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Háskóli Íslands        Námsbraut í sjúkraþjálfun  

 Læknadeild 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni 

getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444 

 

 

 

Upplýsingablað fyrir rannsóknina: 
 

Munur á vöðvavinnu við stökk og lendingu hjá stúlkum og drengjum. Er árangur af 

sérhæfðum styrktaræfingum? 
 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:   Sími:  Netfang:  
Dr. Árni Árnason, dósent  525 4007 arnarna@hi.is 

 

Rannsakandi: 
Helena Magnúsdóttir   864 0550 helenama@internet.is 

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Helenu Magnúsdóttur B.SC. sjúkraþjálfara sem starfar 

við Heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki, en hún stundar meistaranám við Læknadeild 

Háskóla Íslands. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Árni Árnason en 

framkvæmdaraðili hennar er Helena Magnúsdóttir og samstarfsaðilar Rannsóknarstofa í 

hreyfivísindum og Kine ehf.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna kynjamun á hreyfingum og vöðvavirkni umhverfis 

hné við stökk og lendingar, og hvort árangur verði af sérhæfðum æfingum til að bæta 

stökk og lendingartækni.  

 

Þátttakendur verða 14-18 ára knattspyrnuiðkendur og verður leitast við að 

kynjaskipting verði jöfn. Fjöldi þátttakenda verður um 50 og verður leitast eftir 

þátttöku einstaklinga í yngri landsliðum Knattspyrnusambands Íslands.  

 

Framkvæmd: Þátttakendum verður skipt upp í tvo hópa rannsóknarhóp og 

samanburðarhóp. Rannsóknin verður þannig byggð upp að í upphafi svara þátttakendur 

stuttum spurningalista um aldur, knattspyrnuiðkun og fyrri meiðsli (5 mín). Því næst 

verða þátttakendur úr báðum hópunum mældir. Mælingarnar hefjast á staðlaðri 

upphitun á hjóli (6 mín), því næst verður stökkhæð mæld. Þátttakendur fá þrjár 

tilraunir og verður hæsta stökkið notað í úrvinnslu. Eftir mælingu á stökkhæð verða 

þátttakendur beðnir um að hoppa ofan af 30 cm háum og 38 cm víðum palli og stökkva 

strax lóðrétt upp aftur. Um leið verður tekið vöðvarafrit (EMG) af völdum vöðvum í 

kringum hné, með 10 elektróðum sem límdar verða á húð (5 á hvorn fótlegg) og greina 

þær rafboð frá vöðvunum við vöðvaspennu. Um leið verður tekið myndband af stökk- og 

lendingartækni þátttakenda til frekari greiningar. Þátttakendur í rannsóknarhópi fá svo 

ákveðnar æfingar sem óskað er eftir að þeir geri ásamt teygjuprógrammi sem kennt 

verður eftir mælingar, en einnig fá þeir afhentan CD -disk með æfingunum. Æfingarnar 

og teygjurnar verða gerðar í 10 vikur. Þátttakendur í viðmiðunarhópi fá samskonar 

teygjuprógramm en ekki aðrar séræfingar. Þessu prógrammi á einnig að fylgja í 10 vikur.  

Að loknum þessum 10 vikum verða samskonar mælingar framkvæmdar og notaðar voru í 
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upphafi rannsóknar. Áætlað er að hver mæling ásamt upphitun taki um 20 mín og er 

áætlað að fyrri mælingin verði í apríl  2009 og seinni mælingin júlí 2009.  
 

Ávinningur þessarar rannsóknar er sá að þátttakendur fái upplýsingar um hvort beitingu 

fótleggja sé ábótavant í lendingum og stökkum, röng beiting getur verið áhættuþáttur 

fyrir meiðsli. Rannsóknarhópur fær einnig æfingar sem miða að því að bæta vöðvavinnu 

við beitingu fótleggja í lendingum og stökki og ef þær æfingar skila árangri fær 

viðmiðunarhópur einnig þessar æfingar eftir að rannsókn er lokið. 

Áhættan í þessari rannsókn er hverfandi, því álagið sem þátttakendur lenda í er mun 

minna en það álag sem þeir eru vanir frá æfingum og keppni.  

 

Þátttakendur verða tryggðir hjá VIS á meðan á rannsókninni stendur. 

 

 

Þátttakanda er heimilt að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er 

án útskýringa. 

 

 

 

Þessi rannsókn hefur hlotið leyfi Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt til 

Persónuverndar.  

 
 
 
 

_______________________________________ 

Ábyrgðarmaður: Dr. Árni Árnason, dósent 

 

 

________________________________________      

Rannsakandi: Helena Magnúsdóttir, sjúkraþjálfari 

 



Fylgiskjal 2 



 

Háskóli Íslands                                                       Námsbraut í sjúkraþjálfun  
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Upplýst samþykki 

Munur á vöðvavinnu við stökk og lendingu hjá stúlkum og 

drengjum. Er árangur af sérhæfðum styrktaræfingum? 

Ábyrgðarmaður: Dr. Árni Árnason, dósent við námsbraut í sjúkraþjálfun, HÍ. 

Rannsakandi: Helena Magnúsdóttir, sjúkraþjálfari og meistara nemi við læknadeild HÍ. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna kynjamun á hreyfingum og vöðvavirkni umhverfis hné 

við stökk og lendingar og kanna hvort árangur verði af sérhæfðum æfingum sem bæta stökk 

og lendingartækni. Þátttakendur verða 14-18 ára knattspyrnuiðkendur. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að í byrjun verður stökkhæð mæld sem og vöðvavinna við 

stökk og lendingu af stöðluðum palli. Þeir sem lenda í rannsóknarhóp framkvæma 10 vikna 

æfingaprógramm með sérhæfðum styrk- og stöðugleika æfingum sem ásamt teygjum verða 

sýndar og kenndar af CD diski sem þátttakandi tekur með sér heim. Samanburðarhópurinn fær 

samskonar teygjuprógramm í 10 vikur. Eftir það verða allir þátttakendur mældir aftur á sama 

hátt og við upphaf rannsóknar. 

   

Ég undirritaður staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um 

rannsóknina sem mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um 

rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  Ég hef 

af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni.  Mér er ljóst, að þó ég hafi 

skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég hætt þátttöku hvenær sem er án útskýringa og 

áhrifa. 

   

________________________________________ 

Dagsetning 

 

 

 __________________________________  _________________________________ 

Undirskrift þátttakanda    Undirskrift forráðamanns  

(ef þátttakandi er yngri en 18 ára) 

 Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um 

eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

   

__________________________________________ 

Helena Magnúsdóttir, sjúkraþjálfari og meistaranemi 
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Háskóli Íslands  Námsbraut í sjúkraþjálfun

   Námsbraut í sjúkraþjálfun         Læknadeild

Númer Þátttakanda  _____________________

kk kvk

Kyn

"91 "92 "93 "94

Aldur

0 til 5 6 til 10 11 til 15 16 til 20

Fjöldi ára í knattspyrnu

0 1 2 3 4 og fleiri

Fjöldi ára með meistaraflokk

0 1 til 5 6 til 10 11 til 15 16 og fleiri

Fjöldi leikja með meistaraflokk

Hefur þú lent í meiðslum sem orsaka já nei

það að þú þurftir í aðgerð og endurhæfingu

ökkli hné mjöðm öxl annað

Ef já á hvaða líkamshluta
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WWW.KINE.IS

EMG electrode placement



WWW.KINE.IS

Trapezius Descendens (upper)

• Location: The electrodes need to be placed at 
50% on the line from the acromion to the spine 
on vertebra C7.

• Orientation: In the direction of the line between 
the acromion and the spine on vertebra C7.

• Test: Elevate the acromial end of the clavicule
and scapula; extend and rotate the head and 
neck toward the elevated shoulder with the face 
rotated in the opposite direction. Apply pressure 
against the shoulder in the direction of 
depression and against the head in the direction 
of flexion anterolaterally.



WWW.KINE.IS

Trapezius Transversalis (middle) 

• Location:The electrodes need to be placed at 50% between 
the medial border of the scapula and the spine, at the level of 
T3.

• Orientation: In the direction of the line between T5 and the 
acromion.

