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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um form líkamsræktar sem nefnt er fitness með sérstakri 

áhersla á upplifun stúlkna sem stundað hafa íþróttina og keppt í henni. Fyrst verður farið 

yfir þær rannsóknaraðferðir sem beitt er í ritgerðinni og þau hugtök sem notuð eru til 

þess að skoða þennan þjóðfélagshóp. Í öðrum kafla eru viðmælendur kynntir og farið 

yfir sögu fitness bæði hér á landi og í Bandaríkjunum þaðan sem sportið á rætur sínar. 

Þriðji og fjórði kafli eru að miklu leyti byggðir upp á því sem fram kom í viðtölunum 

við keppendur í fitness. Varpað er ljósi á hvernig tímabilið fyrir mót fer fram hjá 

keppendum og eins er fjallað um keppnisdaginn sjálfan og hvað tekur við eftir mót.  

Það helsta sem rannsóknin leiddi í ljós var að keppendur líta á fitness sem 

lífsstíl. Mikilvægt þykir að tileinka sér lífshætti sem tíðkast innan þessa hóps til 

undirbúnings fyrir keppni og ekki á að líta á þetta sem skammtíma reddingu á einhverju 

sem annars tæki um ár eða meira að laga. Hefðir og siðir sem tíðkast innan fitness eru 

oft umdeildir en keppendurnir reyna að láta þau orð sem vind um eyru þjóta. 
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Formáli 

Við gerð þessarar ritgerðar fékk ég hjálp frá mörgum aðilum sem ég vil sérstaklega 

þakka og þá fyrst leiðbeinandanum mínum Ólafi Rastrick. Þá vil ég þakka 

viðmælendum mínum, Adam Jónssyni, Halldóru Auði Jónsdóttur, Katrínu Ösp 

Jónasardóttur, Margréti Eddu Gnarr og Maríu Kristínu Guðjónsdóttur fyrir að leyfa mér 

að taka við þau viðtöl. Auk þess vil ég sérstaklega þakka þeim sem lásu yfir fyrir mig 

þessa ritgerð en voru það samnemendur mínir Auður Guðríður Hafliðadóttir og Gígja 

Óskarsdóttir auk systur minnar, Iðunnar Elfu Bolladóttur og vinkonu móður minnar 

Guðrúnu Sigurðardóttur íslenskukennara . Ég vil líka þakka bumbubúanum mínum fyrir 

að hafa verið ágætlega til friðs meðan á skrifunum stóð. Að auki þakka ég almennan 

stuðning frá fjölskyldu og maka í gegnum námið. 

Við gerð ritgerðarinnar komst ég, ásamt nokkrum samnemendum mínum, að því 

hve innskotsborðin uppi á fjórðu hæð Þjóðarbókhlöðunnar eru frábær staður til þess að 

skrifa. Þessu leyndarmáli get ég núna uppljóstrað þar sem skrifum okkar er lokið svo 

aðrir geti notið þess sama og við. 
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Inngangur	  

Líkamsrækt hefur fylgt manninum frá örófi alda og hefur líkamlegt form mannsins 

verið umhugsunarefni allmargra. Hugmyndir um líkamann og líkamlegt atgervi hafa 

þróast með tímanum og hafa menn þjálfað líkamann með mismunandi aðferðum. Út frá 

líkamsræktinni kom svo fitness en þó svo að það sé þekkt sport í þjóðfélaginu í dag 

hefur það ekki verið til nema í um 70 ár. Konur fóru svo að taka þátt á síðari hluta 

áttunda áratugarins og hefur fitness notið mikilla vinsælda meðal kvenna síðan. Fitness 

breiddist út og þróuðust keppnir í kringum það. Upp úr 1980 voru keppnirnar komnar í 

það form sem við þekkjum í dag. Hér á landi eru slegin þátttökumet í fitness á nær 

hverju ári.  

 Þegar hugtakið fitness kemur fyrir í daglegri umfjöllun þá hafa flestir sína 

skoðun á þessu tiltekna sporti. Þær hugrenningar og tilfinningar sem fólk hefur myndað 

sér eru byggðar á misjafnlega miklum upplýsingum um sportið en í raun hefur enginn 

einn rétt fyrir sér í þessum efnum. Leiðirnar sem keppendur fara í fitness eru svo ólíkar 

að í raun er ekki hægt að dæma alla fyrir það sem einhver einn gerir. Það á líka við um 

þessa ritgerð, hér verða sjónarhorn fjögurra stúlkna sett fram en ályktanir þeirra eða 

upplifun þurfa ekki að gilda um alla fitnessiðkendur.  

Í þessari ritgerð verður reynt að gefa lesendum sjónarhorn á fitnesskeppnir sem 

annars fengi ekki að koma fram. Reynt verður að útskýra fyrir lesendum ferlið sem 

keppendur fara í gegnum fyrir mótið og hverju keppendur þurfa að huga að. Farið 

verður yfir sögu fitness bæði hér á landi sem og í Bandaríkjunum þar sem fyrstu 

keppnirnar voru haldnar. Þegar fjallað er um fitness og líkamsrækt er Arnold 

Schwarzenegger ofarlega á lista og verður fjallað stuttlega um hann og keppnina Arnold 

Classic sem hann stofnaði til. Afrek hans í þessu sporti eru allnokkur og hefur hann 

getið sér gott orð í þeim efnum. Í ritgerðinni verðu einnig stuðst við bók hans The New 

Encyclopedia of Modern Bodybuilding en í henni er að finna margt sem við kemur 

fitness og líkamsrækt.  

Heimildir sem notaðar eru í ritgerðinni eru viðtöl sem höfundur tók sem og viðtöl 

við aðra fitness keppendur hér á landi sem birst hafa í blöðum og myndskeiðum á 

netinu. Auk viðtalanna er stuðst við fræðilegar tímaritsgreinar og bækur um fitness sem 

höfundur komst yfir. Ekki er þó auðvelt að komast yfir slíkt efni hér á landi og því 

heimildaefnið takmarkað að því leyti.  
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Reynt verður að svara því hvað drífur keppendur áfram í þessu sporti og hvernig 

lífsreynsla það er keppa og þeirra reynsla skoðuð frá sjónarhorni þjóðfræðinnar. 

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra kafla og er innihaldi kaflanna skipt upp þannig að í fyrsta 

kafla er farið yfir rannsóknaraðferðina og þau hugtök sem tekin verða fyrir í seinni 

köflum. Annar kafli fjallar um sögu fitness og líkamsræktar, þá eru viðmælendur einnig 

kynntir þar. Í þriðja kafla er fjallað um þann undirbúning sem fer fram fyrir mót hjá 

fitnesskeppendunum og upplifun þeirra stúlkna sem viðtöl voru tekin við eru notaðar til 

þess að útskýra fyrir lesendum það sem fer fram á þessu tímabili. Fjórði kafli fer yfir 

hvað er gert á mótsdag og það sem gerist eftir mót. Í viðauka ritgerðarinnar er matarplan 

og æfingaplan ásamt myndum af viðmælendum upp á sviði á keppnisdegi til þess að 

gera lesendum kleift að gera sér betur grein fyrir undirbúning keppenda fyrir mót og 

einnig til að sjá hvað ber fyrir augu  áhorfenda á fitnesskeppni. 
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1. Hugtök og rannsóknin 

Þegar talað er um fitness þá er margt sem kemur upp í hugann; líkamsrækt, lífsstíll, 

fæðubótarefni, brúnka, glimmer og glamúr. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

það samfélag sem býr að baki fitness hér á landi. Hvers vegna taka stúlkur þá ákvörðun 

að keppa, hvers vegna er ekki nóg að vera í góðu formi án þess að þurfa að sýna öðrum 

það á opinskáan hátt. Fitness hefur verið lítið rannsakað út frá þessu sjónarhorni og 

lagðar voru fram spurningar til viðmælenda til að varpa ljósi á fitness bæði þann lífstíl 

sem fylgir sportinu og keppninni sjálfri.  

Hér að neðan verður fjallað um þær aðferðir sem beitt var við gagnaöflun 

þessarar ritgerðar. Rannsókninni verður lýst og þau hugtök kynnt sem notuð verða við 

greininguna og til stuðnings við það sem fram kemur í viðtölum. Tekinn verður fyrir 

ákveðinn hópur í samfélaginu; fólk sem stundar fitness. Sjónum er einkum beint að 

hluta þess hóps þar sem aðeins var talað við stúlkur sem hafa keppt í fitness. Skoðað 

verður hvernig sú lífsreynsla að keppa í fitness kemur fram en hún verður greind á 

grunni þjóðfræðilegra aðferða.  

1.1 Rannsóknin og aðrar heimildir 

Áhorfendur fylla salinn smátt og smátt og mikill kliður er þar til kynnirinn gengur fram 

á sviðið og tilkynnir að keppnin sé að byrja. Á fremsta bekk eru dómararnir og baksviðs 

eru keppendur í óða önn að klára undirbúninginn fyrir sviðsframkomuna. Það er verið 

að laga brúnkuna, bera á olíu og festa keppnisnúmerið á bikiníbuxurnar. Allir eru fullir 

tilhlökkunar og ef til vill stress hjá einhverjum. Kynnirinn kallar fram fyrsta flokkinn 

sem keppt er í og koma keppendur einn og einn í einu inn á sviðið eftir að hafa fengið 

merki frá kynninum og taka sér stöðu á sviðinu. Keppendur eru kallaðir lengra fram á 

sviðið í minni hópum, kannski fimm eða sex saman, sem sýna ákveðnar uppstillingar 

sem dómarar biðja um. Allir keppendur fá að minnsta kosti einu sinni að koma framar á 

sviðið og oftast reyna dómarar að fela það hverjar þeim þykja áhugaverðastar með því 

að kalla allar jafnoft fram. Í þessum uppstillingum eru stúlkurnar dæmdar og fá þær stig 

fyrir hvern þátt fyrir sig. Þegar þessu er lokið fer hópurinn út af sviðinu og sá næsti 

tekur við. Hver flokkur fær að koma tvisvar eða þrisvar fram og er þá í mismunandi 

fatnaði. Yfirleitt koma keppendur fram í lituðu bikiníi, svörtu bikiníi og svo í 

íþróttafatnaði. Þegar öllu þessu er lokið leiða dómara saman  hesta sína og komast að 

niðurstöðu um fimm efstu sætin. 
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Þannig má lýsa því sem ber fyrir augu áhorfenda á fitnesskeppni en aðdragandi og 

umgjörð slíkrar keppni að því er snýr að keppendum er helsta efni ritgerðarinnar. Vildi 

höfundur lýsa umhverfinu og því sem fram fer fyrir þá sem ekki hafa setið svona 

keppni. 

Við vinnslu ritgerðarinnar var notast að mestum hluta við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Fyrirferðamesti þáttur rannsóknarinnar fólst í því að taka viðtöl. 

Reyndist Konráð Valur Gíslason vel í að finna viðmælendur, en hann er einkaþjálfari 

sem sérhæfir sig í þjálfun stúlkna sem stefna á að keppa í fitness, og benti hann á stúlkur 

sem tilbúnar væru að koma í viðtal. Auðvelt var að hafa samband við hann í gegnum 

Facebook síðu hans, Iceland Fitness. Einnig nýttust viðtöl sem höfundur átti í fórum 

sínum sem tekin voru upp fyrir námskeiðið Söfnun þjóðfræða. Námsefni úr öðrum 

námskeiðum í þjóðfræðinni nýttust einnig en við rannsóknarvinnuna reyndust bækurnar 

Living Folklore eftir Marta C. Sims  og Martine Stephens og Performance Studies eftir 

Richard Schechner mjög vel. 

1.1.1 Heimildir 

Við öflun upplýsinga um fitness voru að mestu leyti eigindlegar rannsóknaraðferðir 

notaðar, sem eru algengar innan þjóðfræðinnar. Ritgerðin byggir því að stórum hluta á 

viðtalsrannsókn á endurminningum keppenda í fitness er  rætt var við. Í bókinni 

Recording Oral history eftir Valerie Raleigh Yow er bent á að með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum geti rannsakandinn öðlast dýpri þekkingu á efni sem hann hefur 

lesið sér til um og að viðtalið geti einnig leitt af sér nýja sýn á sama efni.1 Í viðtölunum 

við keppendur í fitness birtist mér þannig annað og nýtt sjónarhorn á keppnina sem 

höfundur gat ekki séð áður. Þegar viðtöl eru tekin þá er viðmælandinn að kenna 

rannsakandanum hvernig hlutirnir eru en ekki öfugt. Viðmælandinn hefur því í rauninni 

vald á því sem kemur fram í viðtalinu þótt rannsakandinn stýri því með spurningum 

sínum. Markmið viðtalsins er að fá dýpri skilning á rannsóknarefninu.2 Gæta þarf að 

ýmsu þegar viðtal er tekið, s.s. að viðmælandinn fari ekki um of út fyrir efnið en oftast 

er auðvelt að leiða hann aftur inn á rétta braut.  

                                                        
1 Yow, Recording Oral History, 2. 
2 Yow, Recording Oral History, 7. 
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Öflun annarra heimilda var einnig mikilvæg og eins og áður hefur komið fram er 

mikið stuðst við bók Arnold Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern 

Bodybuilding, auk greina og bóka sem höfundur komst yfir. Við leit á efni um kvenkyns 

keppendur í fitness eða líkamsrækt (e. body building) þá kom í ljós að nokkuð hefur 

verið skrifað um þetta efni en erfitt var að komast yfir það þar sem ekki var mikið úrval 

á bókasöfnum landsins um þetta efni. Hafði höfundur meira segja næstum gefið upp 

vonina um að komast yfir bók Schwarzenegger. Hún hafði reynst í útláni í nokkur ár á 

safninu þar sem hún átti að vera til, en mágur höfundar átti bókina og gat lánað hana. 

Mikill fróðleikur er í þessari bók og er hún hin skemmtilegasta aflestrar þótt hún vegi 

um 3,6 kg og um 800 blaðsíður. Auk viðtalanna sem höfundur tók þá var notast við 

viðtöl sem tekin hafa verið við hina ýmsu fitnesskeppendur og birtst hafa opinberlega 

sem myndskeið á netinu og greinar í blöðum.  

1.2 Hugtök og kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu hugtök og kenningar sem notuð verða í 

ritgerðinni. Námsefni ýmissa námskeiða í þjóðfræðinni nýttust vel auk hjálpar frá 

veraldarvefnum. Leitast höfundur við að fjalla um fitnesskeppendur sem þjóðfræðilegan 

hóp og sagt verður frá þeim þáttum sem skilgreina þennan hóp frá öðrum í ritgerðinni. 

Innan hópsins tíðkast ákveðnar hefðir og verða þeim gert skil í síðari köflum sem og 

hvernig mótsstaðirnir verða að vígslustöðum þar sem keppandinn vígist inn í hópinn eða 

öðlast hærri sess í honum.  

1.2.1 Hópur (e. group)  
Það fólk sem stundar fitness er hópur, og um hóp er fjallað sem heild og eru meðlimir 

hans því oft dæmdir allir í einu. Margir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið hópur (e. 

group) þar á meðal eru þau Alan Dundes, Marta C. Sims  og Martine Stephens. Hópur 

er skilgreindur svo af Dundes að hann þurfi að innihalda að minnsta kosti tvær 

manneskjur og að þessar manneskjur eigi það sameiginlegt að halda uppi vissum 

hefðum. Í hópi þurfa ekki allir að þekkjast, einstaklingarnir þurfa einungis að eiga 

eitthvað sameiginlegt, s.s. áhugamál, og viðhalda þeim hefðum sem hópurinn fylgir. 

Hópar eru til af öllum stærðum og gerðum allt frá fjölskyldu að heilli þjóð.3 Marta C. 

Sims  og Martine Stephens fjalla um hugtakið á þá leið að til að vera í ákveðnum hópi 

                                                        
3 Dundes, Interpreting Folklore, 7. 
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þá þarftu að kunna tungumál þess, hefðir, hegðun og reglur; skrifaðar og óskrifaðar. 

