunkter af året og i karrieren. Vi taler desuden om, hvordan man 

kan komme ud af det med fokus på kost. Desuden vil vi berøre emnet; Forstyrret spisning (ikke 

spiseforstyrrelse), dvs. tale om hvordan det kan opleves, hvis tanker om mad, vægt og krop 

pludselig begynder at fylde mere – og desuden give råd til, hvad man kan gøre, hvis dette opleves. 
 

Program  

 Velkomst 

 Præsentation af 3 forskellige atleters kost- og trænings-adfærd – og hvilken betydning, det 

har for deres sundhed og præstation 

 Relativ Energi-Mangel i Sport (REM-S)? 

o Hvad er sundheds- og præstationskonsekvenserne af at være ramt af dette 

syndrom? 

o Hvad kan gøres for at komme ud af dette syndrom igen – med stor fokus på kosten 

o Relation mellem lav energi-tilgængelighed (som man har, når man har REM-S) og 

forstyrret spisning/spiseforstyrrelse? 

- Forstyrret spisning og spiseforstyrrelse 

o Hvad er tegn på forstyrret spisning og spiseforstyrrelse? 

o Hvad kan man gøre for at forebygge en spiseforstyrrelse? 

- Hvad hvis du har kraftig mistanke om, at der er tale om spiseforstyrrelse hos dig selv, dit 

barn, en atlet, som du kender. 

 

Undervejs i workshoppen vil der blive inviteret til dialog og erfaringsudveksling i meget små grupper. 

 

UNDERVISER: Christina Wernberg Nielsen, klinisk diætist (2005) og autoriseret af Sundhedsstyrelsen 

(2009). Hun var ansat som sportsdiætist i ca. 11 år i Team Danmark. Hun har yderligere en 

diplomuddannelse inden for sportsernæring fra International Olympisk Kommité, en mindfulness-

læreruddannelse på masterniveau fra Aarhus Universitet i 2015, VaneCoach-uddannelsen (2019) – 

og er certificeret ACT-coach i 2020 (ACT = Acceptance and Commitment Therapy).  

Christina har i dag egen praksis – Bevidste valg (https://bevidste-valg.dk/). 

 

TILMELDING TIL Lise Warren Pedersen, liswp@hillerod.dk, mobil 72 32 53 12 SENEST d. 16. november, 

af hensyn til forplejning. 

https://bevidste-valg.dk/
mailto:liswp@hillerod.dk