• Test:The elbow extensors and the posterior shoulder muscles 
must give necessary fixation in order to use the arm as a 
lever. Adduction of the scapula from a position of rotation in 
which the inferior angle is rotated laterally. To obtain this 
position of the scapula and to obtain leverage for the test, the
elbow needs to be extended and the shoulder placed in 90 
degrees abduction and lateral rotation. This rotation of the 
shoulder is denoted by the position of the hand with the palm 
facing cranially (without elevating the shoulder girdle).



WWW.KINE.IS

Trapezius Ascendens (lower) 

• Location: The electrodes need to be placed at 2/3 on 
the line from the trigonum spinea to the 8th thoracic 
vertebra.

• Orientation: In the direction of the line between T8 and 
the acromion.

• Test: Take care that the elbow extensors and shoulder 
muscles give necessary fixation to use the arm as a 
lever in this test. Depression, lateral rotation of the 
inferior angle, and adduction of the scapula. To obtain 
this position of the scapula in order to place emphasis 
on the action of the ascending fibres and to obtain 
leverage for the test, the arm is placed diagonally 
overhead with the shoulder laterally rotated. Apply 
pressure against the forearm in downward direction.



WWW.KINE.IS

Deltoideus Anterior

• Location: The electrodes need to be placed at one 
finger width distal and anterior to the acromion.

• Orientation:In the direction of the line between the 
acromion and the thumb.

• Test: Shoulder abduction in slight flexion, with the 
humerus in slight rotation. In the erect sitting 
position it is necessary to place the humerus in 
slight lateral rotation to increase the effect of 
gravity on the anterior fibres. The anatomical 
action of the anterior deltoideus entails slight 
medial rotation while pressure is applied against 
the antero medial surface of the arm in the 
direction of adduction and slight extension.



WWW.KINE.IS

Deltoideus Medius

• Location: Electrodes need to be placed from the acromion to 
the lateral epicondyle of the elbow. This should correspond to 
the greatest bulge of the muscle.

• Orientation: In the direction of the line between the acromion
and the hand.

• Test: The arm should be abducted without rotation. When 
placing the shoulder in test position, the elbow should be 
flexed to indicate the neutral position of rotation but may be 
extended after the shoulder position is established in order to 
use the extended extremity for a longer lever. Pressure 
needs to be applied against the dorsal surface of the distal 
end of the humerus if the elbow is flexed or against the 
forearm if the elbow is extended.



WWW.KINE.IS

Deltoideus Posterior

• Location: Center the electrodes in the area about two 
fingerbreaths behind the angle of the acromion.

• Orientation: In the direction of the line between the 
acromion and the little finger.

• Test: Abduct the shoulder in slight extension, with the 
humerus in slight medial rotation. The humerus is placed 
in slight medial rotation in order to have the posterior 
fibres in an anti-gravity position. The anatomical action 
entails slight lateral rotation while pressure is applied 
against the posterolateral surface of the arm, above the 
elbow in the direction of adduction and slight flexion.



WWW.KINE.IS

Erector Spinae (longissimus)

• Location: The electrodes need to be 
placed at 2 finger width lateral from 
the proc. spin. of L1. 

• Orientation: Vertical
• Test: Lifting the trunk from a prone 

position.



WWW.KINE.IS

Erector Spinae (iliocostalis) 

• The electrodes need to be placed 1 
finger width medial from the line from the 
posterior spina iliaca superior to the 
lowest point of the lower rib, at the level 
of L2.

• Orientation: In the direction of the line 
between the posterior spina iliaca
superior and lowest point of the lower 
rib.

• Test:Lifting the trunk from a prone 
position.



WWW.KINE.IS

Multifidus

• Location: Electrodes need to be placed 
on and aligned with a line from caudal 
tip posterior spina iliaca superior to the 
interspace between L1 and L2 
interspace at the level of L5 spinous
process (i.e. about 2 - 3 cm from the 
midline).

• Orientation: In the direction of the line 
described above.

• Test: Lifting the trunk from a prone 
position.



WWW.KINE.IS

Biceps Brachii (short head and long 
head) 

• Location: Electrodes need to be placed on the line between 
the medial acromion and the fossa cubit at 1/3 from the 
fossa cubit.

• Orientation: In the direction of the line between the 
acromion and the fossa cubit.

• Test: Place one hand under the elbow to cushion it from 
table pressure and flex the elbow slightly below or at a right 
angle, with the forearm in supination. Press against the 
forearm in the direction of extension.



WWW.KINE.IS

Triceps Brachii (long head)

• Location: Electrodes need to be placed at 50 % on the line between 
the posterior crista of the acromion and the olecranon at 2 finger 
widths medial to the line.

• Orientation: In the direction of the line between the posterior crista of 
the acromion and the olecranon.

• Test: The SENIAM guidelines include also a separate sensor 
placement recommendation for the lateral head of triceps brachii. 



WWW.KINE.IS

Triceps Brachii (lateral head)

• Location: Electrodes need to be placed at 50 % on the line between the 
posterior crista of the acromion and the olecranon at 2 finger widths lateral 
to the line.

• Orientation: In the direction of the line between the posterior crista of the 
acromion and the olecranon process.

• Test: Extend the elbow while applying pressure to the forearm in the 
direction of flexion.



WWW.KINE.IS

Abductor Policis Brevis

• Location: Slightly medial of the distal 
1/4 of the 1st ossa metacarpalia.

• Orientation: Parallel to the 1st ossa
metacarpalia.

• Test: Abduct the thumb ventralward
from the palm while applying pressure 
against the proximal phalanx in the 
direction of adduction toward the 
palm.



WWW.KINE.IS

Gluteus maximus

• Location: The electrodes need to be 
placed at 50% on the line between the 
sacral vertebrae and the greater 
trochanter. This position corresponds with 
the greatest prominence of the middle of 
the buttocks well above the visible bulge 
of the greater trochanter.

• Orientation:In the direction of the line from 
the posterior superior iliac spine to the 
middle of the posterior aspect of the thigh

• Test: Lifting the complete leg against 
manual resistance.



WWW.KINE.IS

Gluteus medius

• Location:Electrodes need to be 
placed at 50% on the line from the 
crista iliaca to the trochanter. 

• Dierction: In the direction of the 
line from the crista iliaca to the 
trochanter.

• Test: Lying on the side with the 
legs spread against manual 
resistance (holding the ankles)



WWW.KINE.IS

Tensor Fasciae Latae

• Location: On the line from the 
anterior spina iliaca superior to 
the lateral femoral condyle in 
the proximal 1/6.

• Orientation: In the direction of 
the line from the anterior spina
iliaca superior to the lateral 
femoral condyle.

• Test: Lift and abduct the leg 
against manual resistance.



WWW.KINE.IS

Quadriceps Femoris (rectus 
femoris) 

• Location: The electrodes need to be placed at 50% on the line from the 
anterior spina iliaca superior to the superior part of the patella

• Orientaion: In the direction of the line from the anterior spina iliaca superior 
to the superior part of the patella.

• Test: Extend the knee without rotating the thigh while applying pressure 
against the leg above the ankle in the direction of flexion.



WWW.KINE.IS

Quadriceps Femoris (vastus
medialis)

• Location: Electrodes need to be placed at 80% on the line between the 
anterior spina iliaca superior and the joint space in front of the anterior 
border of the medial ligament.

• Orientation: Almost perpendicular to the line between the anterior spina
iliaca superior and the joint space in front of the anterior border of the 
medial ligament.

• Test: Extend the knee without rotating the thigh while applying pressure 
against the leg above the ankle in the direction of flexion.



WWW.KINE.IS

Quadriceps Femoris (vastus
lateralis) 

• Location: Electrodes need to be placed at 2/3 on the line from the anterior 
spina iliaca superior to the lateral side of the patella.

• Orientation: In the direction of the muscle fibres 
• Test: Extend the knee without rotating the thigh while applying pressure 

against the leg above the ankle in the direction of flexion.



WWW.KINE.IS

Biceps Femoris ( long head and 
short head) 

• Location: The electrodes need to be placed at 50% on the line between the 
ischial tuberosity and the lateral epicondyle of the tibia.

• Orientation: In the direction of the line between the ischial tuberosity and the 
lateral epicondyle of the tibia.

• Test: Press against the leg proximal to the ankle in the direction of knee 
extension.