Þessir þættir tjá viðhorf, trú, gildi hópsins bæði meðal meðlima hans og 

utanaðkomandi.4 Fólk sem keppir í fitness viðheldur þeim gildum og viðmiðum sem 

tíðkast innan hópsins, það er ákveðinn lífsstíll sem tíðkast innan hópsins auk þeirra 

hefða og athafna sem þau framkvæma á niðurskurðartímabilinu.   

1.2.2 Starfsstéttarhópar (e. occupational groups)  

Hópur sem einstaklingur er hluti af um skeið eða yfir vissan tíma lífsins, hvort sem það 

eru nokkrir mánuðir eða áratugir, hefur verið kallaður starfsstéttarhópur. Þessi hópur 

gæti verið sá sem einstaklingurinn finnur sig mest í á tilteknu tímabili. Keppendur í 

fitness líta ekkert endilega á sig sem fitnessfólk allt sitt líf en meðan það stundar sportið 

stíft þá er þetta gjarnan hópurinn sem þau eiga einna mest sameiginlegt með.5 

1.2.3 Athöfn/hefðir (e. ritual)  

Margar gerðir eru til af athöfnum þó að við tengjum þær gjarnan við kristilega og 

kirkjulega siði, til dæmis fermingar og giftingar.6 Það þarf þó ekkert endilega að vera að 

athafnir tengist trúarbröðgðum því oft nota ákveðnir hópar athafnir til að vígja inn nýja 

meðlimi eða kveðja gamla. Athafnir hafa merkingu og skilgreina atburði sem við tökum 

þátt í og framkvæmum (e. performe). 7 Athafnir eru samansafn minninga sem við 

bindum þær við. Athafnir hjálpa líka mönnum til þess að komast yfir erfiða atburði, 

sambandsslit til að öðlast kraft eða breyta dagsdaglegum lifnaðarháttum. Á hverjum 

degi framkvæmir fólk tugi athafna, allt frá athöfnum byggðum á trúarlegum skoðunum 

að athöfnum hversdagslífsins. Athafnir þurfa ekki að vera stórar eða vel þekktar sem 

slíkar. Athöfn getur verið hefð eins og þegar brúðhjón skera kökuna eða kasta 

brúðarvendinum. Í fitness getur þetta verið þegar keppendur bera á sig brúnkuna eða 

æfa uppstillingarnar (e. posing rutine). Þess konar athafnir eða hefðir eru flokkaðar sem 

veraldlegar (e. secular).8  

                                                        
4 Sims og Stevens, Living Folklore, 31. 
5 Sims og Stevens, Living Folklore, 50-51. 
6 Schechner, Performance Studies, 52. 
7 Sims og Stevens, Living Folklore, 110. 
8 Schechner, Performance Studies, 53. 
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1.2.4 Vígsluathafnir (e. rites of passage)  

Upplifun einstaklings sem keppir í fitness getur markað tímamót í lífi þeirrar 

manneskju. Þetta eru atburðir sem einstaklingarnir geta minnst þar sem ákveðnar 

breytingar áttu sér stað í lífi þeirra. Líta má svo á að líf hvers einstaklings myndi röð 

viðburða sem þroska hann og ýmsa titla sem sýna fram á hvað einstaklingurinn hefur 

tekið fyrir í lífinu. Hvaða leiðir hann hefur farið í lífinu og hvað hann hefur gert og 

afrekað. Svona viðburðir eru til dæmis fermingar, giftingar, fæðing barns, útskriftir og 

aðrir viðburðir sem marka einhvern áfanga eða breytingu.9 Þegar keppandi í fitness 

stígur í fyrsta skipti á svið þá markar keppnin ákveðin tímamót og þarna á þessum stað 

og á þessari stundu er manneskjan orðin að keppanda í fitness. Nýr titill sem 

manneskjan getur skilgreint sig með og atburður sem eflir einstaklinginn í því sem hann 

gerir.10 Þó svo að keppandi hafi ekki náð verðlaunasæti hefur hann samt unnið sér inn 

rétt til að kalla sig fitnesskeppanda, sigurinn er ekki allt. 

1.2.5 Vígslustaðir (e. ritual time/space) 

Af því að sumar athafnir/hefðir eiga sér stað í ákveðnu rými á ákveðnum tíma þá breytir 

athöfnin staðnum meðan á henni stendur.11 Þegar keppt er í fitness í stóra salnum í 

Háskólabíói þá er staðurinn ekki skilgreindur sem bíósalur meðan á keppninni stendur. 

Keppendurnir, dómararnir og áhorfendurnir spila allir sitt hlutverk í því að skilgreina 

rými keppninnar. Meðan á athöfninni stendur þá er annað í lífinu lagt til hliðar. Farið er 

í sérstaka búninga, eins og keppnisbikiní, og þátttakendur skilja við persónueinkenni sín 

– önnur en þau sem lúta að reglum og markmiðum keppninnar – þar til eftir keppnina.12 

Stúlkurnar sem keppa í fitness klæðast keppnisbikiníum, bera á sig brúnkukrem, setja á 

sig gervineglur, fá hárgreiðslu, eru málaðar, bera áberandi skart og eru í 

keppnishælaskóm. Það eina sem skilgreinir þær sem einstaklinga á sviðinu á þessum 

stað á þessari stundu er númerið sem þær bera á mjöðminni, nælt við bikiníbrókina. 

                                                        
9 Gennep, The Rites of Passage, 3. 
10 Gennep, The Rites of Passage, 3. 
11 Schechner, Performance Studies, 71. 
12 Schechner, Performance Studies, 72. 
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1.2.6 Jaðartímabil (e. liminality)  

Fyrir keppnina þá á sér stað mikill undirbúningur sem þátttakendur takast á hendur til 

þess að standa sig sem best uppi á sviðinu. Keppendurnir þjálfa stíft og hafa strangt 

matarplan til að ná sem bestum árangri. Þetta millibilsástand frá því að vera venjulegur 

einstaklingur í samfélaginu í að verða fitnesskeppandi má segja að sé jaðartímabil (e. 

liminality). Victor Turner lýsir jaðartímabili á þá vegu að það sé hvorki hér né þar, þetta 

er það sem gerist á milli. Þetta er skilgreint sem millibilsástand þar sem 

umbreytingarnar eiga sér stað.13  Marta C. Sims  og Martine Stephens koma líka inn á 

jaðartímabil í bók þeirra Living Folklore. Þegar við komum inn á jaðartímabil í lífinu þá 

erum við að hefja eða ljúka einhverju skeiði, við erum á milli þess sem við vorum og 

þess sem við munum verða eftir að athöfninni lýkur. Meðan á athöfninni stendur þá 

verða breytingar sem munu breyta skilgreiningu okkar á okkur sjálfum.14 

1.2.7 Framkoma/sviðsetning (e. performance)  

Framkoma getur verið hvað sem er, hvort sem við leikum, keppum í íþróttum, spilum 

tónlist eða tökum þátt í hversdagslífinu. Þó svo að við höldum að við séum 

uppátækjasöm og frumleg þá er yfirleitt raunin sú að þetta er eitthvað sem hefur verið 

gert áður, jafnvel af okkur sjálfum.15 Framkoma er stundum skilgreind sem hegðun sem 

allavega er endurtekin tvisvar. Eins og sviðslistafræðingurinn Richard Schechner kemst 

að orði: „This twice-behaved behavior is generated by interactions between ritual and 

play. In fact, one definition of performance is: Ritualized behavior conditioned and/or 

permeated  by play.“16 Hægt er að skoða framkomu út frá tveimur sjónarmiðum; hvað 

framkoma „er“ og hvernig hún birtist „sem“ framkoma (e. “is” and “as” performance). 

Nánast allt getur talist „sem“-framkoma en það eru takmörk fyrir því hvað getur verið 

skoðað sem „er“-framkoma. Eitthvað telst „er“-framkoma þegar saga, hefð, siðvenjur, 

viðtekin regla, og félagsleg samhengi segja svo um.17 Sviðsframkoma fitnesskeppenda 

er framkoma en hægt er að skoða allan undirbúninginn sem framkomu. 

                                                        
13 Turner, The Ritual Process, 95. 
14 Sims og Stevens, Living Folklore, 105. 
15 Schechner, Performance Studies, 52. 
16 Schechner, Performance Studies, 52. 
17 Schechner, Performance Studies, 38. 
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1.2.8 Kæling/niðurkeyrsla (e. cooldown)  

Þegar framkomu (e. performance) lýkur þá falla tjöldin niður og áhorfendurnir fara 

heim, brúðhjónin kveðja samkomuna, leikararnir fara úr búningunum og klæða sig í sín 

eigin hversdagsföt. Þátttakendur og áhorfendur ræða sín á milli um það sem fram fór, 

það sem þau sáu, fara heim, borða, sofa. Hlutirnir verða aftur venjulegir. Þetta tímabil 

frá því að sýningunni lýkur og þangað til þátttakendur yfirgefa vettvang sýningarinnar 

er mikilvægt tímabil fyrir keppendur í fitness. Eins og upphitunin býr keppendur undir 

framkomuna þá hjálpar niðurkeyrslan þeim til þess að síga rólega aftur inn í hið 

venjulega líf. Þetta á einnig við um minni athafnir eins og samkvæmi í heimahúsi, þegar 

gestir fara þá tekur gestgjafinn til eða ákveður að geyma það til morgundagsins líkt og 

hann vilji ekki að samkvæmið endi. Þá er líka rætt um samkvæmið eftir á, hvað gerðist, 

hverjir voru með hverjum og svo framvegis.18 Keppendur stíga af sviði, afklæðast 

keppnisbikiníum og fara í sinn vanalega fatnað. Rætt er um úrslitin og haldið er heim í 

sturtu og skolað er af sér sem mest af brúnkunni sem borin var á fyrir sviðsframkomuna. 

1.2.9 Eftirmálar (e. aftermath)  

Eftir niðurkeyrsluna koma  eftirmálar, það eru til dæmis myndirnar úr samkvæminu eða 

af fitness-keppninni. Það eru ekki einungis myndir sem fela í sér eftirmál heldur getur 

þetta verið ör, blettur í dúk, gömul flík, eitthvað sem minnir okkur á ákveðinn atburð í 

lífinu sem fær okkur til að rifja upp ákveðnar minningar tengdar uppákomum eða 

sýningum. Eftirmálar geta lifað í mörg ár eftir atburðinn og jafnvel lengur en þeir sem 

voru á staðnum.19 Þegar fitnessmótið er búið flæða myndir af því inn á netið, t.d. á 

Facebook, fitnessfréttir.is og heimasíður fyrir fæðubótarefni. Þar eru keppendur sýndir 

áfram og keppnin heldur áfram að lifa með umræðum og auglýsingum um að þessi eða 

hinn keppandi hafi notað þetta eða hitt fæðubótarefnið. Þessar myndir geta lifað í 

töluverðan tíma efir mótið og verið birtar aftur og aftur til að minna á hvað var auglýst 

og árangur viðkomandi keppanda. 

1.2.10 Fitness  

Fitness er form af líkamsrækt þar sem keppt er um líkamlegt útlit. Vöðvar og 

vöðvauppbygging er stór partur af fitness sem og ákveðinn matarmenning. Þeir sem 

                                                        
18 Schechner, Performance Studies, 245. 
19 Schechner, Performance Studies, 246-247. 
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stunda fitness hafa jafnvel sín eigið slanguryrði sem hópurinn notar yfir athafnir sem 

tíðkast innan þessa hóps. Íslenskun orðanna er aðeins óþjálli en þau orð sem hópurinn 

hefur tileinkað sér hér á landi. Talað er um „að kötta“ sem þýtt hefur verið sem 

niðurskurður, „sett“ eru einfaldlega röð af æfingum, „pósur“ eru líkamsstellingar, 

„tónaður líkami“ er líkami þar sem sést örla fyrir útlínum vöðva. Fitness sem keppni 

hefur ekki verið til nema í um sjötíu ár og hérlendis í um þrjátíu ár. Keppnirnar hafa 

þróast og hafa skipst upp í flokka; í karla- og kvennaflokk og í hæðar- og 

þyngdarflokka. Fitness er í raun líkamlegt atgervi og eru fitnesskeppnir aðeins keppni í 

því.  

Hérna hefur verið farið yfir helstu rannsóknaraðferðir og hugtök. Hugtök þessi 

verða tengd við efni ritgerðarinnar í greiningarkafla og mikilvægi þess efnis sem nú 

hefur fram komið mun skýrast. Í næsta kafla verða viðmælendur kynntir og  farið  yfir 

sögu fitness hér á landi og upphaf þess í Bandaríkjunum. Mikilvægt er að gera sér grein 

fyrir hvað keppendurnir hafa gert áður en keppt var því oft spilar fyrri lífsreynsla inn í 

og getur vegið þungt í ákvörðun þeirra um að keppa.  



16 

2. Saga fitness og viðmælendur 

Saga fitness nær ef til vill ekki langt aftur í tíma en líkamsrækt hefur verið þekkt meðal 

fólks fá örófi alda. Forngrikkir voru þekktir fyrir að leggja áherslu á líkamlegt form og 

eru fyrstu lyftingarlóðin líklega komin frá þeim tíma. Þetta hefur þróast eins og allt 

annað í gegnum tímann og verður hér farið lauslega yfir sögu fitness. Að því loknu 

verða viðmælendur kynntir og sagt frá bakgrunni þeirra. 

Í sambandi við þessa rosalegu líkamsræktarvakningu út um allan heim þá varð til 

þetta tilbrigði af líkamsrækt sem við köllum fitness og þó að þessi keppnisgrein hafi nú 

verið til alllengi þá hefur keppendum á Íslandi fjölgað mikið undanfarin ár.20 Þó að 

upphaflega hafi einungis karlar keppt í líkamsrækt þá hefur fitnessið ávallt verið 

vinsælla hjá konum heldur en körlum. Hefur aukningin að minnsta kosti hér á landi sýnt 

að það eru ekki bara karlarnir sem hafa áhuga á líkamsrækt. Aukning milli ára í 

kvennaflokknum sýnir það vel hve konur eru meðvitaðar og áhugasaman um þetta sport. 

2.1 Saga fitness 

Upphaf fitness má rekja til Bandaríkjanna og þar voru alþjóðasamtök 

vaxtarræktarmanna IFBB (International Federation of BodyBuilders) sett á stofn árið 

1946.21 Það voru bræðurnir Ben og Joe Weider sem stofnuðu samtökin sem þá störfuðu 

aðeins í Bandaríkjunum og Kanada en í dag eru þessi samtök komin út um allan heim. 

Það eru fulltrúar 177 landa innan samtakanna sem starfa eftir sameiginlegum reglum um 

fyrirkomulag keppnanna.22 Líkamsrækt hefur þó verið stunduð mun lengur og í raun 

hægt að rekja sögu líkamsræktar til forngrikkja. Notuðu þeir steina með mismunandi 

lögun og þyngd til æfinga.23 Þróunin hefur verið mikil í þessum efnum og eru nú notuð 

járnlóð og stangir sem og sérhönnuð líkamsræktartæki. Hugmyndir Grikkjanna um 

mikilvægi stæltra líkama má glögglega sjá á styttum þeirra frá þessu tímabili. Frá þeim 

tíma og til dagsins í dag hafa miklar samfélagslegar breytingar átt sér stað en 

líkamsræktin hefur náð að halda mikilvægi sínu í hugum manna í gegnum tíðina þó í 

mismiklum mæli.  

