
Ditte Frostholm, 29 år. Dansk bokser 60 kg. 
Majbritts hjælp, som har coachet mig til et bedre og mere energifyldt liv, hvor jeg performer 
på topniveau. 
Som bokser er din vægt afgørende for, om du overhovedet kan udføre din sport på konkurrenceplan, 
og en afvigelse på blot 50 g accepteres ikke. 
Jeg har i mange år bokset i en vægtklasse, som for min krop var forholdsvis naturlig at ligge på, så 
længe jeg spiste overvejende sund kost og fuldførte mit ugentlige træningsprogram. 
Jeg blev i 2014 udtaget til landsholdet, hvor jeg fortsatte i samme vægtklasse. I 2017 blev drømmen 
om en kvalifikation til OL i 2020 dog til et realistisk mål, hvilket betød, at jeg skulle bokse i en 
lavere vægtklasse, da ikke alle vægtklasser er repræsenteret ved kvinderne til OL. 
Jeg tog kontakt til en diætist, fik lagt en kostplan og fulgte den slavisk i 3 måneder. Jeg spiste det 
samme dag ud og dag ind, jeg havde ingen energi, fordi jeg ingen kulhydrater fik og jeg sled mig 
selv igennem alle træningspassene uden glæde og overskud til læring. Jeg nåede målvægten, men 
jeg var ikke glad. Al glæden og energien, som boksning plejede at give mig, var forsvundet. 
Overskuddet til at deltage i sociale arrangementer var ligeledes helt væk, for jeg kunne jo kun spise 
min egen medbragte salat. Jeg tog hurtigt kiloene på, da jeg endelig tillod mig selv at spise af de 
dengang “forbudte” fødevarer, og jeg kunne slet ikke styre det. Spisningen var hverken præget af 
sult eller nydelse, men derimod båret af, at jeg nu endelig gerne måtte og tanken om, at jeg jo 
pludselig ikke måtte mere igen. 
Efter nogle måneder og 10 kg ekstra på vægten, tog jeg kontakt til Majbritt med ønsket om at 
ramme den samme vægt, men vigtigst af alt; at få et normalt forhold til mad igen. 
De mange år i boksesporten og dette forløb havde resulteret i et alt for stort og negativt fokus på 
kosten. Majbritt fik langsomt kickstartet min krop ved at “lære den” at spise kulhydrater, når de skal 
bruges til træning og ved at gøre kål til fast inventar ved stort set alle mine måltider.  
Majbritt spurgte ved opstarten udførligt til mine træningsrutiner på ugens forskellige dage samt 
mine foretrukne fødevarer og sammensatte derudfra en kost nøje tilrettelagt til mig og den mængde 
energi, som min krop havde brug for. Hun lærte mig samtidig betydningen af sammensætningen af 
fedt, kulhydrat og protein samt hvordan det bl.a. påvirker energiniveauet og mæthedsfornemmelsen. 
Først var jeg i chok over mængden af mad og kalorier, jeg fik præsenteret i kosten, da jeg var vant 
til at “sulte” min krop, men langsomt accepterede jeg det mentalt og hele mit energiniveau vendte. 
Jeg fik både mentalt og fysisk meget mere overskud på hhv. arbejde og til træning, min nattesøvn 
blev forbedret og jeg følte mig mæt. 
Vi har talt meget om nydelse, og Majbritt har fået mig til at reflektere over, hvad nydelse er for mig. 
Jeg føler nu, at jeg gennem mine snakke og mit madkursus med Majbritt, har redskaberne til at 
kunne sammensætte spændende, lækre og nærende retter, jonglere med små mellemmåltider, der 
hjælper med at holde mit blodsukker stabilt og vigtigst af alt, så har jeg igen lært at nyde min mad. 
Majbritt har hjulpet mig til at forstå og leve efter, at fødevarer ikke kan deles op i “forbudte” og 
“tilladte”, men at balancen imellem dem er vigtig. Nu kan jeg uden dårlige samvittighed spise og 
nyde chokolade dagligt, sige ja tak til kage ved fødselsdage og med overskud deltage ved sociale 
arrangementer. Jeg er dybt taknemmelig for Majbritts hjælp, som har coachet mig til et bedre og 
mere energifyldt liv, hvor jeg performer på topniveau. 
 
	