WWW.KINE.IS

Semitendinosus

• Location: Electrodes need to be placed at 50% on the line between the 
ischial tuberosity and the medial epycondyle of the tibia.

• Orientation: In the direction of the line between the ischial tuberosity and the 
medial epycondyle of the tibia.

• Test: Press against the leg proximal to the ankle in the direction of knee 
extension.



WWW.KINE.IS

Tibialis Anterior

• Location: The electrodes need to be placed at 1/3 on the line between the 
tip of the fibula and the tip of the medial malleolus.

• Orientation: In the direction of the line between the tip of the fibula and the 
tip of the medial malleolus.

• Test: Support the leg just above the ankle joint with the ankle joint in 
dorsiflexion and the foot in inversion without extension of the great toe. 
Apply pressure against the medial side, dorsal surface of the foot in the 
direction of plantar flexion of the ankle joint and eversion of the foot.



WWW.KINE.IS

Peroneus Longus

• Location: Electrodes need to be placed at 25% on the line between the tip 
of the head of the fibula to the tip of the lateral malleolus.

• Orientation: In the direction of the line between the tip of the head of the 
fibula to the tip of the lateral malleolus.

• Test: Support the leg above the ankle joint. Everse the foot with plantar 
flexion of the ankle joint while applying pressure against the lateral border 
and sole of the foot, in the direction of inversion of the foot and dorsiflexion
of the ankle joint.



WWW.KINE.IS

Peroneus Brevis

• Location:Electrodes need to be placed anterior to the tendon of the m. 
peroneus longus at 25% of the line from the tip of the lateral malleolus to 
the fibula-head.

• Orientation: In the direction of the line from the tip of the lateral malleolus to 
the fibula-head.

• Test: Support the leg above the ankle joint. Everse the foot with plantar 
flexion of the ankle joint while applying pressure against the lateral border 
and sole of the foot, in the direction of inversion of the foot and dorsiflexion
of the ankle joint.



WWW.KINE.IS

Soleus

• Location: The electrodes need to be placed at 
2/3 of the line between the medial condylis of the 
femur to the medial malleolus. 

• Orientaiton: In the direction of the line between 
the medial condylis to the medial malleolus.

• Test: Put a hand on the knee and keep / push the 
knee downward while asking the subject / patient 
to lift the heel from the floor. 



WWW.KINE.IS

Gastrocnemius Medialis

• Location: Electrodes need to be placed on the most prominent bulge of the 
muscle.

• Orientaion: In the direction of the leg (see picture).
• Test: Plantar flexion of the foot with emphasis on pulling the heel upward 

more than pushing the forefoot downward. For maximum pressure in this 
position it is necessary to apply pressure against the forefoot as well as 
against the calcaneus.



WWW.KINE.IS

Gastrocnemius Lateralis

• Location: Electrodes need to be placed at 1/3 
of the line between the head of the fibula and 
the heel.

• Orientaion: In the direction of the line between 
the head of the fibula and the heel.

• Test: Plantar flexion of the foot with emphasis 
on pulling the heel upward more than pushing 
the forefoot downward. For maximum 
pressure in this position it is necessary to 
apply pressure against the forefoot as well as 
against the calcaneus.



WWW.KINE.IS

References

• www.seniam.orgwww.seniam.org

www.seniam.org
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Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

Æfingadagbók - Vika 1             

skýringarmynd æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

Planki:  
Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig 
að líkaminn myndi beina línu frá öxlum 
að hælum.  Olnbogar ættu að vera 
beint undir öxlum.  
 20 sek x 2 1.       

  

Veggjahopp:  
Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan 
höfuð.  
Skoppaðu upp og niður á tánum. 
 15 sek 20.       

  

Hnébeygjur:   
Beygðu hné og mjaðmir eins og þú 
sért að setjast niður, passaðu að hné 
sé alltaf yfir rist. 
 8 sinnum 8.       

  

Framstig: 
Stígðu fram með annan fótinn 
passaðu að hné sé alltaf yfir rist.  
Stígðu aftur til baka með því að nota 
fæturna en ekki sveiflu í bakinu.  
 8 á hvorn fót 11.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Hliðarstig: 
Stíga til hliðar. Tærnar eiga að vísa 
fram og nota svo fæturna til að spyrna 
sér til baka.  
Endurtaka svo aftur á hinn fótinn. 
 8 á hvorn fót 12.       

  

Standa á öðrum fæti m/bolta:  
Standa með smá beygju í hné, passa 
að hné sé yfir rist.  
Halda á bolta með 90° beygju í 
olnboga.  
 30 sek hvorn fót 5.       

  

Breitt hopp halda lendingu: 
Tveggja fóta hopp eins langt og 
mögulegt er. Halda lendingu (hné 
bogin) í 5 sek. 
 5 sinnum 25.       
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Námsbraut í sjúkraþjálfun 

Æfingadagbók - Vika 2       

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

Planki:  
Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig 
að líkaminn myndi beina línu frá öxlum 
að hælum.  Olnbogar ættu að vera 
beint undir öxlum.  
 25 sek x 2 1.       

  

Fallöxin:  
Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum 
og baki í beinni stöðu. Farðu eins 
langt niður og þú getur og láttu þig svo 
falla að gólfi og settu hendur fyrir þig.   
 2 x 4 10.       

  

Hnébeygjur:  
Beygðu hné og mjaðmir eins og þú 
sért að setjast niður, passaðu að hné 
sé alltaf yfir rist. 
 12 x 8.       

  

Standa á öðrum fæti kasta bolta í 
vegg:  
Standa með smá beygju í hné, passa 
að hné sé yfir rist.  
Kasta bolta í vegg, grípa aftur.  
 10 x hvorn fót 6.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Standa á öðrum fæti m/bolta: 
Standa með smá beygju í hné, passa 
að hné sé yfir rist.  
Halda á bolta með 90° beygju í 
olnboga.  
 30 sek hvorn fót 5.       

  

Veggjahopp: 
Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan 
höfuð,  
Skoppaðu upp og niður á tánum. 
 20 sek 20.       

  

Framstig:  
Stígðu fram með annan fótinn 
passaðu að hné sé alltaf yfir rist.  
Stígðu aftur til baka með því að nota 
fæturna en ekki sveiflu í bakinu.  
 10 x hvorn fót 11.       

  

breitt hopp halda lendingu: 
Tveggja fóta hopp eins langt og 
mögulegt er. Halda stöðu við lendingu 
(hné bogin) í 5 sek. 
 6 x 25.       

 

 

 

 

 



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

 Æfingadagbók - vika 3            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

Planki:  
Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að 
líkaminn myndi beina línu frá öxlum að 
hælum.  Olnbogar ættu að vera beint 
undir öxlum.  
 2 x 25 sek 1.       

  

Fallöxin:  
Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og 
baki í beinni stöðu. Farðu eins langt niður 
og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi 
og settu hendur fyrir þig.   
 2 x 6 10.       

  

Hnébeygjur:  
Beygðu hné og mjaðmir eins og þú sért að 
setjast niður, passaðu að hné sé alltaf yfir 
rist. 
 12 x 8.       

  

Æfing með teygju:  
Standa á öðrum fæti með smá beygju í 
hné, passa að hné sé fyrir ofan rist. 
Fara með “lausa” fótinn aftur og út (45°) 
 12 x hvorn fót 13.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Standa á öðrum fæti kasta bolta í vegg: 
Standa með smá beygju í hné, passa að 
hné sé yfir rist.  
Kasta bolta í vegg, grípa aftur.  
 12 x hvorn fót 6.       

  

Standa á öðrum fæti bolta í gólf, kasta í 
vegg: 
Leggja boltann niður í gólf, lyfta honum 
upp aftur og kasta í vegg, grípa aftur  12 x hvorn fót 7.       

  

Veggjahopp:  
Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan 
höfuð.  
Skoppaðu upp og niður á tánum. 
 25 sek 20.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

 Æfingadagbók - vika 4            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

Planki:  
Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að 
líkaminn myndi beina línu frá öxlum að 
hælum.  Olnbogar ættu að vera beint 
undir öxlum.  
 2 X 25 sek 1.       

  

Keiluhopp fram og aftur:  
Standið fyrir aftan boltann, hoppið fram og 
aftur yfir boltann..  
 20 x 22.       