                                                        
20 Sjá línurit 2.1 í viðauka 1 
21 Weider, The founding Fathers, Ben and Joe Weider. 
22 Einar Guðmann, Spurt og svarað um vaxtarrækt og fitness. 
23 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding.  
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Breytingarnar í líkamsrækt er ekki bara að finna í þróun tækja heldur er 

maðurinn alltaf að verða sterkari. Dr. Terry Todd segir að ef sagt hefði verið við 

fræðimenn á þessu sviði fyrir 50 árum að hægt væri að lyfta 272 kg kringlóttum steini  

af jörðinni og upp í mittishæð þá hefðu þeir hlegið.24 Hugmyndin um þessa þyngd hefði 

bara verið út í hött. En á hverju ári eru met slegin og hver keppni verður öflugri en sú 

fyrri: „The world of Strongman goes back centuries. As Terry Todd puts it, "This 

business of lifting weights doesn't just go back fifteen or twenty years. It's an old, old 

activity." Those age-old activities are still very much alive today.“25 Upphaf kraftakarla 

í Evrópu má rekja til þeirra karla (og einnig kvenna) sem fram komu í sirkusum, 

almenningi til skemmtunar. Þar skoruðu þeir hver á annan og sýndu krafta sína með því 

að lyfta þyngdum sem hinn almenni borgari lét sig ekki dreyma um að lyfta. Þetta var 

um aldamótin 1900.26 Í greininni „Bodybuilders Through the Ages“ eftir Jessie Roades 

rekur hann sögu nokkurra frægra kraftakarla og -kvenna. Þar á meðal er Eugen Sandow, 

einn af þeim sem komu fyrst fram á sjónarsviðið, en hann kom fram í sirkussýningum. 

Varðveitt er stutt kvikmynd sem Thomas Edison tók af honum meðan hann sýnir 

líkamsræktarpósur. Þetta er elsta vídeó sem til er af líkamsrækt27. Roades lýkur 

umfjöllunin með því að kynna Arnold Schwarzenegger.28  

Arnold Schwarzenegger hóf feril sinn í vaxtarrækt ungur og vann sinn fyrsta 

mót aðeins tvítugur sem Mr. Universe í áhugamannaflokki. Er hann þekktur sem 

vaxtarræktarfrömuður, leikari og ríkisstjóri Kaliforníu-fylkis en afrek hans eru of mörg 

til að fjalla um ýtarlega en þó verður að taka fyrir eitt þeirra og það er Arnold Classic 

mótin. 

Arnold Classic er eitt af fjölmörgum mótum þar sem keppt er í fitness. Eins og 

nafnið bendir til þá er það Arnold Schwarzenegger sem stofnaði þessa keppni. Í raun er 

þetta orðið svo mikið meira en bara vaxtarrækt og fitness því núna er hægt að keppa á 

mismunandi Arnold-mótum. Það eru Arnold-mót í ólympískum greinum á borð við 

tennis, sund og frjálsar íþróttir auk keppnismóta í vaxtarrækt, fitness og kraftlyftingum. 

Á Arnold sportfestival er keppt í um 40 íþóttagreinum og 14 af þeim eru ólympískar 

                                                        
24 Rouge Fitness, Arnold Strongman Classic 2013 Review.	  
25 Rouge Fitness, Arnold Strongman Classic 2013 Review. 
26 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding. 
27 Hægt að sjá myndbandið á þessari slóð: https://www.youtube.com/watch?v=HWM2ixqua3Y  
28 Roades, Bodybuilders Through the ages. 
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greinar.29 Margt er því í boði og greinilegt að Arnold Schwarzenegger hefur lagt mikið 

af mörkum við að auðga íþróttir og keppnir í alþjóðasamfélaginu. Keppnir hafa verið 

haldnar frá 1989 og byrjuðu sem vaxtarræktarmót fyrir karlmenn. Síðan þá hefur þetta 

stækkað yfir í að verða meðal stærstu fjöldasportskeppna í heiminum. Stúlkunum í 

fitness finnst vera mikill heiður að fá að keppa á þessum mótum og eru það einungis 

efstu fjögur sætin í hverju í IFBB móti hér á landi sem gefa keppnisrétt á Arnold Classic 

og gildir sá réttur í eitt ár. Á Arnold Classic mótunum er keppt bæði í atvinnu- og 

áhugamannaflokkum og eru keppnir haldnar bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. 

2.1.1 Saga fitness  á Íslandi  

Upphaf fitness á Íslandi má rekja til ársins 1982 þegar IFBB Vaxtarræktarfélagið var 

stofnað, en það er aðili að sambandi sem er til víðs vegar um heim. Fyrsta 

vaxtarræktarmótið var haldið árið 1982 og þá bæði í karla- og kvennaflokki, en árið 

1994 var fyrsta fitnessmótið haldið og þá einungis í kvennaflokki. Fitnessflokkur karla 

bættist svo við árið 1999 og árið 2006 hófst keppni í módelfitness. Frá árinu 1993 hefur 

fjöldi keppenda aukist jafnt og þétt, ef frá eu talin árin 2004 og 2005, og hefur 

margfaldast síðustu þrjú árin. Við upphaf fitnesskeppninnar hér á landi þá kepptu sjö30 

konur en árið 2014 voru þær 10431 Gríðarlega mikil heilsuræktarvakning hefur gengið 

yfir Ísland á undanförnum árum sem að mestu getur útskýrt þessa aukningu en líka 

hefur verið talað um fitness sem tískufyrirbæri hér á landi. Í módelfitnessinu eru þrjár  

sviðsframkomur, ein í svörtu bikiníi, ein í lituðu bikiníi og ein þar sem stúlkurnar eru í 

íþróttafatnaði. Bikiníin og fatnaðurinn sem stúlkurnar koma fram í þurfa að lúta að 

ákveðnum reglum og verða þær að sýna fatnaðinn fyrir dómurum í mælingum fyrir 

keppnina. Í ár komu keppendur ekki fram á íþróttafatnaði. 

 Hér á landi er einnig annað félag sem heitir WBFF (World Beauty Fitness and 

Fashion), keppnir í því félagi eru svipaðar og keppnir í IFBB en eru þó ekki eins. Þar 

stíga keppendur oftar á svið og eru sumar kannski djarfari heldur en þær sem tíðkast hjá 

IFBB. Ásamt þeim framkomum sem eru hjá IFBB er aukasviðsframkoma í búningum 

sem minna oft á Hrekkjarvökubúninga að bandarískum sið og eru oft mjög djarfir. Ekki 

er eins mikil aðsókn að keppnum WBFF eins og þeim sem haldnar eru á vegum IFBB. 

                                                        
29 Arnold Sportsfestival. 
30 Einar Guðmann, Spurt og svarað um fitness og vaxtarrækt. 
31 Einar Guðmann, Úrslit Íslandsmóts IFBB 2014. 
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Þegar gengið er inn í líkamsræktarstöð þá ber að líta raðir af handlóðum og 

sérhæfðum tækjum sem þjóna hvert sínum tilgangi í að byggja upp ákveðinn vöðva eða 

vöðvahóp. Nick Evans líkir ræktarstöðvunum við Disneyland fyrir 

líkamsræktarmanninn, en Evans er bæklunarskurðlæknir sem skrifað hefur fjöldann 

allan af bókum til þess að leiðbeina fólki í líkamsræktinni. Hann bendir einnig á að með 

ræktinni fylgi jafnframt kostir og gallar, engar leiðbeiningar, kort eða reglur um 

líkamsrækt er að finna en auðvitað sé hægt að leita sér leiðbeininga ef viljinn er fyrir 

hendi. Iðkandinn getur svo gengið út með sérhannaðan líkama að eigin vild.32 

Líkamsræktin er svo fjölbreytt og tilbrigðin af henni eru ótal mörg, fitness er aðeins ein 

af hundruðum leiða sem hægt er að fara við ræktun líkamans. En þó að mikill áhersla sé 

lögð á að hreyfa sig þá skiptir mataræðið líka miklu máli. Konráð Valur er þjálfari 

stúlkna í fitness og segist vera mjög strangur við stelpurnar í sambandi við mataræði og 

algjört bann sé á skyndibita meðan undirbúningur fyrir mót er í gangi. Hann leggur ríka 

áherslu á hreinan og lítið unninn mat. Hann hefur sérhæft sig í að þjálfa stúlkur fyrir 

fitness en það er vegna þess að þær eru harðari af sér og svindla minna.33 Hann er 

þjálfari tveggja þeirra sem ég ræddi  við vegna rannsóknarinnar og vinnur hann sem 

einkaþjálfari í World Class. 

World Class er líkamsrækarstöð sem hefur níu útibú á höfuðborgarsvæðinu og  

var fyrirtækið stofnað í júlí árið 198534. World Class Laugum hefur eitt besta úrval 

líkamsræktartækja hér á landi og er úrvalið gífurlegt. Ekki bara af tækjum heldur einnig 

af tímum og námskeiðum sem hægt er að sækja. World Class á Íslandi er í dag ein 

stærsta frá upphafi fyrirtækisinsog hefur verið brautryðjandi á þessu sviði. Í World 

Class æfa allar stúlkurnar sem rætt var við undirbúning þessarar ritgerðar. Þegar nær 

dregur mótum má glögglega sjá fitnesskeppendur skera sig úr hópnum sem sækir 

líkamsræktarstöðina og mynda sérstakan hóp sem utanaðkomandi geta greint frá öðrum 

í ræktinni. Þau merki sem horfa má eftir er til dæmis að vöðvar þeirra verða augljósari 

vegna niðurskurðar í fitu, tilvonandi keppendur má sjá æfa pósur og eru oft saman í 

litlum hópum að æfa með þjálfara. Stúlkurnar klæðast margar hverjar nýjustu tísku af 

íþróttafötum og eru í áberandi litum. Þrjár af þeim sem rætt var við hafa keppt á Arnold 

Classic. 

                                                        
32 Evans, Bodybuilding Anatomy, V. 
33 Marta María Jónasdóttir, Stelpurnar eru harðari. 
34 Saga og hlutverk World Class, World Class Iceland. 
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2.1.2 Staða fitness í samfélaginu 

Hvatningin um að hreyfa sig gegnsýrir samfélagið og þú kemst ekki hjá því að sjá flotta 

kroppa á netinu sem segja þér að koma í ræktina og verða hraustari og flottari. Þessa 

hvatningu er að finna nánast hvar sem er, í blöðunum, í sjónvarpinu, á netsíðum. En það 

eru ekki bara auglýsingar heilsuræktarstöðvanna sem eru á bak við þessa hvatningu 

heldur eru síður á Facebook sem alfarið fjalla um líkamsrækt og svo eru það myndir inn 

á Pinterest-vefsvæðum sem segja: „get fit, get lean“. Þessi skilaboð eru mjög víða, í 

fjölmiðlum, kvikmyndum, í ýmiss konar lýðheilsumarkmiðum og áróðri fyrir 

heilbrigðum lífstíl sem og í almennri samfélagsumræðu og félagslegu taumhaldi þar 

sem litið er á það sem siðferðilega skyldu að hugsa vel um líkamann. Litið er niður á þá 

sem eru of feitir, þeir eru á einhvern hátt að bregðast ekki bara sjálfum sér heldur líka 

samfélaginu með því að taka sér ekki tak, samanber frasann sem fitnesskeppendur segja 

stundum: „Obsessed is how the lazy describe the dedicated“.35 Að tekið sé svo til orða 

lýsir vel ágreiningnum milli þeirra sem eru í fitness og þeirra sem er á móti sportinu. Í 

raun eru fordómar í báðar áttir. Fitnessfólkinu finnst fólk í yfirþyngd bregðast 

samfélaginu með óheilbrigðu líferni og skyndibitamenningu sinni en á móti finnst fólki 

sem ekki stundar fitness, að fitness sér óhollt og það að svelta líkamann af vatni og 

kolvetnum sé slæmt fyrir heilsuna. Báðir hópar hafa að einhverju marki rétt fyrir sér og 

ef til vill er þetta spurning um að fara meðalveginn, ýkjur eru til í báðar áttir. Leyfa sér 

óhollustu í hófi en lifa samt að megni til á hollum og lítið unnum matvælum.  

2.2 Kynning á viðmælendum 
Við gerð ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við stúlkur sem höfðu allar keppt í fitness. 

Upphaflega var hugmyndin sú að beita snjóboltaaðferðinni til þess þann að finna 

viðmælendur, þ.e. að fyrsti viðmælandinn myndi benda á næsta og svo áfram. Þegar leið 

á undirbúninginn þá hafði höfundur samband við þekkta fitness síðu á Facebook, 

Iceland Fitness, og benti stjórnandi síðunnar á stúlkur til þess að hafa samband við. Auk 

þess þá fékk höfundur ábendingar frá samnemendum sínum um stúlkur sem hægt væri 

að ræða við. 

                                                        
35 Simplyshredded.com, NPC competitor Ashley Cooper talks whith Simplyshredded.com. 
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2.2.1 Katrín Ösp Jónasdóttir 

Katrín verður tuttugu og tveggja ára á árinu og hefur keppt í módelfitness þrisvar 

sinnum og stefndi á sitt fjórða mót um páskana 2014. Þá var komið ár síðan hún keppti 

fyrst og hefur henni vegnað vel. Hún keppti á Arnold Classic á Spáni á árið 2013 og 

varð þar í þriðja sæti en árangurinn kom henni á óvart. Katrín æfði fimleika frá því að 

hún var fimm ára en varð að hætta vegna meiðsla á hnjám. Hefur hún þurft að gangast 

undir aðgerðir á hnjám vegna liðþófa og þess vegna varð hún að hætta í fimleikunum. 

Um 16 ára aldur byrjaði hún að mæta reglulega í ræktina og hefur alltaf verið að eigin 

sögn mikil keppnismanneskja. Strangt mataræði og reglulegar æfingar hafa fylgt henni 

frá fimleikunum og hefur hún alla tíð borðað frekar hollt. Hún lítur á fitness sem lífsstíl 

sem ekki sé fyrir alla. Að baki henni standa fjölskyldan og kærasti sem og vinir hennar 

sem styðja hana öll í þessu áhugamáli. Hún er á fyrsta ári í rekstrarhagfræði í Háskóla 

Reyjavíkur en stúdentspróf tók hún frá Fjölbrautaskóla Suðurlands.36 

 

2.2.2 María Kristín Guðjónsdóttir 

María verður tuttugu og tveggja ára í apríl og hefur keppt þrisvar í módelfitness. Hún 

æfði handbolta á yngri árum þar til 2009 en þá meiddist hún talsvert á læri af byltu í 

handboltaleik. Þá ákvað hún að nóg væri komið af handbolta og meiðslum sem hún fékk 

meðan hún var að spila. Þar á meðal fékk hún nokkrum sinnum heilahristing og ýmsar 

byltur þar sem smæð hennar kom fram sem veikleiki í leiknum. Hún er að læra 

næringarfræði við Háskóla Íslands og útskrifast í vor. Hún hafði velt fitness talsvert 

fyrir sér en hafði ekki látið verða af því að keppa. Þegar hún byrjaði í næringarfræði þá 

stóðst hún ekki mátið vegna fordóma sem hún fann fyrir þar. Henni fannst erfitt að 

dæma fitness sem óhollt þegar hún hafði ekki prófað það og keppti þess vegna á 

Bikarmóti IFBB í nóvember 2012. Hún ætlaði að keppa þá um páskana en hætti við 

vegna þess að hún þorði ekki. Í bikarmótinu stóð hún sig vel, endaði í þriðja sæti og 

ákvað í framhaldinu að hún þyrfti að prófa að keppa einu sinni erlendis líka. Í október 

2013 keppti hún á Arnold Classic móti í Madríd og lenti þar í fimmta sæti. Hún hefur 

fundið fyrir smá fordómum gagnvart þessum lífsstíl og þá aðallega í skólanum, bæði frá 

kennurum og samnemendum.37 

                                                        
36 AFB2014-1. 
37 AFB2014-2. 
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2.2.3 Margrét Edda Gnarr 

Margrét er 25 ára og var að keppa sem atvinnumaður í fitness í fyrsta skipti í febrúar 

2014. Hún hefur unnið sig upp í að keppa í atvinnumannaflokki en áður keppti hún í 

áhugamannaflokki. Margrét hefur stundað líkamsrækt frá barnæsku þegar hún byrjaði í 

ballett og fór svo yfir í taekwondo og listdans á skautum þar sem hún náði 

framúrskarandi árangri miðað við aldur. Á unglingsárum glímdi hún við átröskun sem 

hún tókst á við og hefur komist yfir með sérfræðihjálp. Eftir að hafa komist yfir 

átröskunina þá byrjaði hún aftur í taekwondo, sem hún ber svarta beltið í, og ákvað hún 

svo að prófa að taka þátt í fitness sem hafði lengi vakið forvitni hennar. Hefur henni 

vegnað vel í sportinu og kann vel við sig í því.  Mikil tilhlökkun er fyrir fyrsta 

atvinnumannamótið. Margrét er að vinna og er í sambúð með kærastanum sínum ásamt 

hundinum þeirra.38 

 

2.2.4 Halldóra Auður Jónsdóttir 

Halldóra æfði skíði af miklu kappi á yngri árum eða frá fjögurra ára aldri. Henni fannst 

boltaíþróttir ekki henta sér en kunni vel við sig á skíðunum. Með framhaldsskóla tók 

hún einkaþjálfararéttindi frá World Class aðallega sem fræðslu fyrir sig en sá samt þetta 

sem tækifæri til þess að öðlast smá aukapening með skólanum. Stuttu eftir það byrjaði 

hún í fjarþjálfun hjá Betri Árangri, sem er fyrirtæki sem tekur að sér einstaklinga í 

einkaþjálfun, vegna þess að hana langaði að temja sér hollara líferni og þá sérstaklega í 

sambandi við mat. Gekk þjálfunin vel og hvöttu þjálfarar hennar hana til að keppa og 

ákvað Halldóra að slá til. Ákvað hún strax að hún myndi einungis keppa í þetta eina 

skipti. Það gerði hún um páskana árið 2012 í unglingaflokki, þá tuttugu og þriggja ára 

en náði ekki verðlaunasæti. Halldóra er að læra arkitektúr í Danmörku og gengur námið 

ágætlega.39 

 

Viðtölin voru hljóðrituð og voru nokkrar spurningar sem allir fengu en aðrar 

réðust af máli viðmælenda. Þær spurningar sem leitað var svara við voru þessar: 

                                                        
38 AFB2014-3. 
39 AFB2012-1. 
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- Hver er þinn bakgrunnur í íþróttum? 

- Hver var undanfari þess að þú ákvaðst að keppa í fitness? 

