Væske
Opmål din løberute

Væske

LAV DIN EGEN ENERGIDRIK

Guide til væskeindtag under løb

Du kan lave din egen energidrik ved at blande
maltodextrin og vand og tilsætte opløsningen en
knivsspids salt og evt. lidt citronsaft eller andet
smagsstof.
For hver 10 g maltodextrin pr. liter vand øges
sukkerkoncentration med 1%.
Maltodextrin fås hos f.eks. Matas og er en
sukkerforbindelse som findes i mange energi/
sportsdrikke.

UNDER ET MARATON er det nødvendigt
at indtage 0,4-0,6 liter væske i timen samt
1 g kulhydrat pr. minut du regner med at
løbe dit maraton minus 100.

Træn væskeindtag og
undgå dårlig mave
Det er vigtigt at træne væskeindtaget,
så du ikke får ondt i maven under maratonløbet. Det er rigtig ærgerligt at have
trænet og være i sit livs form og så gå ned
med mavekrampe. Begynd ca. 3 måneder
før maratonløbet og øv dig i at drikke på
de længere træningsture, f.eks. én gang
om ugen.

Brug gradvist mere sukker
Under træning skal du som udgangspunkt
drikke 0,2-0,4 liter vand lige inden start og
derefter 0,2-0,4 liter væske for hver 20 til 30
min. løb. Start med at drikke vand og drik

Du kan fint indtage gel under løbet, hvis du har
trænet det på forhånd og dermed drikke lidt
mindre koncentreret væske. Mange løb tilbyder
gels 1 - 2 steder undervejs, men du kan også
med fordel medbringe dine favoritter i en lomme. Sørg altid for at få lidt vand samtidig med, at
du indtager gel’en.
Mange løb tilbyder også frugt undervejs.
Igen: Prøv det under træning og find ud af, om
det virker for dig. Ofte vil bananer være det bedste, mens appelsiner og æbler kan være sure og
give maveproblemer. Væskebælter kan være fine
at løbe med til træning, men det koster på sluttiden at løbe med dem i løbet.

Væskeindtag ved selve løbet

Eksempel:
Forventer du at løbe på 3.30 time
skal du indtage :
3½ time x 0.4-0.6 liter = 1,4-2,1 liter
væske, og
3½ time = 210 min. – 100 = 110 g
kulhydrat.
Skal du have de 110 g kulhydrat ind med
væskeindtag på 1,4 liter, skal du drikke en
110/1400 = 8 % sukkeropløsning.
Drikker du omkring 2,1 liter kan du
nøjes med en 110/2100 = 5 % sukkeropløsning.
Eksemplet gælder for en person på ca.
70 kg og under almindelige temperaturforhold.
Løber du i varme, og/eller er du en
tung person, drikkes tilsvarende mere,
omvendt hvis du er en let person. Du skal
dog ikke drikke mindre hvis det er koldt.
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GEL, FAST FØDE OG VÆSKEBÆLTE

• Drik normalt i dagene op til løbet

• Væskeindtag på startstregen
Drik 0,2-0,.3 liter vand eller energidrik
og kast flasken væk.

Og drik 2-4 dl pr. gang afhængig af din
forventede tid.
Stop gerne op og drik. Det kan være
svært at løbe og drikke. Ofte spilder
man det meste og de få sekunder ekstra det tager er godt i givet ud i forhold
til de mange, mange minutter man
taber, hvis man går sukkerkold eller
dehydrerer.
Er sportsdrikken/saften for koncentreret (forhør dig før løbet) kan du
drikke halvt vand og halvt energidrik.
Kan du til sidst i løbet bare ikke få mere
energidrik ned, kan du nøjes med vand.

• Under løbet
Drik 0,4-0,6 liter pr. time som under
træning.
Drik så vidt muligt hver 4 - 5 km., det
vil ofte sige ved HVER væskestation.

VIGTIGT:
Sørg for – for en sikkerheds skyld – at
vide hvor på ruten der er toiletter – de
vil ofte, men ikke altid, være placeret
umiddelbart efter væskestationerne.

• Væskeindtag aftenen før løbet
Drik to glas vand ekstra inden sengetid
• Væskeindtag på løbsdagen
Drik ca. 1 - 1,5 liter om morgenen inden
løbet. Mest vand, men alt, også kaffe
og te, tæller. Stop væskeindtaget 1 - 1,5
time før løbet.

Man skal drikke 2-4 dl ved hvert væskedepot, når man løber maraton

derefter gradvist mere og mere koncentreret energidrik fra gang til gang, indtil du er
oppe på at drikke væske med 6 - 8 % sukkeropløsning, som kan være fortyndet saft
eller energidrik. Derefter holder du væsketræningen ved lige. Får du gang på gang
maveproblemer, må du vælge at træne og
konkurrere med lavere koncentrationer og
eventuelt drikke mere.

Ikke for koldt væske
Sørg altid for at drikke tempereret væske, da det er lettest at optage og mest
skånsomt for maven. Ingen professionelle
maraton-arrangører serverer kold væske.
Du kan fint stoppe op og tage en kort
pause, mens du drikker.
Løber du hjemmefra så hav nogle
flasker stående gemt bag en hæk eller
lignende, og løb rundstrækninger som

passer med den tid, der skal gå mellem
hvert væskeindtag.
Kører du ud i det blå for at løbe, så kan
du have nogle flasker liggende i eller ved
din bil.
At løbe med væskebælte er også en
mulighed.

Træn ud fra maratonrute
Vil du træne helt specifikt efter det maratonløb, du skal deltage i, så søg på
forhånd oplysninger om, hvor langt der
er mellem væskedepoterne og hvilken
sportsdrik, der serveres. Så kan du efterligne det i træningen.
Held og lykke med træningen og løbet. p
Thomas Nolan Hansen rådgiver om træning, se mere på www.loebetraeneren.dk
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Forårets store løb står for døren og
et af de spørgsmål, der ofte dukker
op er: Hvad med væske – hvordan
forbereder jeg mig, og hvor meget
skal jeg indtage undervejs?

Det kan godt kræve lidt øvelse at gribe vandet i farten

Væskeindtag ved maratonløb
Forventet sluttid

Anbefalet væskeindtag pr.
depot - for hver 5 km

Anbefalet kulhydratindtagelse undervejs

Anbefalet kulhydratindtagelse pr. depot (i snit)

Svarende til væske med
en KH-koncentration

2.30

1,9 dl

50 g

6,3 g

3,3 pct.

3.00

2,3 dl

80 g

10,0 g

4,4 pct.

3.30

2,6 dl

110 g

13,8 g

5,2 pct.

4.00

3,0 dl

140 g

17,5 g

5,8 pct.

4.30

3,4 dl

170 g

21,3 g

6,3 pct.

5.00

3,8 dl

200 g

25,0 g

6,7 pct.

5.30

4,1 dl

230 g

28,8 g

7,0 pct.

Tallene er baseret på en gennemsnitsperson på 70 kg og løb i neutral temperatur (15 grader)
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