  

Standa á öðrum fæti bolta í gólf, kasta í 
vegg:  
Leggja boltann niður í gólf, lyfta honum 
upp aftur og kasta í vegg, grípa aftur. 
 15 x hvorn fót 6.       

  

Veggjahopp:  
Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan 
höfuð.  
Skoppaðu upp og niður á tánum. 
 30 sek 20.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Keiluhopp hægri til vinstri:  
Með fætur saman hoppa frá hægri til 
vinstri yfir keilu eins hratt og hægt er.  
 20 x 21.       

  

Hnébeygjur:  
Beygðu hné og mjaðmir eins og þú sért að 
setjast niður, passaðu að hné sé alltaf yfir 
rist. 
 15 x 8.       

  

Fallöxin:  
Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og 
baki í beinni stöðu. Farðu eins langt niður 
og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi 
og settu hendur fyrir þig.   
 2 x 8 10.       

  

Planki annar fótur upp:  
Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að 
líkaminn myndi beina línu frá öxlum að 
hælum. Olnbogar ættu að vera beint undir 
öxlum. 
 15 sek hvorn fót 2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

 Æfingadagbók - vika 5            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

180 hopp:  
Tveggja fóta hopp beint upp í loft, í 
loftinu snúa 180°. Halda höndunum í 
90° beygju að líkamanum.  
 15 x 16.       

  

Hopp, hopp, hopp, upp í loft:  
Stökktu þrjú hopp áfram á báðum 
fótum, strax á eftir lendingu þriðja 
hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint 
upp í loft.  
 3 skipti 27.       

  

Hné að bringu:  
Frá standandi stöðu, hoppaðu og 
settu báða fætur að bringu eins hátt 
og mögulegt er.  
Endurtaktu snöggt. 
 12 x 26.       

  

Hnébeygjur:  
Beygðu hné og mjaðmir eins og þú 
sért að setjast niður, passaðu að hné 
sé alltaf yfir rist. 
 15 x 8.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Æfing með teygju:  
Standa á öðrum fæti með smá beygju 
í hné, passa að hné sé fyrir ofan rist. 
Fara með “lausa” fótinn aftur og út 
(45°). 
 15 x 13.       

  

Planki annar fótur upp:  
Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig 
að líkaminn myndi beina línu frá öxlum 
að hælum. Olnbogar ættu að vera 
beint undir öxlum. 
 15 sek hvorn fót 2.       

  

Hliðarplanki:  
Lyftu efri fæti og mjöðmum þangað til 
axlir, mjaðmir og efri fótur eru í beinni 
línu samsíða gólfinu.  
 20 sek hvor hlið 3.       

  

Keiluhopp fram og aftur:  
Stattu fyrir aftan boltann, hoppaðu 
fram og aftur yfir boltann.  
 20 x 22.       

  

Keiluhopp hægri og vinstri:  
Með fætur saman hoppa frá hægri til 
vinstri yfir keilu eins hratt og hægt er.  
 20 x 21.       

 

 

 



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

 Æfingadagbók - vika 6            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

180 hopp:  
Tveggja fóta hopp beint upp í loft, í 
loftinu snúa 180°. Halda höndunum í 
90° beygju að líkamanum.  
 20 x 16.       

  

Hopp, hopp, hopp, upp í loft  
Stökktu þrjú hopp áfram á báðum 
fótum, strax á eftir lendingu þriðja 
hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint 
upp í loft.  
 5 skipti 27.       

  

Hliðarhopp:  
Stattu á öðrum fæti, með smá beygju í 
hné. Hoppaðu yfir á hinn fótinn lentu 
með smá beygju í hnéinu og haltu 
stöðunni í 3 sek.  
 20 sek 23.       

  

Uppá kassa niður:  
Hoppa jafnfætis upp á hann, snúa, 
hoppa aftur niður.  
 5 skipti 14.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Skærahopp:  
Stattu með annan fótinn fyrir framan 
hinn, stökktu beint upp í loft og skiptu 
á fótum.  
 10 x hvorn fót 28.       

  

Hliðarplanki:  
Spenntu kvið- og rassvöðva. Lyftu 
hægri fæti nokkra sentimetra frá jörðu. 
Endurtaktu fyrir hinn fótinn. 
 20 sek hvor hlið 3.       

  

planki með annan fótinn upp:  
Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig 
að líkaminn myndi beina línu frá öxlum 
að hælum. Olnbogar ættu að vera 
beint undir öxlum. 
 20 sek hvorn fót 2.       

  

Fallöxin:  
Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum 
og baki í beinni stöðu. Farðu eins 
langt niður og þú getur og láttu þig svo 
falla að gólfi og settu hendur fyrir þig.   
 2 x 8 - 10 10.       

  

Keiluhopp fram og aftur:  
Stattu fyrir aftan boltann, hoppaðu 
fram og aftur yfir boltann.  20 x 22.       

  

Keiluhopp hægri og vinstri:  
Með fætur saman hoppa frá hægri til 
vinstri yfir keilu eins hratt og hægt er.  
 20 x 21.       

 



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

Æfingadagbók - vika 7            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

Hliðarplanki:  
Spenntu kvið- og rassvöðva. Lyftu 
hægri fæti nokkra sentimetra frá jörðu. 
Endurtaktu fyrir hinn fótinn. 
 25 sek hvor hlið 3.       

  

Froskahopp:  
Hoppaðu upp og settu hendur upp 
fyrir höfuð. Í lendingu farðu með 
hendur alveg niður í gólf og góða 
beygju í mjöðm og hnjám.   
 10 x  24.       

  

Hliðarhopp:  
Stattu á öðrum fæti, með smá beygju í 
hné. Hoppaðu yfir á hinn fótinn lentu 
með smá beygju í hnéinu og haltu 
stöðunni í 3 sek.  
 10 x hvorn fót 23.       

  

Skærahopp:   
Stattu með annan fótinn fyrir framan 
hinn.. stökktu beint upp í loft og skiptu 
á fótum.  
 20 x  28.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Hopp, hopp, hopp, upp í loft:  
Stökktu þrjú hopp áfram á báðum 
fótum, strax á eftir lendingu þriðja 
hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint 
upp í loft.  
 5 skipti 27.       

  

Upp á kassa niður:  
Hoppa jafnfætis upp á hann, snúa, 
hoppa aftur niður.  
 8 skipti 14.       

  

Hnébeygjur á öðrum fæti:  
Beygja hné eins langt og mögulegt er, 
samt ekki lengra en 90°. 
Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara 
aftur í byrjunarstöðu. 
 20 x hvorn fót 9.       

  

Hendur á mjöðm, hoppa upp: 
Stökkva beint upp í loft, lenda aftur 
jafnfætis, passa að hné sé yfir rist.  
 10 x  15.       

 

 

 

 

 

 



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

 Æfingadagbók - vika 8            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

Hné að bringu:  
Frá standandi stöðu, hoppaðu og 
settu báða fætur að bringu eins hátt 
og mögulegt er.  
Endurtaktu snöggt. 
 15 x 26.       

  

Hendur á mjöðm, hoppa upp: 
Stökkva beint upp í loft, lenda aftur 
jafnfætis, passa að hné sé yfir rist.  
 12 x 15.       

  

Hnébeygjur á öðrum fæti:  
Beygja hné eins langt og mögulegt er, 
samt ekki lengra en 90°. 
Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara 
aftur í byrjunarstöðu. 
 20 x hvorn fót 9.       

  

Skærahopp:  
Stattu með annan fótinn fyrir framan 
hinn.  
stökktu beint upp í loft og skiptu á 
fótum.  
 20 x 28.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

180 hopp:  
Tveggja fóta hopp beint upp í loft, í 
loftinu snúa 180°. Halda höndunum í 
90° beygju að líkamanum.  
 20 x  16.       

  

Fallöxin.  
Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum 
og baki í beinni stöðu. Farðu eins 
langt niður og þú getur og láttu þig svo 
falla að gólfi og settu hendur fyrir þig.   
 2 x 8 -10 10.       

  

Hopp,hopp, hopp, upp í loft:  
Stökktu þrjú hopp áfram á báðum 
fótum, strax á eftir lendingu þriðja 
hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint 
upp í loft.  
 6 skipti 27.       