- Geturðu lýst fyrir mér þinni fyrstu sviðsframkomu? En seinni sviðsframkomum, er 

einhver munur? 

- Hvernig var þessi upplifun? 

- Hvernig er stuðningurinn heima, frá vinum/ættingjum? 

Einnig spurði ég stúlkurnar út í myndir af keppnunum og myndatökur. Í hvað eru 

myndirnar notaðar og hvort þær skoðuðu myndirnar reglulega eftir keppnir eða 

stundum.40 Viðtölin voru tekin hér og þar um bæinn, í Háskóla Íslands á Háskólatorgi, 

kaffiteríunni í Háskóla Reykjavíkur og á veitingastað Nings í Kópavogi, auk þess sem 

eitt viðtalið var tekið í gegnum síma þar sem einn viðmælandinn var staddur erlendis. 

Staðsetningarnar völdu viðmælendur og hentuðu allir staðirnir vel með þeirri 

undantekningu að í Háskólanum í Reykjavík var við lok viðtalsins byrjað að kynna opna 

daga í skólanum sem truflaði samræðurnar. Sem betur fer var viðtalið að klárast svo það 

kom ekki að verulegri sök. Einnig hafði ég samband við stúlkurnar á Facebook ef 

eitthvað hafði vantað upp á svör eða ekki skildist í viðtalinu. Mikið hefur verið rætt við 

fólk í fitnessheiminum og því nóg af ýmsum fróðleik um þetta sport tiltækt. Eins og fyrr 

var nefnt þá átti höfundur einnig viðtal við Adam Jónsson um fitness sem tekið var upp 

í febrúar 2012 og lýsti hann eins vel og hann gat hinum ýmsu hlutum í sambandi við 

undirbúning og sviðsframkomu í fitness. Adam hefur sjálfur keppt en einnig hefur hann 

þjálfað stúlkur fyrir fitness og er hann því vel kunnugur því sem fram fer41.  

  

                                                        
40 Myndir af stúlkunum í fitnesskeppni er hægt að sjá í viðauka 2. 
41 AFB2012-2. 
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3. Líkamsræktin og undirbúningur fyrir keppni 

Keppendur í fitness hafa í mörg horn að líta áður en keppt er, og þeir sem eru að keppa í 

fyrsta sinn gætu þurft að breyta matarvenjum sínum og fjölga heilmikið ferðum í 

ræktina. Viðmælendur mínir voru sammála um að mikilvægt væri að huga að 

mataræðinu en á þessu undirbúningsskeiði fyrir mót eru mismunandi áherslur á 

næringarefni í mat frá einu tímabili til annars. Að öllu jöfnu er talað um að 

undirbúningurinn taki um tólf vikur að því gefnu að einstaklingurinn búi yfir miklum 

vöðvamassa fyrir. Nýliðar í fitness gætu því þurft mun lengri tíma en það. Á þessum tólf 

vikum er unnið með það að markmiði að minnka fituprósentu umtalsvert og beitt er 

mataræði og æfingum til þess að ná því markmiði. Bæði eru þetta lyftingaræfingar og 

þolæfingar þar sem markmiðið er að brenna sem flestum hitaeiningum og þá fleirum en 

fengnar eru úr matnum. Þessar æfingar eru stundum kallaðar brennsluæfingar. Tímabilið 

fyrir keppni felst í því sem fitnessfólk kallar „að kötta“. Eins og einn viðmælandinn 

komst að orði þá eru þetta „svona þrír mánuðir sem fara í köttið svo náttúrulega restin af 

árinu fer í uppbygginguna“.42 Í þessum kafla verður fjallað um þetta tólf vikna tímabil 

fyrir keppnina. 

3.1 Í ræktinni 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að koma sér í ræktina og markmið hafa verið sett 

um annað hvort stærri og stæltari líkama eða lækkun í fituprósentu þá er fyrsta skrefið 

alltaf það sama: Að mæta í ræktina. Hvort sem það er karlmaður eða kona sem hefur 

ákveðið að taka sér tak og byrjar að mæta í líkamsræktina er uppskriftin svipuð þó svo 

kynin hafi mismunandi áherslur. Konur vilja fá mjúkar línur sem sýna þó að þær séu 

stæltar; þær sækjast eftir hinum svokallaða „tónaða“ líkama. Karlarnir leggja oftast 

mikið upp úr því að byggja upp vöðvana og vilja vera, eða sýnast, sterkir. Hvort heldur 

sem stefnt er að, þá er æfingaraðferðin sú sama. Mismunurinn liggur í hversu oft hver 

æfing er endurtekin og hve mörg „sett“ eru tekin.43 

 Í máli viðmælenda kemur gjarnan fram hversu brýnt er að vera skipulagður til að 

finna tíma fyrir ræktina í daglegu amstri. Fyrir mót þurfa keppendur því að skipuleggja 

sig vel bæði til að hafa tíma til æfinga og annars þess sem gera þarf yfir daginn. Vegna 

                                                        
42 AFB2012-2. 
43 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, 46. 
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þess hve mikilvægt er að mati viðmælenda að fara eftir settu matarplani, þurfa 

keppendur að huga að því fram í tímann og elda nokkrar máltíðir í einu.  

 

[Það er] rosalega tímafrekt er að keppa í fitness … Í mataræðinu þarftu alltaf að vera 
með sex til sjö máltíðir fyrir hvern einasta dag … og  þú þarft alltaf að vera með þær á 
réttum tímum þannig að það má ekkert klikka þannig að á hverju einasta kvöldi þá þarftu 
tvo til þrjá klukkutíma - fer eftir því hvað þú ert að elda - til að elda allan matinn, allar 
sex máltíðirnar fyrir næsta dag og svo pakkarðu öllu niður í box og svo næsta dag þá ertu 
bara með litla íþróttatösku með þessum boxum og þessi máltíð er klukkan þetta og þessi 
máltíð er klukkan … 44 

 

Hversu mikið fólk æfir á þessu tímabili fyrir mót er þó misjafnt. Sumir eru lágir í 

fituprósentu fyrir en aðrir eiga auðvelt með að losna við umfram fitu. Ekki til nein 

uppskrift til þess að fara eftir, heldur þarf hver og einn að finna út hvað þarf að gera. Að 

mati viðmælenda er þá gott er að hafa þjálfara og getur hann leiðbeint betur um hvað 

skal gera og hverju skal breyta í æfingum ef sett markmið eru ekki að nást.45   

3.1.1 Konur í ræktinni 

Rannsakað hefur verð hvaða áhrif það hefur á konur að taka þátt í keppni í fitness. 

Niðurstöður hafa til dæmis sýnt hvernig þátttaka hefur ruglað tíðahringnum hjá sumum 

þeirra.46 Einnig hefur verið sýnt fram á að fitness sé ekkert meira heilsuspillandi en 

önnur hegðun sem telst vera eðlileg í samfélaginu, til dæmis er vitað að reykingar eru 

heilsuspillandi og krabbameinsvaldandi en þó taldar nokkuð eðlilegar í okkar samfélagi. 

Mikið hefur verið rætt um fitness í samfélaginu og þá frekar á neikvæðan hátt, til dæmis 

fjallað um stúlkur sem ýtt er út í ofþjálfun og að eftir keppni fylgi mikið þunglyndi. En 

dæmi um slíkt má finna hér að neðan í kafla 4.2.2. Að mati talsmanna fitness má má þó 

sporna við slíku með réttum aðgerðum, svo sem með því að hvetja keppendur til að 

setja sér ný markmið eftir keppnisdaginn, hvort sem þau lúta að ræktinni eða öðrum 

málefnum sem einstaklingurinn hefur áhuga á.47   

 Konur hafa almennt verið hræddar við að lyfta lóðum, segir Schwarzenegger í 

bók sinni, enda hafa sögusagnir gengið um að þær verði karlmannlegar ef þær þjálfa 

vöðvana of mikið. Hafa konur því frekar sótt líkamsrækt á borð við eróbik-tíma, 

                                                        
44 AFB2012-2 
45 AFB2014-3 
46 Sigurður Höskuldsson og Sigurður Nikulásson, Áhrif þátttöku kvenna í Fitness á andlega og 

líkamlega heilsu þeirra, 26-27. 
47 Anna Sigurðardóttir, Hámarksárangur næst þegar hugur og líkami vinna saman. 
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spinning og aðra tíma þar sem mikill hraði er og áherslan er lögð á þolæfingar. Þetta 

hefur leitt af sér að konur hafa misst vöðva- og beinmassa.48 Hlýtur eitthvað að vera til í 

þessu því að ef litast er um á líkamsræktarstöð má oftar en ekki sjá konur á 

hlaupabrettum og skíðavélum en karlana hjá lóðunum. Það færist þó alltaf í aukana að 

konur lyfti lóðum og bilið milli kynjanna minnkar í líkamsræktinni. Útlit vöðvastæltra 

kvenna virðist þó ekki alltaf falla að hugmyndum allra um kvenleika. 

 
Íslensk vaxtarræktarkona tjáði Naglanum að hún klæðist peysu á æfingum rétt fyrir mót 
til að koma í veg fyrir neikvæðar athugasemdir um vöxt sinn. Naglinn fékk sinn skerf af 
slíkri neikvæðni í gær frá einni rödd sem fann sig knúna að láta skoðun sína á útliti 
Naglans í ljós … Neikvæðar athugasemdir um útlit annars fólks eiga aldrei rétt á sér. Þó 
þú sjáir einhvern með lóð í hönd, bíspennta vöðva, sýnilegar æðar en slík líkamsbygging 
passar ekki inn í þitt skema um kvenleika, er gott ráð að draga djúpt andann, standa upp 
frá tölvunni og íhuga hvort það sem þú ætlar að hamra á lyklaborðið sé eitthvað sem þú 
myndir láta út úr þér stærðirðu andspænis manneskjunni í kjötheimum.49 

 
Þetta er tekið af Facebook-síðu Röggu Nagla þar sem hún fjallar um neikvæðni fólks til 

annarra í samfélaginu sem hún sjálf varð fyrir vegna útlits síns. Í grein Sarah Grogan og 

fleiri, „Feminity and Muscularity“, kemur einnig fram hjá viðmælendum að horft sé 

öðruvísi á vöðvastæltar konur, jafnvel starað.50 Ragga víkur einnig að atviki sem kom 

upp í einni af sundlaugum borgarinnar þar sem ung kona var kýld í magann af eldri 

konu fyrir þær sakir að vera í of miklum holdum.51 Fordómar samfélagsins eru alls 

staðar og eru það bæði þeir sem álitnir eru hafa farið yfir strikið í vöðvauppbyggingu 

sem og þeir sem hafa of mikið af mjúkum línum sem verða fyrir barðinu á þeim. Er þá 

málið að fara bara hinn gullna meðalveg svo maður eigi ekki á hættu að verða fyrir 

aðkasti? Við ættum ekki að þurfa þess. Konur í líkamsrækt hafa þurft að upplifa ýmsa 

fordóma þó svo að þær fái einnig hrós: „How do you get your waist like that? ... and I 

would turn around and say “Well actually I´m a body builder”.“52 Konur sem stunda 

líkamsrækt eiga það líka til að skilgreina sig sjálfar sem „öðruvísi“, þá líklega í þeirri 

merkingu að útlit þeirra sé ekki fyllilega samþykkt í  samfélaginu, teljist ekki eðlilegt. 

Þær tilheyra þannig ákveðnum hóp (e. group) sem þær setja sig sjálfar í með því að 

samþykkja að þær teljist ekki „eðlilegar“. Hópur þessi skiptist jafnvel enn meira niður 

                                                        
48 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, 46. 
49 Ragnhildur Þórðardóttir, Ragga Nagli. 
50 Grogan, Evans, Wright og Hunter, „Feminity and Muscularity“, 53. 
51 Kristjón Kormákur Guðjónsson, Lamin í Laugardagslaug.	  	  
52 Grogan, Evans, Wright og Hunter, „Feminity and Muscularity“, 53. 
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frá því að vera konur í líkamsrækt greinist upp eða niður í konur í fitness. Fitnesshópur 

kvenna skarast svo inn við fitnesshóp karla þar sem þátttaka í fitness tengir þá saman.  

 Í greininni „Pumping Iron“ eftir Christine Shea talar hún um hvernig líkamsrækt 

getur máð í burtu línurnar sem settar hafa verið upp um líkama konunnar, bæði gagnvart 

femínisma og karlmennsku. Þarna er átt við að útlitslegur munur á konum og körlum 

getur í sumum tilvikum verið það lítill að almenningi finnist munur kynjanna vera 

minna sýnilegur.53 Túlkun á hlutverki líkamans til félagslegrar uppbyggingar eða 

greiningar á hlutverkum kynjanna hefur verið ráðandi í femínskum kenningum.54 Að 

sýna skorna og stælta líkama er ekki bara talið kynþokkafullt þegar karlmannslíkamar 

eiga í hlut heldur eru þess konar ljósmyndir af konum að aukast bæði á netinu og í 

tímaritum. Þarna eru skilin milli kynjanna aftur að veða óljós þar sem konurnar hafa 

einnig sýnilega vöðva og eru keppendur í fitness að finna í auknum mæli í auglýsingum. 

Þó svo að íþróttir hafi áður fyrr verið taldar uppspretta karlmennsku og karlímyndar þá 

hafa læknar ráðlagt konum hreyfingu frá 19. öld. Konur fóru að taka þátt í 

Ólympíuleikunum upp úr 1920. Þær konur hafa þá skarað fram úr í íþrótt sinni.  