  

Samsett hopp:  
Standa jafnfætis á ímyndaðri miðju 
hoppa fram, aftur, hægri og vinstri í 
óreglulegri röð.  
 40 sek 17.       

 

 

 

 

 

 

 



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

 

 Æfingadagbók - vika 9            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

              

  

Hliðarhopp:  
Stattu á öðrum fæti, með smá beygju í 
hné.  
Hoppaðu yfir á hinn fótinn lentu með 
smá beygju í hnéinu og haltu stöðunni 
í 3 sek.  
 15 x hvorn fót 23.       

  

Samsett hopp:  
Standa jafnfætis á ímyndaðri miðju 
hoppa fram, aftur, hægri og vinstri í 
óreglulegri röð.  
 40 sek 17.       

  

Froskahopp:  
Hoppaðu upp og settu hendur upp 
fyrir höfuð. Í lendingu farðu með 
hendur alveg niður í gólf og góða 
beygju í mjöðm og hnjám.   
 15 x 24.       

  

Hendur á mjöðm hoppa beint upp: 
Stökkva beint upp í loft, lenda aftur 
jafnfætis, passa að hné sé yfir rist.  
 15 x 15.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Valhopp:  
Hoppa af öðrum fæti yfir á hinn beint 
upp og niður, með tímanum auka 
hraða og hæð hnjánna.  
 25 sek 19.       

  

Hnébeygjur á öðrum fæti:  
Beygja hné eins langt og mögulegt er, 
samt ekki lengra en 90°. 
Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara 
aftur í byrjunarstöðu. 
 20 x á hvorn fót 9.       

  

Einnar fótar hopp áfram:  
Hoppaðu á öðrum fæti eins langt og 
hægt er.  
Haltu lendingunni í 2 sek með hné 
aðeins bogin. 
 5 skipti 29.       

 

 

 

 

 

  



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

 Æfingadagbók - vika 10            

 skýringarmynd Æfingar gerðar fjöldi  
æfing 
nr.  mánud miðvikud föstud 

  

Samsett hopp á öðrum fæti:  
Standa á öðrum fæti á ímyndaðri 
miðju hoppa fram, aftur, hægri og 
vinstri í óreglulegri röð.  
 20 sek 18.       

  

Hnébeygja á öðrum fæti:  
Beygja hné eins langt og mögulegt er, 
samt ekki lengra en 90°. 
Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara 
aftur í byrjunarstöðu. 
  35 sek hvorn fót 9.       

  

Valhopp:  
Hoppa af öðrum fæti yfir á hinn beint 
upp og niður, með tímanum auka 
hraða og hæð hnjánna.  
 25 sek 19.       

  

Froskahopp:  
Hoppaðu upp og settu hendur upp 
fyrir höfuð. Í lendingu farðu með 
hendur alveg niður í gólf og góða 
beygju í mjöðm og hnjám.   
 20 x 24.       



Háskóli Íslands             

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

  

Hopp, hopp, frjósa:  
Hoppaðu 3 hopp áfram á einum fæti, 
eftir þriðja hoppið haltu stöðunni í 5 
sek. Skiptið um fót.  
 5 skipti 30.       

  

Fallöxin:  
Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum 
og baki í beinni stöðu. Farðu eins 
langt niður og þú getur og láttu þig svo 
falla að gólfi og settu hendur fyrir þig.   
 2 x 8 - 10 10.       

 



Fylgiskjal 6 



Háskóli Íslands  Námsbraut í sjúkraþjálfun

Vika 1

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 2

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 3

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 4

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar



Háskóli Íslands  Námsbraut í sjúkraþjálfun

Vika 5

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 6

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 7

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 8

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar



Háskóli Íslands  Námsbraut í sjúkraþjálfun

Vika 9

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 10

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 11

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar

Vika 12

Teygjuæfingar mánud miðvikud föstud

fjöldi knattspyrnuæfinga yfir vikuna

aftanlærisvöðvar >

framanlærisvöðvar

kálfavöðvar I Fjöldi leikja yfir vikuna

Kálfavöðvar II >

Rassvöðvateygja

Mjaðmabeygjuvöðvar

Innanlærisvöðvar
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 Markmið: styrking og 
stöðugleiki fyrir kvið og 
bak. 

 Byrjunarstaða: liggðu á 
kviðnum á gólfinu.  

 Lyftu kvið, mjöðmum og 
hnjám þannig að 
líkaminn myndi beina 
línu frá öxlum að hælum.  
Olnbogar ættu að vera 
beint undir öxlum.  

 Spenntu kvið- og 
rassvöðva. Haltu 
stöðunni.  



 Markmið: styrking og 
stöðugleiki fyrir bak og 
kvið.  

 Byrjunarstaða: Liggðu á 
kviðnum á gólfinu.  

 Lyftu kvið, mjöðmum og 
hnjám þannig að líkaminn 
myndi beina línu frá öxlum 
að hælum. Olnbogar ættu 
að vera beint undir öxlum. 

 Spenntu kvið- og rassvöðva. 
Lyftu hægri fæti nokkra 
sentimetra frá jörðu. 
Endurtaktu fyrir hinn 
fótinn. 



 Markmið: styrkur og 
stöðugleiki fyrir kvið og 
bak. 

 Byrjunarstaða: Liggðu á 
hliðinni, styddu með 
annarri hendi þannig að 
olnbogar sé beint undir 
öxlinni með framhandlegg á 
gólfinu. Ef horft er að ofan 
þá eiga axlir, olnbogi, 
mjaðmir og bæði hné að 
vera í beinni línu. 

 Lyftu efri fæti og mjöðmum 
þangað til axlir, mjaðmir og 
efri fótur eru í beinni línu 
samsíða gólfinu.  



 Markmið: stöðugleiki fyrir 
hné, styrkur aftanlæris- og 
framanlærisvöðva. 

 Byrjunarstaða: Stattu á hægri 
fæti og láttu hinn fótinn 
hanga slakann. Beygðu hné 
og mjaðmir lítillega þannig 
að efri hlutinn hallar fram. 
Þegar horft er að framan eiga 
mjaðmir, hné og fótur að vera 
í beinni línu. 

 Beygðu og réttu hnéið á þeim 
fæti sem staðið er á og lausi 
fóturinn og hendur sveiflast 
með í hreyfingunni.    



 Markmið: Stöðugleiki í 
kringum hné. Styrking 
framan- og 
aftanlærisvöðva.  

 Byrjunarstaða Standa 
með smá beygju í hné, 
passa að hné sé yfir 
rist.  

 Halda á bolta með 90° 
beygju í olnboga.  



 Markmið: Stöðugleiki 
fyrir hné. Styrking fyrir 
framan-, aftanlæris- og 
mjaðmarvöðva.  

 Byrjunarstaða: Standa 
með smá beygju í hné, 
passa að hné sé yfir 
rist.  

 Kasta bolta í vegg, 
grípa aftur.  



 Markmið: Stöðugleiki 
fyrir hné. Styrking fyrir 
framan-, 
aftanlærisvöðva og 
mjaðmagrind.  

 Byrjunarstaða: Standa 
með smá beygju í hné, 
passa að hné sé fyrir 
ofan rist. 

 Leggja boltann niður í 
gólf, lyfta honum upp 
aftur og kasta í vegg, 
grípa aftur.  



 Markmið: styrking framan- 
og aftanlærisvöðva. 

 Byrjunarstaða: Standa 
jafnfætis með 
mjaðmargrindarbreidd á 
milli fóta.  

 Beygðu hné og mjaðmir 
eins og þú sért að setjast 
niður, passaðu að hné sé 
alltaf yfir rist. 

 Farðu eins langt niður og 
möguleiki er. Svo aftur upp 
í byrjunarstöðu. 



 Markmið: stöðugleiki í 
kringum hné. Styrkur í 
framan- aftanlæris- og 
mjaðmarvöðvum.  

 Byrjunarstaða: Standa á 
öðrum fæti.  

 Beygja hné eins langt 
og mögulegt er, samt 
ekki lengra en 90°. 

 Passa að hné sé fyrir 
ofan rist. Fara aftur í 
byrjunarstöðu. 



 Markmið: styrking fyrir 
aftanlærisvöðva. 