Rannsóknir sýna að konur sem hreyfa sig markvisst hafa sterkara sjálfsálit en þær sem 

gera það ekki. Þær upplifa hreyfinguna ekki sem kynjahlutverk eins og hreyfing og 

íþróttir voru álitnar fyrr á öldum.55 Í samfélagi sem álítur að konur eigi að vera veikara 

kynið er ekki skrýtið að konur sem stunda líkamsrækt og byggja upp vöðvamassa finni 

fyrir auknu sjálfstrausti, en líkamlegur styrkur er talinn tengjast geðheilsu.56 Ætla mætti 

að samkvæmt þessu geti það verið heilsubætandi, bæði á líkama og sál, að keppa í 

fitness. Nema í ljós komi að fitness henti ekki viðkomandi og þá er hættan sú að 

keppnin dragi dilk á eftir sér, geti leitt af sér t.d. þunglyndi. Stutt er milli heims og helju 

í þessum efnum og því líklega rétt sem viðmælendur benda á að þetta sport henti ekki 

öllum.  

Fitnesskeppnir hafa orðið vinsælli með hverju árinu sem líður og má segja að 

þessar keppnir séu eins konar fegurðarsamkeppnir fyrir hraustar, íþróttalega byggðar og 

orkumiklar konur.57 Farið verður yfir undirbúning fyrir þess konar keppni hér næst. 

 

                                                        
53 Shea, „Pumping Iron“, 42. 
54 Sender, „To have and to be,“ 1. 
55 Shea, „Pumping Iron“, 42.	  
56 Grogan, Evans, Wright og Hunter, „Feminity and Muscularity“, 57. 
57 Shea, „Pumping Iron“, 42. 
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3.2 Undirbúningurinn fyrir fitnesskeppni  

Við niðurskurð fyrir mót er mikið að gera hjá fitnesskeppendum og skiptist það niður í 

nokkur stig. Fyrst er að minnka fituprósentu og eru það þá æfingar og matur sem skipta 

sköpum í því að ná fram árangri. Niðurskurðurinn getur falið í sér kolvetnissvelti og 

vatnslosun en þessi tvö hugtök verða útskýrð hér á eftir. Ýmsar fæðutegundir eru teknar 

út og mismunandi magns af próteinum og kolvetnum er neytt yfir þessar 12 vikur. Fita 

og feitur matur þarf að víkja að miklu leyti og prótein fær yfirleitt að ráða ríkjum í 

fæðunni.  

 Þetta tímabil er þó ekki eins fyrir alla því margir keppendur halda sig við hollt 

mataræði allan ársins hring. Breytingin hjá þeim er því ekki mikil á þessu tímabili í 

mataræðinu en þeir hugsa þó meira en vanalega um hversu mikið þeir borða í hverjum 

næringarflokki og er maturinn oft á tíðum viktaður til þess að keppendur viti 

nákvæmlega hve mikið þeir hafa borðað af hverju.58 Þá koma inn fleiri fæðubótarefni 

sem þykir gott að neyta á þessu tímabili. Niðurskurðurinn er eins konar jaðartímabil (e. 

liminality) (sbr. kafla 1.2.6 hér að ofan) fyrir keppendurna þar sem þeir eru ekki lengur 

bara manneskjur sem hafa ákveðinn lífsstíl heldur eru þeir að búa sig undir mót. Þarna 

eru keppendur á jaðri þess að vera einstaklingur og þess að vera fitnesskeppandi. Því 

nær sem dregur að mótinu þeim mun skýrari verða skilin og þegar settu markmiði er 

náð í líkamlegu útliti fyrir keppni þá getur einstaklingurinn betur skilgreint sig frá hinu 

„venjulega“ yfir í að vera fitnesskeppandi. Með þessari hugsun er líka hægt að sjá 

líkamsræktarstöðina sem ákveðinn vígslustað (sbr. kafla 1.2.5) þar sem líkamlegar 

breytingar fitnesskeppandans fara að miklu leyti fram þar.  

3.2.1 Niðurskurður 

Niðurskurðurinn er ekki eins fyrir alla og eru margar aðferðir til þess að skera niður 

fituprósentuna. Viðmælendur sem höfðu reynslu af því að keppa oftar en einu sinni 

töluðu um hversu mikilvægt væri að þróa aðferðir sínar við niðurskurðinn að því sem 

hentaði þeim best persónulega. Mismunandi magn af orkugjöfunum hentar hverjum og 

einum. Viðmælandi sem hefur langa reynslu af keppnum sagði það vera „mjög 

persónubundið“ hvað henti fólki,  
 

sumt hentar sumum og annað hentar hinum og mér hefur reyndar fundist best að vera 
lár í fitu, svo miðlungs í kolvetnum og mjög hár í próteinum. Svona allt að tveim 

                                                        
58 Dæmi um matarplan í kolvetnissvelti má sjá í viðauka 1. 
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vikum fyrir mót þá ertu í svona 2000 kaloríum og ert að enda í svona 1500 sem er 
náttúrulega vel undir daglegri þörf við svona æfingar. Þannig að ef þú ert strangur og 
svindlar ekki neitt þá er fljótt að skafast utan af þér fitan.59 

 
Keppendur leitast þannig við að finna þær aðferðir sem henta þeim best við að losna við 

fituna sem ekki má vera til staðar á mótsdag: „Fyrsta köttið er lang erfiðast, þá ertu að 

losa þig við fitu sem liggur á milli vöðva sem eru bara búin að vera síðan þú varst 

ungabarn og tekur langlengstan tíma að losa hana. En því oftar sem þú keppir því styttra 

og auðveldara er köttið.“60 Á þessu tímabili er mikilvægt að fara eftir leiðbeiningum 

þjálfara í einu og öllu að mati viðmælenda. Hvort sem það er í sambandi við mataræði 

eða æfingar: „Ég passa mig á að vera alltaf með nesti með mér því það er ekki alltaf 

eitthvað í boði sem ég má borða og ég verð að passa mig á að verða ekki svöng.“61 

Keppendur eru því mjög meðvitaðir um hvað látið er ofan í sig á þessu jaðartímabili, 

eftilvill telst þetta hluti af þeim hefðum (e. ritual) sem fylgja fitness, keppendur fylgja 

matar- og æfingaplönum út í ystu æsar til þess að komast á leiðarenda sem er þá 

keppnin sjálf. Hver máltíð og æfing eru því í raun hver um sig skref í rétta átt og á 

keppnisdeginum er markmiðunum náð.  

Mikið er um að tilvonandi keppendur neyti fæðubótarefna á þessu tímabili en 

það er þó mismunandi eftir fólki hvað það er álitið þurfa. Flestir taka þó prótein 

aukalega og þá sem millimál og/eða eftir æfingar. Vöðvar þurfa prótein við 

uppbyggingu og því mikilvægt að næra þá efir átök æfinganna.62 Á þessu tímabili er 

einnig reynt að lagfæra það sem betur má fara í sambandi við vöðvauppbyggingu. Bent 

hefur verið á að margir þjálfi sína sterku hliðar á kostnað þeirra veiku. 

Vaxtarræktarfrömuðurinn Schwarzenegger bendir á að eftir hans fyrstu keppni hafi hann 

komist að því að hann þyrfti að leggja meiri áherslu á kálfa og læri. Hann segist hafa 

unnið að því að styrkja þessa vöðva fyrir næstu keppni sem hafi skilað góðum árangri.63 

Næsta keppni og næsti niðurskurður verður svo auðveldari en þó svo að 

niðurskurðurinn sé erfiður þá eru verðlaunin alveg þess virði að sögn viðmælenda. Með 

hverri keppni sem tekið er þátt í geta keppendur skoðað hvað betur má fara og taka því 

alltaf framförum.  

                                                        
59 AFB2012-2. 
60 AFB2012-2. 
61 AFB2014-1.	  
62 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, 706. 
63 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, 212. 
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Þegar keppendur líta svo til baka og skoða árangur liðinna keppna þá taka þau 

þátt í því sem skilja má sem eftirmál (e. aftermath); þeir skoða ljósmyndir eða 

myndbandsupptökur af mótum og rifja upp keppnisaugnablik. Þarna rannsaka 

keppendur líkamlegt útlit sitt nánar  og sjá hvað megi betur fara hjá sér á sviðinu (sbr. 

kafla 1.2.9). Líkamlegt atgervi keppenda er mikilvægt og á þessu jaðartímabili er talið 

mikilvægt að fara ekki yfir strikið í þjálfuninni, að ofgera líkamanum ekki. 

3.2.2 Ofþjálfun 

Í öllum íþróttum er hætta á ofþjálfun og þjálfarar og keppendur í fitness leggja áherslu á 

að við æfingar sé mikilvægt að þekkja fyrstu einkenni ofþjálfunar: „Þú sérð þetta oft 

ekki sjálf, þess vegna er gott að hafa þjálfara sem þekkir strax einkennin og þá þarftu 

kannski bara að hvíla í einn eða tvo daga og bæta einhverju við í mataræðið, bæta 

kannski við kolvetnum.“64 Í fitnessundirbúningnum er því mikilvægt að hafa góðan 

þjálfara sem hefur yfirsýn yfir hvað stúlkurnar eru að gera: „Ég fann að líkaminn gat 

ekki lyft, þannig ég fór bara heim og fór bara að sofa, það var bara akkúrat sem ég 

þurfti.“65 Ofþjálfun eða yfirþjálfun getur átt sér stað þegar líkaminn fær ekki nægilega 

mikla hvíld og getur það m.a. valdið hormónaójafnvægi. Einkennin geta til dæmis verið: 

hærri hvíldarpúls, minnkuð matarlyst, svefntruflanir, hækkaður blóðþrýstingur, minni 

kraftur, fólk léttist, pirringur og sveiflukennt skap og minni áhugi á æfingum.66 Á 

æfingunum verður þess vegna að passa að gefa vöðvunum nægan tíma til að jafna sig 

annars er hætta á að þeir brotni niður og minnki. Þar sem leitast er við að stækka 

vöðvana þá verður að hafa gætur á þessu.67  Keppendur í fitness verða því að passa upp 

á hve langt er gengið í átökunum sem fylgja æfingunum og mataræðinu fyrir mót. Mesta 

álagstímabilið er þó það sem kallað er „vatnslosunin og kolvetnissvelti“. 

3.2.3 Vatnslosun og kolvetnissvelti 

Þegar mótið nálgast og farið er að halla á þessar tólf vikur þá tekur við tímabil þar sem 

kolvetnum er vikið úr fæðunni. Í kjölfarið er tekin „vatnslosun“ en þessi tvö tímabil eiga 

oft veigamikinn þátt í útlitinu sem keppendur vilja hafa upp á sviði að mati viðmælenda. 

Útlitið sem líkamsræktarfólkið sækist eftir á sviði er ekki eitthvað sem telst „eðlilegt“, 
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67 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, 147. 
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svona almennt séð þótt slíkt útlit teljist eðlilegt upp á sviði og hugmyndin er ekki að 

keppendurnir líti allt árið út eins og þeir gera meðan á keppni stendur. Það hefur verið 

algengur misskilningur í sambandi við þetta sport, segir Niall Richardsson í bók sinni, 

Critical Readings in Bodybuilding.68 Það sem hægt væri að flokka sem óhollt í þessu 

sporti er ekki síst kolvetnissveltið og vatnslosunin. En það eru bara nokkrir dagar á ári 

sem fara í þetta og þess vegna er þetta ekkert óhollara en eitthvað annað sem fólk gerir, 

segir Katrín, ein viðmælenda.69 Því eru aðrir viðmælendur sammála:   

 
[Utan undirbúningstímans] þá ertu bara að borða hollt og lifa góðu líferni, æfandi 
þannig að það er vika af ári er mjög lítið miðað við frá fólki sem er að borða 
djúpsteiktan mat og snakk og gos yfir bíómynd annað hvert kvöld og fá sér ís og gera 
þetta allt virku dagana þá eru svolítið hart að vera að dæma fólkið sem að er í 
forminu.70 

 
Keppendur réttlæta þannig þetta ferli með því að benda á það óholla sem viðgengst í 

almennu samfélagi, þannig má segja að þeir friði eigin samvisku með því að hugsa um 

hve hollt mataræði þeirra er fyrir utan þetta tímabil.   

Kolvetnissveltið fer þannig fram að öllu kolvetni er sleppt í nokkra daga úr 

fæðunni. Þetta er gert til þess að koma líkamanum í ákveðið uppnám. Miklu magni 

próteina er neytt á móti og mikið vatn drukkið eða um átta lítrar á dag. Þetta er gert 

þegar um það bil ein og hálf vika er í mót. Þá strax á eftir er farið yfir í vatnslosun en 

þegar líkaminn hefur fengið svona mikið magn af vatni í nokkra daga þá aðlagar 

líkaminn sig að því. Þegar byrjað er að minnka vatnið heldur líkaminn áfram að losa sig 

við jafnmikið vatn og þar af leiðandi minnka vatnsbirgðir líkamans. Á nokkrum dögum 

er farið úr átta lítrum niður í einn og á mótsdaginn sjálfan er tungan bara rétt vætt. Þá 

þykir mikilvægt að tímasetja nákvæmlega hvenær byrjað er að neyta kolvetna aftur, en 

það gerist yfirleitt tveim dögum fyrir mót. Við þetta hefur líkaminn losað sig við mikið 

af vatni og gengið á vatnsbirgðir líkamans. Þegar kolvetni er svo aftur tekið inn í 

fæðuna virðast vöðvarnir tútna út og húðin límist þétt að þeim. Þetta ástand varir ekki 

lengi eða í um fjóra til átta tíma. Passa verður þess vegna að tímasetja kolvetnissveltið 

og vatnslosunina rétt því annars getur þetta ástand verið farið að dvína þegar kemur að 

                                                        
68 Richardson, „What is the “Practice” of Bodybuilding?“ , 22. 
69 AFB2014-2.	  	  
70	  AFB2012-‐2.	  



32 

því að standa á sviðinu.  Í þessu ástandi eru vöðvarnir mjög áberandi og sjást skilin á 

milli þeirra vel, tímasetningin á þessu ferli verður að vera nákvæm.71 
 

[Ef] þú gerir þetta of snemma þá ertu byrjaður að vatna. Þá er líkaminn byrjaður að 
halda aftur í vatn þegar þú fer upp á svið og ef þú gerir þetta of seint þá ertu búinn að 
losa allt út, þá ertu ekki með nein kolvetni í líkamanum og þá vantar allan skurð í þig - 
þá ertu alveg hel köttaður en samt alveg rosalega linur. Maður þarf að plana allt mjög 
vel og skipuleggja.72 

 
Mikill hugsun liggur á bak við þetta ferli og leggja keppendur mikið upp úr því að líta 

vel út fyrir sviðsframkomuna.  

Kolvetni eru mikilvæg fyrir heilann og meðan á kolvetnasveltinu stendur þá er 

mikið álag á líkamanum – „keppendur í kolvetnasvelti eru oftast eins og draugar“, sagði 

Adam,  „þú ert að tala við þá og þeir eru að horfa á þig en það er enginn heima.“73 Eins 

og með allt annað í þessu þá er þetta mjög mismunandi milli fólks. Schwarzenegger 

bendir til að mynda á að hann hátti sinni vatnslosun öðruvísi. Hann telur að ofangreind 

aðferð geti leitt til vöðvaniðurbrots sem sé slæmt. Hans nálgun á vatnslosunina er að 

gæta þess að neita sér ekki um natrínklóríð (salt í mat) heldur borða eðlilega af því: 

„Allow yourself a normal intake of sodium. Don´t salt your food, but don´t avoid 

natural sodium either. Then drink plenty of water right until Friday night before a 

Satuday contest.“74 Allt umframvatn og -natrínklóríð mun líkaminn halda áfram að losa 

sig við í sama mæli síðustu dagana sem er mun meira en drukkið er. Á mótsdag verður 

þó að gæta þess að drekka eitthvað til þess að forðast ofþornun. Þarna skal líka auka 

inntöku á glúkósa, en hann hjálpar vöðvunum við að draga í sig vatn.75 Þegar komið er 

að keppnisdeginum sjálfum er þó ekki nóg að hafa lokið þessum skrefum heldur eru 

nokkrir aðrir þættir sem keppendur þurfa að hafa á hreinu og vera búnir að undirbúa 

samhliða niðurskurðinum. 