 Byrjunarstaða: Krjúptu á 
gólfinu með efri hluta 
líkamans beinan og eitthvað 
mjúkt undir hnjánum, 
mjaðmarbreidd milli hnjáa og 
leggja.  

 Aðstoðarmaður heldur um 
fótleggi rétt ofan ökkla og 
gætir þess að þeir lyftist ekki 
frá gólfi, meðan æfingin er 
gerð.  

 Hallaðu rólega fram. Haltu 
mjöðmum og baki í beinni 
stöðu. Farðu eins langt niður 
og þú getur og láttu þig svo 
falla að gólfi og settu hendur 
fyrir þig.   



 Markmið: styrking 
fyrir framan- og 
aftanlærisvöðva. 

 Byrjunarstaða: Stattu 
jafnfætis með 
mjaðmargrindarbreidd 
á milli fóta.  

 Stígðu fram með annan 
fótinn passaðu að hné 
sé alltaf yfir rist.  

 Stígðu aftur til baka 
með því að nota 
fæturnar en ekki 
sveiflu í bakinu.  



 
 Markmið: styrking 

fyrir framanlæris- og 
mjaðmarvöðva. 

 Byrjunarstaða: Með 
fætur saman.  

 Stíga til hliðar. Tærnar 
eiga að vísa fram og 
nota svo fæturna til að 
spyrna sér til baka.  

 Endurtaka svo aftur á 
hinn fótinn. 



 Markmið: styrking 
fyrir rassvöðva, 
stöðugleiki fyrir hné. 

 Setja teygju utan um 
bæði hné. 

 Byrjunarstaða: Standa á 
öðrum fæti með smá 
beygju í hné, passa að 
hné sé fyrir ofan rist. 

 Fara með “lausa” 
fótinn aftur og út (45°). 



 Markmið: styrking 
lærvöðva. 

 Byrjunarstaða: Standa 
jafnfætis fyrir framan 
15 – 20 cm háan kassa.  

 Hoppa jafnfætis upp á 
hann, snúa, hoppa 
aftur niður.  

 Passa að hné sé fyrir 
ofan rist í lendingu.  



 Markmið: 
Stökkkraftur, styrking 
lærvöðva. 

 Byrjunarstaða: Standa 
með 
mjaðmargrindabreidd 
á milli fóta, setja 
hendur á mjaðmir. 

 Stökkva beint upp í 
loft, lenda aftur 
jafnfætis, passa að hné 
sé yfir rist.  



 Markmið: styrking 
lærvöðva, stöðugleiki. 

 Byrjunarstaða: Standa 
jafnfætis með smá beygju 
í hnjám og mjöðmum.  

 Tveggja fóta hopp beint 
upp í loft, í loftinu snúa 
180°. Halda höndunum í 
90° beygju að 
líkamanum.  

 Halda hverri lendingu í 2 
sek. Endurtaka í öfuga 
átt.  



 Markmið: styrking 
lærvöðva, stöðugleiki. 

 Byrjunarstaða: Standa 
jafnfætis á ímyndaðri 
miðju hoppa fram, 
aftur, hægri og vinstri 
í óreglulegri röð.  

 T.d. Miðja, fram, 
miðja, aftur, miðja, 
hægri, fram, miðja, 
vinstri o.s.frv. 



 Markmið: Styrking 
lærvöðva, jafnvægi. 

 Byrjunarstaða: Standa á 
öðrum fæti á ímyndaðri 
miðju hoppa fram, 
aftur, hægri og vinstri í 
óreglulegri röð.  

 T.d. Miðja, fram, miðja, 
aftur, miðja, hægri, 
fram, miðja, vinstri 
o.s.frv. 

 



 Markmið: stöðugleiki og 
styrking lærvöðva. 

 Byrjunarstaða: Standa á 
öðrum fæti með 90° 
beygju í mjöðm og hné á 
“lausa” fætinum. 

 Hoppa af öðrum fæti yfir 
á hinn beint upp og 
niður, með tímanum 
auka hraða og hæð 
hnjánna.  



 Markmið: styrking 
kálfavöðva og 
samhæfing 
hreyfingar. 

 Byrjunarstaða: 
Hnéin lítið beygð 
og hendur fyrir 
ofan höfuð.  

 Skoppaðu upp og 
niður á tánum. 



 Markmið: stöðugleiki 
og stjórnun neðri 
útlima, styrking 
lærvöðva. 

 Með fætur saman 
hoppa frá hægri til 
vinstri yfir keilu eins 
hratt og hægt er.  



 Markmið: styrking 
lærvöðva og 
stjórnun hreyfinga. 

 Standið fyrir aftan 
boltann, hoppið 
fram og aftur yfir 
boltann.  

 Passa að hné séu 
alltaf yfir ristinni.   



 Markmið: styrking 
fyrir rassvöðva. 
Stöðugleiki fyrir hné 
og mjaðmir. 

 Byrjunarstaða: Stattu á 
öðrum fæti, með smá 
beygju í hné.  

 Hoppaðu yfir á hinn 
fótinn lentu með smá 
beygju í hnéinu og 
haltu stöðunni í 3 sek.  



 Markmið: Styrking lær 
– og rassvöðva. 

 Byrjunarstaða: 
Jafnfætisstaða, 
hoppaðu upp og settu 
hendur upp fyrir 
höfuð. Í lendingu farðu 
með hendur alveg 
niður í gólf og góða 
beygju í mjöðm og 
hnjám.   

 Endurtaktu hoppið svo 
aftur. 



 Markmið: Styrking 
lærvöðva, stjórnun 
hreyfinga. 

 Byrjunarstaða: 
Jafnfætis með 
mjaðmargr.breidd á 
milli fóta.  

 Tveggja fóta hopp eins 
langt og mögulegt er. 
Halda lendingu (hné 
bogin) í 5 sek. 



 Markmið: Tækni og 
stjórnun hreyfinga, styrking 
á lær- og rassvöðvum. 

 Byrjunarstaða: Stattu 
jafnfætis með 
mjaðmargrindarbreidd á 
mili fóta.  

 Frá standandi stöðu, 
hoppaðu og settu báða 
fætur að bringu eins hátt og 
mögulegt er.  

 Endurtaktu snöggt. 



 Markmið: Stökkkraftur, 
stjórnun og stöðugleiki 
hreyfingar. 

 Byrjunarstaða: Stattu 
jafnfætis með 
mjaðmagrindarbreidd á 
mili fóta. 

 Stökktu þrjú hopp áfram 
á báðum fótum, strax á 
eftir lendingu þriðja 
hoppsins hoppaðu þá eitt 
hopp beint upp í loft.  



 Markmið: Styrking 
lærvöðva og 
stöðugleiki hnjáa og 
mjöðmum. 

 Byrjunarstaða: stattu 
með annan fótinn 
fyrir framan hinn. 

 stökktu beint upp í 
loft og skiptu á 
fótum.  



 Markmið: Stöðugleiki 
í kringum hné.  

 Byrjunarstaða: Stattu 
á öðrum fæti með 
beygju í hné og 
mjöðm. 

 Hoppaðu á öðrum 
fæti eins langt og 
hægt er.  

 Haltu lendingunni í 2 
sek með hné aðeins 
bogin. 



 Markmið: Stöðugleiki í 
hnjám. Styrking 
framan-, aftanlæris- og 
rassvöðva. 

 Hoppaðu 3 hopp áfram 
á einum fæti, eftir 
þriðja hoppið haltu 
stöðunni í 5 sek. 
Skiptið um fót.  

 Auktu lengdina á 
stökkunum eftir því 
sem stökktækni bætist. 
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 Annað hné í jörðu  
sem og hæll á 
gagnstæðum fæti.  

 Halla sér fram með 
beint bak, gott er að 
halda sér í með 
annarri hendinni.  

 Halda teygju í 30 
sek, endurtaka fyrir 
hinn fótinn. 

 



 Stattu á öðrum fæti 
eða liggðu á annarri 
hliðinni.  

 Beygið þann fót sem á 
að teygja og grípið um 
ökklann.  

 Passið að halda baki 
beinu, gott að halda 
sér í með annarri 
hendinni.  

 Haldið stöðunni í 30 
sek, endurtaka á hinn 
fótinn. 



 Standið bein og 
látið tær vísa fram.  

 Stígið eitt skref 
fram, setjið hælinn í 
gólfið með 
þungann aftarlega.  

 Beygið hnéið á 
hinum fætinum og 
þrýstið mjöðmum 
lítið eitt fram . 

 Haldið stöðunni í 
30 sek, endurtakið 
fyrir hinn fótinn.  



 Standið bein, látið tær 
vísa fram stutt skref 
fram setja aftari hæl í 
gólf og beygja hné.  

 Beygið hné smá á 
fremri fæti og þrýstið 
mjöðmum fram.  

 Haldið stöðunni í 30 
sek og endurtakið 
fyrir hinn fótinn. 



 Liggðu á bakinu, 
settu ökkla á 
gagnstætt hné og 
lyftu þeim fæti upp.  

 Passa að hafa bak og 
höfuð í gólfi.  

 Draga hné að bringu 
og halda teygju í 30 
sek, endurtaka svo 
fyrir hinn fótinn.  



 Komdu þér fyrir 
þannig að annað 
hnéið sé í gólfi og ilin 
á hinum fætinum 
einnig.  

 Veltu 
mjaðmargrindinni 
þannig að “skottið” 
fari á milli fótanna. 

 Haltu stöðunni í 30 
sek, endurtaktu fyrir 
hinn fótinn. 



 Sitja í indíánastöðu, 
iljar saman, bak beint, 
gott er að hafa 
einhvern stuðning við 
bak til dæmis vegg 
eða annan félaga.  

 Ýta niður á hné með 
olnbogum til að fá 
fram teygju. 

 Halda stöðunni í 30 
sek. 
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æfingar gerðar fjöldi æfing nr. mánud miðvikud föstud

vika 1.
Planki: 

Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að líkaminn 

myndi beina línu frá öxlum að hælum.  

Olnbogar ættu að vera beint undir öxlum. 

Veggjahopp: 

Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan höfuð. 

Skoppaðu upp og niður á tánum.

Hnébeygjur:  

Beygðu hné og mjaðmir eins og þú sért að setjast niður,

 passaðu að hné sé alltaf yfir rist.

Framstig:

Stígðu fram með annan fótinn passaðu að hné sé alltaf yfir rist. 

Stígðu aftur til baka með því að nota fæturna en ekki sveiflu í bakinu. 

Hliðarstig:

Stíga til hliðar. Tærnar eiga að vísa fram,  

nota svo fæturna til að spyrna sér til baka. 

Endurtaka svo aftur á hinn fótinn.

Standa á öðrum fæti m/bolta: 

Standa með smá beygju í hné, passa að hné sé yfir rist. 

Halda á bolta með 90° beygju í olnboga. 

Breitt hopp halda lendingu:

Tveggja fóta hopp eins langt og mögulegt er. 

Halda lendingu (hné bogin) í 5 sek.

20 sek x 2 1.

15 sek 20.

8 sinnum 8.

8 á hvorn fót 11.

8 á hvorn fót 12.

30 sek hvorn fót 5.

5 sinnum 25.



vika 2 fjöldi æfing nr. mánud miðvikud föstud

Planki: 

Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að líkaminn   

myndi beina línu frá öxlum að hælum.

Olnbogar ættu að vera beint undir öxlum. 

Fallöxin: 

Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og baki í beinni stöðu. Farðu eins 

langt niður og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi og settu hendur fyrir 

þig.  

Hnébeygjur: 

Beygðu hné og mjaðmir eins og þú sért að setjast niður, passaðu að 

hné sé alltaf yfir rist.

Standa á öðrum fæti kasta bolta í vegg: 

Standa með smá beygju í hné, passa að hné sé yfir rist. 

Kasta bolta í vegg, grípa aftur. 

Standa á öðrum fæti m/bolta: Standa með smá beygju í hné, passa að hné sé yfir rist. 

Halda á bolta með 90° beygju í olnboga. 

Veggjahopp:

Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan höfuð, 

Skoppaðu upp og niður á tánum.

Framstig: 

Stígðu fram með annan fótinn passaðu að hné sé alltaf yfir rist. 

Stígðu aftur til baka með því að nota fæturna en ekki sveiflu í bakinu. 

breitt hopp halda lendingu:

Tveggja fóta hopp eins langt og mögulegt er. Halda stöðu við lendingu 

(hné bogin) í 5 sek.

25 sek x 2 1.

2 x 4 10.

12 x 8.

10 x hvorn fót 6.

30 sek hvorn fót 5.

20 sek 20.

10 x hvorn fót 11.

6 x 25.



vika 3 fjöldi æfing nr. mánud miðvikud föstud

Planki: 

Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að líkaminn myndi beina línu frá 

öxlum að hælum.  Olnbogar ættu að vera beint undir öxlum. 

Fallöxin: 

Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og baki í beinni stöðu. Farðu eins 

langt niður og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi og settu hendur fyrir 

þig.  

Hnébeygjur: 

Beygðu hné og mjaðmir eins og þú sért að setjast niður, passaðu að 

hné sé alltaf yfir rist.

Æfing með teygju: 

Standa á öðrum fæti með smá beygju í hné, passa að hné sé fyrir ofan 

rist.

Fara með “lausa” fótinn aftur og út (45°)

Standa á öðrum fæti kasta bolta í vegg: 

Standa með smá beygju í hné, passa að hné sé yfir rist. 

Kasta bolta í vegg, grípa aftur. 

Standa á öðrum fæti bolta í gólf, kasta í vegg:
Leggja boltann niður í gólf, lyfta honum upp aftur og kasta í vegg, grípa 

aftur 

Veggjahopp: 

Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan höfuð. 

Skoppaðu upp og niður á tánum.

2 x 25 sek 1.

2 x 6 10.

12 x 8.

12 x hvorn fót 13.

12 x hvorn fót 6.

12 x hvorn fót 7.

25 sek 20.



vika 4 fjöldi æfing nr. mánud miðvikud föstud

Planki: 

Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að líkaminn myndi beina línu frá 

öxlum að hælum.  Olnbogar ættu að vera beint undir öxlum. 

Keiluhopp fram og aftur: 

Standið fyrir aftan boltann, hoppið fram og aftur yfir boltann.. 

Standa á öðrum fæti bolta í gólf, kasta í vegg: 

Leggja boltann niður í gólf, lyfta honum upp aftur og kasta í vegg, grípa 

aftur.

Veggjahopp: 

Hnéin lítið beygð og hendur fyrir ofan höfuð. 

Skoppaðu upp og niður á tánum.

Keiluhopp hægri til vinstri: 

Með fætur saman hoppa frá hægri til vinstri yfir keilu eins hratt og hægt 

er. 

Hnébeygjur: 

Beygðu hné og mjaðmir eins og þú sért að setjast niður, passaðu að 

hné sé alltaf yfir rist.

Fallöxin: 

Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og baki í beinni stöðu. Farðu eins 

langt niður og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi og settu hendur fyrir 

þig.  

Planki annar fótur upp: 

Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að líkaminn myndi beina línu frá 

öxlum að hælum. Olnbogar ættu að vera beint undir öxlum.

2 X 25 sek 1.

20 x 22.

15 x hvorn fót 6.

30 sek 20.

20 x 21.

15 x 8.

2 x 8 10.

15 sek hvorn fót 2.



vika 5 fjöldi æfing nr. mánud miðvikud föstud

180 hopp: 

Tveggja fóta hopp beint upp í loft, í loftinu snúa 180°. Halda höndunum í 

90° beygju að líkamanum. 

Hopp, hopp, hopp, upp í loft: 

Stökktu þrjú hopp áfram á báðum fótum, strax á eftir lendingu þriðja 

hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint upp í loft. 

Hné að bringu: 

Frá standandi stöðu, hoppaðu og settu báða fætur að bringu eins hátt 

og mögulegt er. 

Endurtaktu snöggt.

Hnébeygjur: 

Beygðu hné og mjaðmir eins og þú sért að setjast niður, passaðu að 

hné sé alltaf yfir rist.

Æfing með teygju: 

Standa á öðrum fæti með smá beygju í hné, passa að hné sé fyrir ofan 

rist.

Fara með “lausa” fótinn aftur og út (45°).

Planki annar fótur upp: 

Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að líkaminn myndi beina línu frá 

öxlum að hælum. Olnbogar ættu að vera beint undir öxlum.