3.3 Útlitið fyrir keppnisdaginn 

Töluverð útgjöld fylgja því að keppa í fitness en ekki er allt eins mikilvægt og sumt er 

hægt að gera sjálfur. Flestir láta fjarlægja líkamshár fyrir mót, jafnt karlar sem  konur, 

                                                        
71	  AFB2012-‐2.	  
72	  AFB2012-‐2.	  
73 AFB2012-2. 
74 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, 689. 
75 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, 698. 
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en það þjónar þeim tilgangi að brúnkan komi betur út að sögn viðmælenda. Hárvöxtur 

keppenda er mismunandi og því misjafnt hve mikið keppendur þurfa að gera í þessum 

efnum. Jafnvel þó keppendur telji ástæður þess að fjarlægja hárin séu fagurfræðilegar þá 

hvarflar að manni að hugurinn á bak við það sé einnig tengdur hreinlæti eða eru 

líkamshár álitin ljót eða ógeðfelld? Kafloðinn karlmaður upp á sviði yrði vissulega allt 

önnur sjón en hárlaus. Þá er líka nokkuð mikilvægt að vera brúnn á sviðinu að mati 

viðmælenda og þess vegna fara allir keppendur í brúnkusprautun eða bera á sig 

brúnkukrem fyrir keppni (hörundsdökkir eru svo lánsamir að geta sleppt þessu).  

Brúnkan þjónar þó tilgangi og er þetta gert til þess að skuggar myndist betur á húðinni 

svo að skurðurinn sjáist sem best.76„Þetta er það sem mér finnst leiðinlegast við þetta“, 

sagði einn viðmælandi minn, „að setja á sig brúnkukrem. Ég held að þetta sé það sem 

fólk dæmir og fær svolítið ranga sýn á þetta því maður er að setja alveg tonn af 

brúnkukremi á sig.“77 Keppendum finnst gott að komast heim og þrífa brúnkuna af sér 

enda er þetta aðeins gert til þess að sýna vöðvana betur. 

 Stúlkurnar þurfa að fara í hárgreiðslu og förðun fyrir keppnina en það er þó 

eitthvað sem þær geta gert sjálfar ef þær treysta sér til.  

 

Þetta var mikið mál fyrir fyrsta mótið, þá pantaði ég mér allan pakkann, 
neglur, hárgreiðslu, förðun og ég fór á pósunámskeið. En svo lærist þetta bara, 
ég fékk stelpu sem er lærð í förðun til þess að kenna mér að farða mig fyrir 
mót áður en ég fór út að keppa og með hárið þá lærði ég þetta bara þannig það 
er ekki eins mikið stress eins og fyrst.78 

 

Fyrir mótin er mikilvægt að vera búin að æfa líkamsstellingar eða „pósur“ sem notaðar 

verða á sviðinu. Flest allar stúlkur sem keppa á mótum fara á pósunámskeið þar sem 

pósur sem notaðar eru í keppnum eru kenndar. Kennarar á þessum námskeiðum búa yfir 

keppnisreynslu og kennir til dæmis Margrét Edda slík námskeið.79 Námskeiðin fara 

fram um átta til tíu vikum fyrir mót og eru tímar einu sinni í viku:80 „Það hvernig maður 

er upp á sviði er svolítið ýkt, maður þarf að ná athygli dómaranna og það eru kannski 

tuttugu aðrar stelpur þarna á sviðinu með þér.“81 Framkoman (e. performance) sjálf er 

                                                        
76 AFB2012-2. 
77 AFB2014-2. 
78 AFB2014-2. 
79 AFB2014-3. 
80 AFB2014-2. 
81 AFB2014-3.	  
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því greinilega stór partur af því að bera af í þessu sporti. Innkoman á sviðið og hvað þú 

gerir þar er mikilvægur þáttur þess að fá góða einkunn frá dómurum. Stærð vöðva og 

lág fituprósenta er því ekki allt í þessu þó þeir þættir skipti mestu máli þá er hægt að 

vega upp á móti með framúrskarandi samsetningu af brúnku, förðun, hári og réttum 

uppstillingum. Upp að vissu marki.  

Ekki má gleyma bikiníinu, en stúlkurnar þurfa að klæðast sérstöku 

keppnisbikiníum og hefur kona hér á landi sérhæft sig í að sauma slík. Hún heitir 

Freydís Jónsdóttir og heldur hún úti Facebook-síðu þar sem hún auglýsir sig og sýnir 

hvað hún er með í boði. Þær stúlkur sem rætt var við hafa allar skipt við hana og bera 

henni söguna vel. Liturinn á bikiníinu getur líka skipt máli eins og Freydís segir á 

síðunni sinni: „Jæja! Loksins skreið eitt gult inn í leigupakkann. En hafið hugfast að 

gult fer alls ekki öllum. Dökk og helst með smá attitude, annars ertu pínu lost á 

sviðinu.“82 Til viðbótar þarf einnig að hafa rétta skó en þessir skór eru ekki til í hvaða 

skóbúð sem er og getur reynst erfitt að finna slíka: „Í fyrsta skiptið vissi maður ekki 

hvar maður átti að fá bikiní og hvar maður átti að fá skó en nú veit maður alveg við 

hverja maður á að tala svo það er svona auðveldara.“83 Einnig bera stúlkurnar oft mikla 

og áberandi skartgripi. „Þetta er voða mikið bling, mjög mikið öfga.“84 Álit viðmælenda 

á því hvernig þær líta út á sviðinu virðist þó vera þannig að þetta sé almennt ekki þeirra 

stíll. Fitnesskeppnin sé vettvangur fyrir þetta tiltekna útlit og því ekki hluti af þeirra 

daglegu rútínu. „Þetta er svona prinsessudagur“,85 sagði ein viðmælenda og vísar þá í 

útlitið og umstangið í kringum keppnisdaginn. En allt er þetta hluti af heildarútlitinu og 

getur hjálpað keppendum áfram að hafa öll smáatriði á hreinu.  

Hér hefur verið fjallað um undirbúninginn fyrir mótin en í næsta kafla verður 

fjallað um upplifunina á sviðinu og hvað tekur við eftir mót.  

  

                                                        
82 Freydís Jónsdóttir,Bikinis By Freydis. 
83 AFB2014-2. 
84 AFB2014-2. 
85 AFB2014-1. 
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4. Mótið og eftir mót 

Mót í fitness eru ekki alveg eins og mót í íþróttagreinum, ef eitthvað þá hallast þau 

frekar í áttina að því að líkjast fegurðarsamkeppnum. Keppendur þurfa ekki að sýna 

fram á líkamlegan styrk þar sem ekki er verið að keppa í krafti vöðva eða úthaldi. Verið 

er að leita eftir ákveðnu útliti, stúlkurnar eiga að vera íþóttalega vaxnar, það er að segja 

hafa ákveðinn vöðvamassa svo útlínur vöðvanna sjáist efir niðurskurðinn. Þær eiga samt 

að hafa kvenlegan vöxt: brjóst, mitti, mjaðmir og sýna hreysti og útgeislun. Upplifun 

keppenda á mótinu sjálfu getur verið misjöfn en hápunkturinn er þó sviðsframkoman 

sjálf eftir allan undirbúninginn sem staðið hefur í tólf vikur. Allt erfiðið skal þarna 

borga sig þegar keppendur sýna dómurum og áhorfendum hverju þeir hafa áorkað. 

Útlitið á sviðinu endist þó ekki lengi en eftir mótið segjast keppendur þurfa að gæta þess 

að missa sig ekki í óhollustunni. Þáttöku í fitnesskeppni getur fylgt ýmislegt annað  en 

margar stúlknanna fara í myndatökur til þess að fanga útlitið á þessu augnabliki. 

Myndirnar eru notaðar í margt, eins og til að auglýsa sig og fyrirtæki sem sem styrkt 

hafa keppandann. 

 Keppnin er ákveðinn athöfn fyrir keppandann þar sem einstaklingar sem eru að 

keppa í fyrsta sinn vígjast inn í hópinn en einnig þá öðlast eldri keppendur ef til vill 

hærri sess í hópnum ef vel gengur. Mótið er því líka mikilvægt fyrir einstaklinginn í 

fitnesshópnum til þess að getað komið sér betur á framfæri, bæði innan hópsins sem og 

utan þar sem mikill umfjöllun er um mótin sem aðrir en meðlimir hópsins taka þátt í. 

4.1 Sviðsframkoman 

Það að fara upp á svið og sýna öllum hvernig keppandinn hefur þjálfað og mótað líkama 

sinn er meginmálið í fitness. Fyrir þær sem keppa í fyrsta skipti getur þetta reynst eins 

og vígsluathöfn til þess að komast inn í fitnesshópinn; að standa upp á sviði og láta 

dæma sig. Eftir keppnina hafa keppendur öðlast rétt til að kalla sig fitnesskeppendur og 

hafa þannig öðlast nýjan titill. Þana er sviðið víxlustaðurinn, sviðsframkoman er 

vígsluathöfnin og keppandinn er orðinn hluti af hóp sem hann hafði ekki tilheyrt áður.86 

Fyrir þær sem halda áfram í sportinu er mikilvægt að vera hluti af hópnum og mynda 

stúlkurnar vinahópa innan fitnesshópsins. Sem dæmi má nefna að til er saumaklúbbur 

                                                        
86 Í fyrsta kafla er fjallað um víglustaði(1.2.5), vígsluathöfn (1.2.4) og hópa (1.2.1). 
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sem kallar sig Fatness, en í honum eru nokkrar stúlkur úr fitnessinu sem halda hópinn 

allan ársins hring.87  

Á sviðinu er kominn tími til þess að nýta og sýna allt sem æft hefur verið. Þegar 

mótið fer fram er sviðið ekki lengur bara svið. Stóri salurinn í Háskólabíói hefur oft 

verið notaður fyrir þessa keppni og salurinn ekki bara bíósalur heldur er þetta staðurinn 

þar sem fitness keppendurnir eru fordæmdir eða lofaðir af áhorfendum og dómurum. 

Sviðið verður að vígslustað þeirra. Stúlkurnar eru komnar í bikiníið, þær hafa númerin 

sín á mjöðminni og brúnkan, förðunin og skartgripirnir eru komin á sinn stað. Allt hefur 

þetta sinn tilgang til þess að mynda þetta ákveðna útlit sem leitast er eftir ásamt hinu 

líkamlega formi og þegar komið er að sviðsframkomunni brosa stúlkurnar út í salinn við 

að reyna að koma sér á framfæri. Margar leiðir eru til þess að líta sem best út á sviðinu 

og með reynslunni lærast allskonar brögð sem hægt er að beita til þess að fá út þá ásýnd 

sem leitað er eftir.88 

 

Þú tyllir mjöðminni aðeins svona fram þannig að mittið lítur út fyrir að vera mjórra 
en það í rauninni er, og ef þú ert með of stælt læri þá er hægt að gera minna úr þeim 
með pósunum. Ég pæli rosa mikið í pósunum og hvernig maður getur lúkkað sem 
best á sviðinu.89 

 

Uppstillingarnar sem keppandinn sýnir á sviðinu eru að mati viðmælenda mikilvægar og 

leggja stúlkurnar mikið upp úr því að vera búnar að æfa þær vel fyrir sviðsframkomuna. 

Á sviðinu þarf að koma sér vel á framfæri enda eru þær þó nokkrar sem standa þarna 

saman og keppa. Þarf þá að sýna allar sínar bestu hliðar og vera viss um að dómarinn 

hafi tekið eftir:. „Ég er ekki með neina svona sýningarþörf, eða jú greinilega. Það 

leynist greinilega smá sýningardýr inn við beinið.“90 Á sviðinu brosa þær breitt, spenna 

vöðvana til þess að sýna þá betur og skipta ört um uppstillingar svo dómarar geti lagt 

dóm á þær. Hárinu er sveiflað og litið er yfir öxl þegar snúið er baki í áhorfendur og 

dómara. 

Sviðsframkomunni getur fylgt streita en það þarf ekki að eiga við um alla. Fyrsta 

framkoman getur reynst keppendum erfið: 

 

                                                        
87 Ísland í Dag. Borðar 4-6 egg á dag. 
88 AFB2014-3. 
89 AFB2014-3. 
90 AFB2014-1. 
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Það var smá stress, ég hafði ekki komist á svona pósunámskeið en var búin að reyna 
að æfa mig eins og ég gat. En svo hugsaði ég bara ég geri bara eins og þessi á undan 
mér! Og svo þegar minn flokkur var kallaður upp á svið þá var ég bara fyrst. Mér brá 
smá þá. Þetta var samt mjög gaman að prufa að taka þátt, ég hefði ekki viljað sleppa 
þessu.91 

 

Sjálfstraustið á sviðinu byggist upp með tíð og tíma og þá er er ekki eins erfitt að koma 

fram, í fyrstu gæti verið um sviðsskrekk að ræða en það er ekki fyrir alla að koma svona 

fram. Stressið þarf þó ekki endilega að vera vegna framkomunnar því mikið er að gera 

fyrir mótið og þegar keppt er í fyrsta skipti hafa keppendur kannski ekki allt á hreinu og 

þurfa að stóla á aðra. Keppendur upplifa hvert skipti með misjöfnum hætti. Engin 

sviðsframkoma er eins og er upplifunin misjöfn meðal keppenda. Þetta er þó það sem 

keppnin gengur út á svo ef keppendur hyggjast taka þátt oftar en einu sinni er brýnt fyrir 

þá að finna sér leið til þess að njóta sviðsframkomunnar. Sumir keppendur njóta sín vel 

á sviðinu: „Mér finnst alveg gífurlega gaman að vera á sviðinu, bara keppendurnir og 

áhorfendurnir og gera sig fínan, líta vel út. Maður er þarna í sínu besta formi og þetta er 

bara allt bara þvílíkt gaman.“92 

Sviðsframkoman sjálf er það sem keppendur hafa stefnt að frá því að 

undirbúningur hófst. Þarna eru dómarar og áhorfendur og er sviðsframkoman mynduð í 

bak og fyrir. Myndir og myndbönd af sviðsframkomu keppenda koma svo fljótlega inn 

á netið þar sem þeir sem ekki komust á keppnina sjálfa sem og aðrir áhugamenn geta 

skoðað og jafnvel sagt sína skoðun. Að vel takist til á sviðinu er mjög mikilvægt fyrir 

keppendur í fitness, þar sem framkoma á sviði er það sem skilgreinir þeirra stöðu í 

þessum tiltekna hóp. Velgengni aflar frekari virðingar og einstaklingurinn færist upp 

virðingarstigann. Hópinn mætti einnig skoða sem starfsstéttarhóp þar sem fólk kemur 

og fer og er ekki endilega hluti af fitnessheiminum alla ævi þó sumir séu lengur hluti af 

honum en aðrir. Sem starfstéttarhópur þá líta keppendur ekki endilega á sig sem 

fitnessfólk allt sitt líf heldur aðeins meðan á því tímabili stendur. 