Hliðarplanki: 

Lyftu efri fæti og mjöðmum þangað til axlir, mjaðmir og efri fótur eru í 

beinni línu samsíða gólfinu. 

Keiluhopp fram og aftur: 

Stattu fyrir aftan boltann, hoppaðu fram og aftur yfir boltann. 

Keiluhopp hægri og vinstri: 

Með fætur saman hoppa frá hægri til vinstri yfir keilu eins hratt og hægt 

er. 

15 x 16.

3 skipti 27.

12 x 26.

15 x 8.

15 x 13.

15 sek hvorn fót 2.

20 sek hvor hlið 3.

20 x 22.

20 x 21.



vika 6 fjöldi æfing nr. mánud miðvikud föstud

180 hopp: 

Tveggja fóta hopp beint upp í loft, í loftinu snúa 180°. Halda höndunum í 

90° beygju að líkamanum. 

Hopp, hopp, hopp, upp í loft 

Stökktu þrjú hopp áfram á báðum fótum, strax á eftir lendingu þriðja 

hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint upp í loft. 

Hliðarhopp: 

Stattu á öðrum fæti, með smá beygju í hné. Hoppaðu yfir á hinn fótinn 

lentu með smá beygju í hnéinu og haltu stöðunni í 3 sek. 

Uppá kassa niður: 

Hoppa jafnfætis upp á hann, snúa, hoppa aftur niður. 

Skærahopp: 

Stattu með annan fótinn fyrir framan hinn, stökktu beint upp í loft og 

skiptu á fótum. 

Hliðarplanki: 

Spenntu kvið- og rassvöðva. Lyftu hægri fæti nokkra sentimetra frá 

jörðu. Endurtaktu fyrir hinn fótinn.

planki með annan fótinn upp: 

Lyftu kvið, mjöðmum og hnjám þannig að líkaminn myndi beina línu frá 

öxlum að hælum. Olnbogar ættu að vera beint undir öxlum.

Fallöxin: 

Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og baki í beinni stöðu. Farðu eins 

langt niður og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi og settu hendur fyrir 

þig.  

Keiluhopp fram og aftur: 

Stattu fyrir aftan boltann, hoppaðu fram og aftur yfir boltann. 

Keiluhopp hægri og vinstri: 

Með fætur saman hoppa frá hægri til vinstri yfir keilu eins hratt og hægt 

er. 

20 x 16.

5 skipti 27.

20 sek 23.

5 skipti 14.

10 x hvorn fót 28.

20 sek hvor hlið 3.

20 sek hvorn fót 2.

2 x 8 - 10 10.

20 x 22.

20 x 21.
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Hliðarplanki: 

Spenntu kvið- og rassvöðva. Lyftu hægri fæti nokkra sentimetra frá 

jörðu. Endurtaktu fyrir hinn fótinn.

Froskahopp: 

Hoppaðu upp og settu hendur upp fyrir höfuð. Í lendingu farðu með 

hendur alveg niður í gólf og góða beygju í mjöðm og hnjám.  

Hliðarhopp: 

Stattu á öðrum fæti, með smá beygju í hné. Hoppaðu yfir á hinn fótinn 

lentu með smá beygju í hnéinu og haltu stöðunni í 3 sek. 

Skærahopp:  

Stattu með annan fótinn fyrir framan hinn.. stökktu beint upp í loft og 

skiptu á fótum. 

Hopp, hopp, hopp, upp í loft: 

Stökktu þrjú hopp áfram á báðum fótum, strax á eftir lendingu þriðja 

hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint upp í loft. 

Upp á kassa niður: 

Hoppa jafnfætis upp á hann, snúa, hoppa aftur niður. 

Hnébeygjur á öðrum fæti: 

Beygja hné eins langt og mögulegt er, samt ekki lengra en 90°.

Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara aftur í byrjunarstöðu.

25 sek hvor hlið 3.

10 x 24.

10 x hvorn fót 23.

20 x 28.

5 skipti 27.

8 skipti 14.

20 x hvorn fót 9.

Hendur á mjöðm, hoppa upp: Stökkva beint upp í loft, lenda aftur 

jafnfætis, passa að hné sé yfir rist. 10 x 15.
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Hné að bringu: 

Frá standandi stöðu, hoppaðu og settu báða fætur að bringu eins hátt 

og mögulegt er. 

Endurtaktu snöggt.

Hnébeygjur á öðrum fæti: 

Beygja hné eins langt og mögulegt er, samt ekki lengra en 90°.

Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara aftur í byrjunarstöðu.

Skærahopp: 

Stattu með annan fótinn fyrir framan hinn. 

stökktu beint upp í loft og skiptu á fótum. 

180 hopp: 

Tveggja fóta hopp beint upp í loft, í loftinu snúa 180°. Halda höndunum í 

90° beygju að líkamanum. 

Fallöxin. 

Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og baki í beinni stöðu. Farðu eins 

langt niður og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi og settu hendur fyrir 

þig.  

Hopp,hopp, hopp, upp í loft: 

Stökktu þrjú hopp áfram á báðum fótum, strax á eftir lendingu þriðja 

hoppsins hoppaðu þá eitt hopp beint upp í loft. 

Samsett hopp: 

Standa jafnfætis á ímyndaðri miðju hoppa fram, aftur, hægri og vinstri í 

óreglulegri röð. 

Hendur á mjöðm, hoppa upp: Stökkva beint upp í loft, lenda aftur 

jafnfætis, passa að hné sé yfir rist. 12 x 15.

20 x hvorn fót 9.

15 x 26.

20 x 28.

20 x 16.

2 x 8 -10 10.

6 skipti 27.

40 sek 17.
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Hliðarhopp: 

Stattu á öðrum fæti, með smá beygju í hné. 

Hoppaðu yfir á hinn fótinn lentu með smá beygju í hnéinu og haltu 

stöðunni í 3 sek. 

Samsett hopp: 

Standa jafnfætis á ímyndaðri miðju hoppa fram, aftur, hægri og vinstri í 

óreglulegri röð. 

Froskahopp: 

Hoppaðu upp og settu hendur upp fyrir höfuð. Í lendingu farðu með 

hendur alveg niður í gólf og góða beygju í mjöðm og hnjám.  

Valhopp: 

Hoppa af öðrum fæti yfir á hinn beint upp og niður, með tímanum auka 

hraða og hæð hnjánna. 

Hnébeygjur á öðrum fæti: 

Beygja hné eins langt og mögulegt er, samt ekki lengra en 90°.

Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara aftur í byrjunarstöðu.

Einnar fótar hopp áfram: 

Hoppaðu á öðrum fæti eins langt og hægt er. 

Haltu lendingunni í 2 sek með hné aðeins bogin.

15 x hvorn fót 23.

Hendur á mjöðm hoppa beint upp: Stökkva beint upp í loft, lenda aftur 

jafnfætis, passa að hné sé yfir rist. 15 x 15.

40 sek 17.

15 x 24.

25 sek 19.

20 x á hvorn fót 9.

5 skipti 29.
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Samsett hopp á öðrum fæti: 

Standa á öðrum fæti á ímyndaðri miðju hoppa fram, aftur, hægri og 

vinstri í óreglulegri röð. 

Hnébeygja á öðrum fæti: 

Beygja hné eins langt og mögulegt er, samt ekki lengra en 90°.

Passa að hné sé fyrir ofan rist. Fara aftur í byrjunarstöðu.

 

Valhopp: 

Hoppa af öðrum fæti yfir á hinn beint upp og niður, með tímanum auka 

hraða og hæð hnjánna. 

Froskahopp: 

Hoppaðu upp og settu hendur upp fyrir höfuð. Í lendingu farðu með 

hendur alveg niður í gólf og góða beygju í mjöðm og hnjám.  

Hopp, hopp, frjósa: 

Hoppaðu 3 hopp áfram á einum fæti, eftir þriðja hoppið haltu stöðunni í 

5 sek. Skiptið um fót. 

Fallöxin: 

Hallaðu rólega fram. Haltu mjöðmum og baki í beinni stöðu. Farðu eins 

langt niður og þú getur og láttu þig svo falla að gólfi og settu hendur fyrir 

þig.  

20 sek 18.

35 sek hvorn fót 9.

25 sek 19.

2 x 8 - 10 10.

20 x 24.

5 skipti 30.