Andlegur undirbúningur fyrir keppnina er jafn mikilvægur og æfingarnar að áliti 

viðmælenda. Þeirra mat er að gott sé að vera búin að ímynda sér aðstæðurnar á sviði og 

sjá fyrir sér hvernig það er að standa fyrir framan dómara og áhorfendur á bikiníinu einu 

fata.  Schwarzenegger segir að fyrir sig hafi verið gott að þjálfa úti, það hafi bæði verið 

það að sólin skein á hann og byggt upp lit á húðina en eins fannst honum stór kostur að 
                                                        
91 AFB2012-1. 
92 AFB2014-3. 
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þjálfa úti við ströndina því þar var stöðug umferð af fólki sem gekk fram hjá og það 

fannst honum venja hann við að fólk væri að horfa á hann. Þetta undirbjó hann fyrir þá 

athygli sem hann fékk upp á sviðinu.93 Andlegur undirbúningur getur gegnt stóru 

hlutverki  í að vel gangi upp á sviði. „Mér finnst vera jafn mikilvægt að vera andlega 

undirbúinn eins og líkamlega“, sagði Margrét Edda: „Ég tek hugleiðslu nokkrum 

sinnum í viku og sé mig fyrir mér, á sviðinu, fer í gegnum rútínuna mína upp á sviðinu 

… dómararnir  sjá það mjög vel ef þú ert í andlega góðu jafnvægi.“94 

4.1.1 Dómar, útlitið og pósur 

Þegar á sviðið er komið eru stúlkurnar dæmdar og leita dómararnir eftir ákveðnum 

hlutum í fari þeirra. Stúlkurnar mega ekki hafa of mikinn vöðvamassa en eiga samt að 

sýna hreysti í útliti og kvenleika: „Það er ákveðin lína, þú vilt ekki vera undir línunni en 

ekki fara yfir hana, vilt vera ýktur en ekki of ýktur þannig það þarf að finna þetta 

balance.“95 Þá þurfa stelpurnar að bera ákveðinn þokka með sér og kunna að ganga á 

háum hælum.96 Allt þetta og jafnvel meira til spilar inn í einkunnagjöfina sem fram fer 

meðan stúlkunnar eru upp á sviði en hægt er að afla sér bæði plús- og mínusstiga sem 

dómarar meta, fyrst hver fyrir sig og svo bera þeir sínar einkunnir saman til þess að 

útskurða um sigurvegara. 

 

Þetta heildar lúkk skiptir náttúrulega mjög miklu máli á sviðinu. Þetta er bara einn 
dagur og maður þarf að vera búin að undirbúa sig líka vel andlega. Útlitið þarf að vera 
alveg rétt, ná að sýna vöðvana og þessa útgeislunin. Ég hugsa mikið um hvernig ég er á 
sviðinu og hvaða litir fara mér, hvernig hárið á að vera og svona.97 

 

Huga þarf að ýmsu en það að hafa húðflúr getur leitt til refsistiga, þá sérstaklega ef  

flúrinn eru stór því þau geta falið vöðvana. Einstaklingar með flúr geta þó farðað yfir 

svo þau sjáist ekki.98 Keppendur þurfa einnig að gæta þess að kasta ekki skugga á 

sjálfan sig svo dómararnir sjái sem best vel hve skorinn líkaminn er. Einn viðmælandi 

                                                        
93 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybulding, 227. 
94 AFB2014-3. 
95 AFB2014-3. 
96 Ísland í Dag. Borðar 4-6 egg á dag.	  
97 AFB2014-1. 
98 Ellý Ármans, jú, þetta er alltof mikið af húðflúrum. 
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benti á að gott væri að skoða sviðið áður en keppnin byrjar og sjá hvernig lýsingin fellur 

á mann.99  

 Áður en farið er á sviðið fer undirbúningur fram baksviðs. Þar klæða keppendur 

sig í bikiníið, keppnisnúmerið fest á bikiníbuxurnar, brúnkan löguð ef þarf og svo eru 

æfingar gerðar til þess að pumpa upp vöðvana áður en stigið er á svið.100 Þetta 

„vöðvapump“ þykir mikilvægt en þarf ekki endilega að taka langan tíma. Þessi athöfn er 

hefð í fitnessheiminum og er hluti af þeirri rútínu sem keppendur framkvæma áður en 

gegnið er út á sviðið. Þar sem þessi athöfn er lærð frá öðrum reyndari og berst áfram 

með keppendum verður þessi athöfn að hefð í hópnum. Rétt áður en farið er á svið er 

olía borin á líkamann en hún undirstrikar enn betur skurðinn sem mótast hefur í 

niðurskurðinum.101 

 Eins og fjallað var um í kafla 3.3 eru réttar líkamsstillingar eða „pósurnar“ 

mikilvægar í þessu sporti og eru þær æfðar í þaula fyrir keppnina: „Ég geri sko ekki 

bara eitthvað þegar ég er kominn upp á svið, ég er búinn að æfa og æfa pósurnar og veit 

nákvæmleg hvað ég á að gera.“102 Pósurnar geta skipt svo miklu máli að hægt er að 

sigra keppnina eða tapa henni með því að sýna sama líkamann með mismunandi pósum. 

Rétt sviðsetning skiptir öllu og því verða uppstillingarnar að vera góðar því þær geta 

ráðið úrslitum, það verður að ná að halda vöðvunum spenntum allan tíman og það getur 

reynt á.103 Það að líkami kvenna sé sýndur með þessum hætti upp á sviði allur 

olíuborinn, glansandi og vöðvarnir spenntir hafa sumir fræðimenn bent á að sé mjög 

kynferðisleg framsetning. Joanna Frueh, sem er lærð í listasögu og er sjálf listamaður og 

rithöfundur, gengur svo langt að líkja konunum við kynfæri kvenna í ástalotum en hún 

er þekkt fyrir erótískar tengingar í sínum skrifum.104 Það er ef til vill heldur langt gengið 

með samlíkingu en vissulega eru skúlkurnar kynþokkafullar þegar þær stíga á svið og á 

sá kynþokki hluta af velgengni þeirra á sviðinu.  

 Þegar allt gengur upp og viðkomandi hefur fundið nákvæmlega þá leið sem 

hentar sér getur það borgað sig:  

                                                        
99 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybulding, 690. 
100 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybulding, 692. 
101 AFB2012-1. 
102 AFB2014-1. 
103 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybulding, 565-566. 
104 Richardson, „Flex-rated! Female bodybulding“, 291. 
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Það var bara núna í fyrsta skiptið á heimsmeistaramótinu þar sem að bara allt var 
hundrað prósent, það gekk bara allt vel. En ég vann minn flokk þar og lenti í öðru 
sæti í svona overall, en það eru sem sagt fjórir hæðarflokkar og svo keppast 
sigurvegarar úr öllum flokkum um svona overall titill. 

 

Góður árangur í fitness er því margþættur og byggist á mörgum þáttum; vel heppnaður 

niðurskurður, andlega gott jafnvægi, rétt bikiní, góður tónn af brúnku, góð uppstillingar 

rútína og útgeislun eru meðal þeirra þátta sem allir þurfa að smella saman. 

 Um leið og stigið er af sviðinu, mótið er búið og sigurvegarar hafa verið krýndir 

þá fara keppendur aftur baksviðs. Þá er að taka saman dótið og fara aftur í venjuleg föt.  

 

4.2 Eftir mót 

Eftir mótið tekur við „niðurkeyrsla“ og felst hún bæði í því að jafna sig á 

sviðsframkomunni og gíra sig niður í æfingum. Strax að kvöldi keppnisdags hefst þessi 

niðurkeyrsla en margir verðlauna sig eftir mótið með góðum mat sem hefur verið á 

bannlista á meðan á undirbúningstímabilinu stóð: „Sumar detta alveg í sukkið og fá sér 

allt sem þær eru búnar að kreifa [langa mikið í] í niðurskurðinum, ég leyfi mér alltaf 

eitthvað á nammidögunum og síðast þá fékk ég mér kaffi með mjólk. Það var 

æðislegt.“105 Þar sem stúlkurnar fara ekki allar sömu leiðina í niðurskurðinum er mjög 

misjafnt hvort mikil löngun í eitthvað sérstakt komi upp. Stundum er nóg að fá að ráða 

algjörlega sjálf hvað er í matinn eftir að hafa fylgt svo ströngu mataræði. 106  

 

Ég fæ mér kannski ís eða súkkulaði um kvöldið eða á mótsdag þegar við megum, 
svo fer ég bara heim að sofa. Sumir fara á djammið og eitthvað en ég er bara 
oftast svo þreytt að mig langar bara heim að sofa. Ég er fer samt alveg á djammið 
stundum en mér finnst áfengi ekki gott svo það er kannski teljandi á fingrum 
annarrar handar.107 

 

Svo virðist sem að þessi lífsstíll sem fylgi þátttöku í fitness geti leitt til þess að löngun í 

ýmislegt óhollt minnki eða að keppendur sem oft hafa keppt séu það agaðir að þeir leyfi 

sér ekki það sama og aðrir. Eftir mótið er þó fleira en mataræðið sem breytist en eitt af 

því sem mörgum finnst mikilvægt eða í öllu falli skemmtilegt er að fara í myndatöku. 

                                                        
105 AFB2014-3. 
106 AFB2012-1.	  
107 AFB2014-1. 
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4.2.1 Myndir og myndatökur 

Margar stúlknanna fara í myndatöku rétt fyrir mótið eða strax eftir. Tilgangurinn með 

því er að varðveita þetta útlit sem náðst hefur og festa það á filmu. Þær sem hyggjast 

keppa aftur síðar skoða myndirnar til að meta hvað megi bæta til að ná fram því útliti 

sem sóst er eftir.  

 

Ég set myndir af mér inn á [samfélagsmiðilinn] Instagram, set inn á þær svona 
uppáhalds quotes og motivations sem ég á, ég nota Instargram mikið fyrir fitnessið 
til þess að auglýsa mig og þetta sport, þetta er rosalega dýrt sport og þarna þá hjálpa 
myndatökurnar manni til að fá myndir af sér til þess að geta auglýst sig.108 

 

Mikill kostnaður fylgir því að iðka fitness og því getur komið sér vel að fá fyrirtæki til 

þess að styrkja eða gefa eitthvað sem getur nýst keppandanum. Gott er að fá matarstyrk 

frá einhverjum af heilsumatsölustöðunum eða fæðubótaefni frá slíkum búðum: „Ég fæ 

til dæmis kjúklingasalat frá [heilsuveitingastaðnum] Ginger á hverjum degi en 

kjúklingur er mjög dýr. Þannig ég set þá lógóið þeirra á mynd með mér og set inn á 

instagram og auglýsi þá þannig.“109 Svona styrkir geta hjálpað keppendum heilmikið 

vegna þess hve dýrt er að stunda þetta sport. „Ég fer alltaf í myndatöku fyrir mót og svo 

kannski ef fyrirtæki vilja fá af mér myndir fyrir einhverjar auglýsingaherferðir“,110 sagði 

Margrét Edda en hún er einmitt andlit tækjaframleiðandans LG á Íslandi um þessar 

mundir.  

 Myndirnar skapa ákveðna eftirmála, eins og lýst var í kafla 1.2.9. Með 

myndunum er mótið rifjað upp og allar þær tilfinningar sem fyldu keppninni. Þetta 

gerist bæði þegar keppendur skoða myndir af mótunum og einnig þegar myndir af þeim 

eru birtar í auglýsingum. Þá geta myndirnar líka virkað sem eftirmálar fyrir fleiri en 

bara þá sem eru á viðkomandi mynd því hún getur vakið upp ákveðnar tilfinningar hjá 

þeim sem tengjast keppninni á einhvern hátt. 

 

4.2.2 Líðan og lífið eftir mót  

Stúlkurnar sem við var rætt við gerð ritgerðarinnar hafa allar nóg á sinni könnu fyrir 

utan að iðka fitness. Þrjár eru í fullu háskólanámi og ein að vinna. Þær þurfa þess vegna 
                                                        
108 AFB2014-1. 
109 AFB2014-1. 
110 AFB2014-3. 
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að skipuleggja tíma sinn vel svo undirbúningur og keppi í fitness komi ekki niður á 

námi og störfum. Schwarzenegger segir að lífsreynslan sem hann öðlaðist við að keppa 

hafi nýst honum í öllu sem hann hafi tekið sér fyrir hendur.111 Stúlkurnar eru líka 

sammála um að keppnirnar hafi gefið þeim aukið sjálfstraust og við það hafi þær eflst. 

Reynslan af þátttöku er þó ekki alltaf á þá lund: 

 

[Þ]að var stelpa sem tók ár í átaki og missti einhver fimmtíu og tvö kíló og  
takmarkið hennar var að komst þá á svið eftir ár og var bara alveg í rosalega  
stífum æfingum og náði bara virkilega góðum árangri og bara virkilega 
aðdáunarvert. En svo þegar hún fer upp á sviðið er hún orðin bara allt önnur 
manneskja en þá fer hún er að bera sig saman við bara stelpurnar sem eru í besta 
forminu á landinu og hún átti ekki roð í þær.112 

 

Samkvæmt viðmælendum er brýnt að vera andlega vel undirbúinn fyrir 

sviðsframkomuna og gera sér grein fyrir því að útlitið á sviðinu sé ekki eitthvað sem 

endist. Dæmi er um þunglyndi eftir mót og óánægju með líkama sinn þegar 

keppnisútlitið fer að dvína: „Þetta er bara ástand hvernig maður lítur út á sviðinu, svona 

er maður ekkert alltaf, það er ekkert hægt.“113 Það að keppa í fitness er ekki fyrir alla, 

sögðu allir viðmælendurnir, og það væri ekki endilega eitthvað sem þær myndu hvetja 

aðra til að taka sér fyrir hendur. Það þarf að hafa sterkt og gott sjálfsálit og hafa allt sitt 

á hreinu. Það ráða ekki allir við álagið sem fylgir keppninni að þeirra sögn.114 „Mér 

finnst rosa gaman að ögra sjálfri mér og það er það sem mér finnst gaman í þessu,“ 

sagði einn viðmælandinn, „en ég vil ekki hvetja aðra í að keppa. Maður á bara að finna 

það sem gerir þig ánægðan og þetta er það sem ég geri.“115 Þegar ákveðið er að taka þátt 

í fitness þarf að hafa það á hreinu fyrir hvern er verið að keppa og af hverju lagt er út í 

þetta að sögn viðmælenda.  

 Eftir mótið verður ekki endilega mikill breyting varðandi mataræði og æfingar 

þó að vissulega sé slakað aðeins á. Stúlkurnar sem rætt var við hafa allar tileinkað sér 

þennan ákveðna lífsstíl og lifa að eigin sögn tiltölulega heilsusamlegu lífi allan ársins 

hring. Það er lítið um óhollustu þó svo að matarplanið sé ekki eins strangt og meðan á 

niðurskurðinum stendur: „Þegar við erum eins og við köllum það offseason, ekki að 
                                                        
111 Schwarzenegger, The New Encyclopedia of Modern Bodybulding, 107. 
112 AFB2012-2. 
113 AFB2014-1. 
114 AFB2014-3. 
115 AFB2014-1. 
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keppa, þá förum við saman kannski kíkjum við út á lífið, borða og svona.“116 Það að 

vera hluti af hópnum er stór hluti af upplifuninni í fitness og virðist það eiga við víðar 

en á Íslandi. Eins og áður er nefnt  skilgreina konur sem keppa í fitness og stunda 

líkamsrækt sjálfa sig sem meðlim í ákveðnum hópi til þess að aðgreina sig frá 

almenningi. Álit almennings fer oft ekki á milli mála og telja þær að litið er á þær 

öðruvísi en á aðrar konur.117 Hvort sem umfjöllunin um konur sem stunda fitness er á 

jákvæðum eða neikvæðum nótum eru þær gjarnan ekki skilgreindar sem „venjulegar 

konur“. Viðmælendur leggja áherslu á það að hægt sé að taka ummælum annara með 

mismunandi hætti.  

 

Ég er löngu hætt að taka mark á þessu, ég reyndar sá frétt um mig um daginn og það 

var einhver sem sagði að ég væri ógeðsleg og þessi frétt væri viðbjóðsleg en svo fóru 

bara allir að svara fyrir mig… Það var bara svolítið fyndið að lesa þetta og fólk var 

bara rífast þarna en allir hafa sínar skoðanir og mér finnst allir megi hafa sínar 

skoðanir en þeir þurfa ekki endilega að segja það sem þeim finnst.118 

 

Þarna kemur andlegi þátturinn aftur inn og getur skipt miklu að geta tekið svona 

ummælum létt frekar en að láta þau á sig fá. Þá getur verið að skortur á skilningi á 

fitness meðal almennings valdi þessari neikvæðni eins og höfundar greinarinnar 

„Feminity og Muscularity“ komast að orði.119  

 Augljóst er að álit á fitness keppnum er mjög mismunandi og upplifun keppenda 

sömuleiðis. Þegar keppendur stíga upp á sviðið þá opinbera þeir þann árangur sem þeir 

hafa náð í íþróttinni og deila honum með áhorfendum. Sem áhorfandi fær maður að 

fylgjast með þegar sigurvegarar uppskera eftir allt erfiðið og salurinn fyllist af 

lófaklappi og fögnuði. Gleðin skín úr augum og andlitum keppendanna og tilfinningin 

er góð, vert er þó að taka fram að upplifun keppendanna sem rætt var við lýsti sér svona 

en það á þó ekki alltaf við eins og komið var fram á hér ofar í kaflanum. Eftir 

verðlaunaafhendingu fara keppendur baksviðs og taka saman sitt hafurtask. 

Áhorfendurnir tínast út úr salnum en gefa sér kannski smá tíma til þess að skoða það 

sem er í boði í anddyrinu. Þar eru fæðubótabúðirnar oft með bása með tilboðum á 

                                                        
116 Ísland í Dag. Borðar 4-6 egg á dag. 
117 Grogan, Evans, Wright og Hunter, „Feminity and Muscularity“, 54. Sjá einnig kafla 3.1.1. 
118 AFB2014-3. 
119 Grogan, Evans, Wright og Hunter, „Feminity and Muscularity“, 54. 
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vörunum sínum. Þeir sem sækja keppnina sem áhorfendur en stunda jafnframt 

líkamsrækt geta gert góð kaup á þeim vörum sem áhugi er fyrir. Í anddyrinu má 

glögglega koma auga á keppendur á heimleið, þeir eru auðþekktir í þvögunni með þessa 

rosalegu brúnku þó svo að þeir séu komnir í venjuleg föt.  

Loksins eru allir komnir út og ekkert eftir af keppninni nema rusl sem 

ræstitæknarnir eru í óða önn að tína upp.  	  
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Niðurstöður 

Líkamlegt heilbrigði hefur verið mikið til umfjöllunar sem og líkamlegt atgervi. Á 

einungis þremur mánuðum geta keppendur í fitness breytt sínu líkamlega útliti og form 

þeirra breyst frá því að vera líkamlega hraustur einstaklingur yfir í fitnesskeppnisútlit; 

lítil sem enginn fita fyrirfinnst, skil milli vöðva eru auðsjáanleg og æðar stundum 

sýnilegar. Þessar umbreytingar markar ákveðið tímabil í þeirra lífi og viðhorf 

almennings er oft ekki jákvætt gagnvart þessu. Miklar öfgar eru í sportinu en það sem 

drífur keppendurna sem rætt var við áfram er hversu skemmtilegt þeim finnst að taka 

þátt. Stúlkurnar sem við var rætt við gerð ritgerðarinnar voru allar jákvæðar, glaðlyndar 

og litu hraustlega og bara almennt séð vel út. Eftir að hafa talað við þessar stelpur álít ég 

mig hafa betri grunn til að skilja þessa keppni.  

Deilur um keppnina hafa oft verið í umræðum á netinu. Hvort sem þær fóru fram 

í fréttum, á bloggsíðum eða á vefsvæðinu bland.is þá fannst mér þær yfirleitt neikvæðar 

og oft á tíðum lítill fótur fyrir því sem sagt var. Mér fannst þess vegna einkar 

skemmtilegt að afla mér upplýsinga um fitness. Þessi ritgerð hefur opnað augu mín fyrir 

fordómum í samfélaginu og þá ekki eingöngu gagnvart fitness heldur líka varðandi 

kynjamisrétti og stöðu fólks í samfélaginu. Hvernig? Jú, vegna þess að konur hafa ekki 

alltaf verið gjaldgengar í líkamsræktarstöðvum. Þó svo að það hafi þekkst að konur hafi 

stundað markvissa þjálfun til að byggja upp líkamsstyrk áður fyrr, þá var það ekki 

algengt hér á landi fyrir um 30 árum. Staða kvenna og annarra minnihlutahópa hefur 

komið betur fram í sviðsljósið á þessum árum og umræða skapast um af hverju þessir 

hópar hafa verið eftir á í hinum ýmsu athöfnum.  

Fitness hefur stundum verið á milli tannanna á fólki en ætla má að slíkir dómar 

spretti af skilningsleysi þeirra sem ekki keppa í þessu sporti. Eins og fjallað var um í 

kafla 3.2.3 þá er óheilbrigðasti þátturinn í fitness kolvetnissveltið og vatnslosunin. 

Keppendur bentu þó á að það séu ekki margir dagar á ári sem fara í þetta og finnst þeim 

restin af árinu sem fer í almennt heilbrigt mataræði og líferni jafna það út. Þetta er þó 

einungis álit þeirra viðmælenda sem tekið var viðtal við en vert er þó að taka það til 

athugunar þar sem daglegir lifnaðarhættir hins almenna borgara geta oft á tíðum 

einkennst af mun meiri óhollustu en þekkist meðal fitnessfólks. Sem fitness manneskjur 

þá vilja stúlkurnar koma fram sem heilbrigðir einstaklingar og gefa gott fordæmi án 

þess að hvetja aðra út í þetta sport. Þær hafa tekið upp og aðlagast lifnaðarháttum sem 

tíðkast innan fitness menningarinnar og eru því hluti af þeim hóp. Þessi hópur sker sig 
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úr með hefðum og sínum siðum sem öðrum þykja ekki eðlilegar. Við þessar aðstæður 

myndast því oft árekstrar. Þessi þjóðfélagshópur sem á það sameiginlegt að keppa í 

fitness er einn af þeim fjölmörgu hópum sem lifa og hrærast í samfélaginu. Þó svo að 

siðir þeirra og venjur séu eitthvað sem öðrum finnst ekki eiga rétt á sér verðum við að 

muna að fjölbreytileikinn er það sem gefur lífinu lit. 

Ef við rennum yfir ritgerðina stuttlega þá byrja ég á almennri kynningu  á 

hugtökunum og þeim rannsóknaraðferðum sem ég beitti við gerð ritgerðarinnar. Í 

meginmálinu fjalla ég um sögu og upphaf líkamsræktar og það afbrigði hennar sem 

farið var dýpra í, fitness. Þar á eftir taka við inntaksmestu kaflarnir þar sem viðtölin og 

innihald þeirra fá að líta dagsins ljós. Þar var fjallað um  undirbúninginn fyrir fitness og 

hvað fellst í honum, miklar æfingar og vel skipulagt mataræði var mikið rætt en einnig 

hvaða hluti þarf að hafa á hreinu áður en stigið er á sviðið. Ímyndin af stelpunum sem 

standa upp á sviði er mjög stöðluð og reyna þær flestar að passa inn í þann ramma sem 

upp er settur. „Sjálfið“ er skilið eftir þegar farið er upp á svið, þær verða að staðlaðri 

ímynd sem til er um fitness og útlit. Rætt var um sviðskomuna sjálfa og hvað fylgir 

henni og svo hvað er gert eftir fitness. Þar sem þessar samkomur eru alltaf vel sóttar af 

áhorfendum sem bæði er áhugafólk um sportið sem og aðstandendur þeirra sem keppa 

þá eru mikið magn af ljósmyndum og myndbandsupptökum sem til verða af sýningum 

og lifa þessar upptökur og myndir mun lengur en mann getur órað fyrir. Fólk bindur 

vissar minningar við myndirnar sem þau rifja upp þegar myndirnar eru skoðaðar og lifir 

því sýningin áfram í minningum fólks. Þessir eftirmálar sem skapast við fitnesskeppni 

snerta þess vegna mikið fleiri en bara keppendurna sem voru á þessum tilteknu 

myndum. Ég sjálf mun t.d. líklega oft hugsa aftur til þess þegar ég skrifaði þessa ritgerð 

þegar ég sé myndir af fitnesskeppnum í framtíðinni. Mín kynni af fitness munu alltaf 

fylgja mér og verða mínir eftirmálar jafnvel þó að ég hafi aldrei keppt. Þessir eftirmálar 

finnst mér mjög skemmtilegir og gaman að velta þeim fyrir sér þar sem við getum öll 

tengt okkur við einhverjar myndir og þær vekja hjá okkur gamlar minningar og 

tilfinningar sem tengjast því atviki sem myndin er af. 

Upplifun keppenda í fitness er mjög misjöfn og ekki hægt að alhæfa um neitt í 

þessum efnum. Þó gáfu viðmælendur mínir mér ákveðna mynd af fitness með því að 

lýsa upplifuninni og tel mér eftir þessa rannsókn að fitness geti verið uppbyggjandi fyrir 

þær stúlkur sem þora að standa upp á sviði og þola það að vera dæmdar á grundvelli 

útlitsins. Mikill hégómi fylgir þó keppninni og var greinilegt að sú ímynd sem miðlað er 
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af sviðinu er ekki endilega sú sama og og stúlkurnar gefa af sér í daglegu lífi. Ein þeirra 

orðaði þetta svo að þetta væri alls ekki hún á sviðinu, þetta væri ekki hvernig hún 

klæddist eða málaði sig dagsdaglega. Þá líkti önnur þessu við einskonar prinsessudag. 

Mér fannst áhugavert að heyra þessar skoðanir stúlknanna en skil að það sé stundum 

gaman að vera ekki maður sjálfur heldur setja upp ákveðna grímu þar sem 

hversdagssjálfið er sett til hliðar. Þessi framkoma sem keppandi er því ekki ólík þeirri 

breytingu sem leikarar gera á sjálfum sér þegar þeir fara á svið. Í því samhengi má t.d. 

minna á þá umbreytingu sem varð þegar Ágústa Eva Erlendsdóttir brá sér í gervi Silvíu 

Nætur. Hún fékk mikla umfjöllun og var bæði dáð og hötuð þegar hún fór fyrir hönd 

Íslands í Eurovision árið 2006. 

Viðmælendur voru allir sammála um að fitness ætti ekki við alla og til þess að 

keppa í þessu sporti þarf að vera í góðu andlegu jafnvægi. Ekki var mælt með því að 

fólk með litla sem enga undirstöðu í íþróttum eða líkamsrækt færi út í það að keppa með 

stuttum fyrirvara. Gæti það haft í för með sér alls kyns neikvæðar afleiðingar, svo sem 

þunglyndi, ofþjálfun og óánægju með eigin líkamann. Viðmælendur bentu á að fitness 

væri fyrir þeim lífsstíll og því væri alls ekki gott að stökkva úr því að djamma og borða 

skyndibita yfir í að taka þátt í fitnesskeppni á einungis þremur mánuðum. Ég verð að 

segja að ég er sammála viðmælendum mínum um þetta. Eftir þessi kynni mín af fitness 

hef ég komist að raun um að þetta er mun erfiðara og flóknara ferli en ég hafði gert mér 

grein fyrir. Þó hef ég reyndar ekki haft þá löngum að keppa í fitness þó svo að ég hafi 

mikinn áhuga á líkamsrækt og stundi líkamsrækt svo til daglega.  

Skilningur okkar á öðrum þjóðfélagshópum er nauðsynlegur til þess að getað 

lifað saman í einu samfélagi. Draumurinn er auðvitað að lifa í samfélagi þar sem 

fordómar eru ekki til staðar en raunin er önnur og það eina sem við getum gert er að 

kynna okkur einkenni og inntak annarra þjóðfélagshópa. Reynt var í þessari ritgerð að 

varpa ljósi á þá lifnaðarhætti sem tíðkast innan fitness. Greinilegt er að fitness hefur 

skapað sér sess í samfélaginu og fer fólki í þessum hóp sífjölgandi. Við gerð 

ritgerðarinnar kynntist ég hefðum og siðum sem tíðkast innan fitness og fékk 

útskýringar á hinum ýmsu hlutum sem fitnessið ber með sér. Það t.d. að bera á sig 

brúnkukrem sem virðist vera yfirborðskennt og tilgangslaust nema sem ákall um athygli 

er í raun úthugsuð aðgerð, en með þessari athöfn sjást vöðvarnir betur í björtum 

ljósunum sem kastað er á keppendur upp á sviði og þar af leiðandi er hægt að skera úr 

um hver vinningshafinn er. Ég notaði hugtök sem mér hafa verið kennd í gegnum námið 
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til þess að varpa betra ljósi á athafnir þeirra og við það víkkaði skilningur minn á þessu 

sporti. Við rannsóknina öðlaðist ég betri skilning og yfirsýn yfir þennan samfélagshóp 

og vonast ég til þess að það hafa skilað sér í ritgerðinni.  
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Viðauki 1 

Línurit 2.1 

	  Línuritið sýnir fjölda keppenda í fitness á árunum 1994-2013 á Bikarmótum IFBB.120 

 

 

  

                                                        
120 Tölur um þátttöku eru fengnar af vef fitnessfrétta. 
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121 Er þetta matarplan aðeins dæmi um slíkt, keppendur fá flestir matarplön frá þjálfurum í 

hverri viku. 

Matarplan	  
	   	   	   	   	  Kolvetnissvelti	  

	   	   	   	   	  Morgunmatur	  

	   	  

Kvöldmatur	  

	   	  kl.	  7:00	   170	  gr.	  Hreint	  skyr	  

	  

kl	  19:00	   1	   120	  gr.grillaður	  lax	  

	  

30	  gr.	  Prótein	  

	   	   	  

100	  gr	  brokkolí	  

Fæðubótaefni:	   glútamin	  

	   	   	   	  

	  

vítamín	  og	  steinefni	  

	   	  

2	   200	  gr.	  Kjuklingabringa	  

	  

2	  CLA	  

	   	   	  

100gr.	  Brokkolí	  

	   	   	   	   	   	  Millimál	  

	   	   	  

3	   180	  gr.	  Nautalund	  

kl.	  9:30	   100gr.	  Kjúlkingabrigur	  

	   	   	  

100	  gr.	  Brokkolí	  

	  

100	  gr.	  Brokkolí	  

	   	   	   	  

	   	   	  

Fyrir	  svefn	   	  	  

	  Hádegismatur	  

	   	   	   	  

glútamín,	  2	  ZMA,	  2CLA	  

kl.	  12:00	   130	  gr.	  Kjúklingabringur	  

	   	   	  

og	  ammíno	  töflur	  

	  

100	  gr.	  Brokkolí	  

	   	   	   	  

	  

100	  gr.	  Eggjahvítur	  

	   	   	   	  Fæðubótaefni:	   2	  CLA	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  Millimál	  

	   	   	   	  

Drekka	  2-‐3	  lítra	  af	  vatni	  á	  dag	  

kl.	  14:00	   100	  gr.	  Kjúklingabringur	  

	   	   	  

Eingar	  sósur	  leyfðar	  

	   	   	   	   	  

Borða	  nákvæmlega	  eftir	  plani	  

Fyrir	  æfingu	  

	   	   	   	   	  kl	  16:30	   40	  gr.	  Haframjöl	  

	   	   	   	  

	  

kanill	  

	   	   	   	  121 
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122 Dæmi um æfingarplan, keppendur fá flestir æfingarplan á viku fresti frá þjálfara. 

	   	   	  	  

	  
	  
Æfingarplan	  

	   	   	  

Mánudagur	   Þriðjudagur	   miðvikudagur	  

Morgunbrennsla	  	   	  	   	  Morgunbrennsla	  

kálfar	  og	  magi	   	  	   	  Kálfar	  og	  magi	  

	  	   	  	   	  	  

lyftingaæfingar	   Lyftingaæfingar	   lyftingaæfingar	  

	  	   	  	   	  	  

brjóst	   Axlir	   fætur	  

bak	   Bisep	   	  	  

framhandleggur	   Trisep	   	  	  

	   	   	  fimmtudagur	   Föstudagur	   laugardaur	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   Morgunbrennsla	   	  	  

	  	   kálfar	  og	  magi	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

lyftingaæfingar	   Lyftingaæfingar	   lyftingaæfingar	  

	  	   	  	   	  	  

brjóst	   Axlir	   fætur	  

bak	   Bisep	   	  	  

framhandleggur	   Trisep	   	  	  

	   	   	  
	   	   	  hvíld	  á	  sunudögum	   122	  
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Viðauki 2 

Mynd 1. Katrín Ösp    Mynd 2. María Kristín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Margrét Edda    Mynd 4. Halldóra Auður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


