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Ágrip 

Í þessari ritgerð er myndun handboltaorða skoðuð. Byrjað verður á að skoða íslenska 

málstefnu og verður athugað hvort orðmyndun í handboltamáli sé í samræmi við íslenska 

málstefnu. Orðmyndun í handboltamáli verður borin saman við orðmyndun í bílamáli og 

tölvumáli en skipulögð íðorðastarfsemi hefur verið í bílamáli og tölvumáli en ekki í 

handboltamáli. Skoðað verður hvort lærða orðmyndun sé að finna í handboltamáli eða hvort 

flest orð séu mynduð með virkri orðmyndun og hvort skilin þar á milli séu alltaf skýr.  

 Fyrst verður því gerð grein fyrir ólíkum aðferðum við nýyrðasmíð áður en stuttlega 

verður greint frá heimildaöflun orðanna sem finna má í viðauka. Því næst verður orðmyndun í 

handboltamáli skoðuð en þar verða sagnir í handboltamáli skoðaðar annars vegar og nafnorð 

hins vegar. Flestar sagnir sem finna má í viðauka verða skoðaðar sérstaklega en þær eru ýmist 

tökusagnir eða sagnir sem fyrir eru í málinu en fengið hafa nýja merkingu í handboltamáli. 

Skoðað verður hvort sagnir í tölvumáli séu myndaðar á sama hátt. Því næst verður myndun 

nafnorða í handboltamáli skoðuð en þau eru ýmist afleidd eða samsett. Skoðað verður hvort 

nafnorð í bílamáli séu mynduð á svipaðan hátt og í handboltamáli og hvort flest þeirra séu 

mynduð úr íslenskum efniviði eða hvort tökuorð sé frekar að finna í bílamáli en handboltamáli. 

 Að lokum verður fjallað um baráttu nokkurra orða í handboltamáli fyrir tilverurétti 

sínum. Athugað verður hvort lengd orðanna, gagnsæi eða áhrif fjölmiðla ráði mestu um það 

hvaða orð festist í málinu þegar tvö eða fleiri keppa um hylli málnotenda. Hér er aðallega 

fjallað um orð sem finna má í prentmiðlum en talmál handboltaorðanotenda látið liggja á milli 

hluta.  
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1. Inngangur 

1.1. Íslensk málstefna 

Íslensk málstefna snýst um tvennt, eflingu og varðveislu íslenskunnar. Það er rík hefð fyrir 

varðveislu tungumálsins á Íslandi. Íslenskir nútímamenn geta lesið gömul bókmenntaverk eins 

og t.d. Íslendingasögurnar því að tungumálið hefur breyst lítið. Virkur orðaforði er ekki sá sami 

í nútímamáli og þegar fornsögurnar voru ritaðar og hljóðkerfið hefur tekið miklum breytingum. 

Aftur á móti hefur beygingakerfið, setningagerð og orðaskipan breyst lítið. 

 Íslendingar hafa sjálfir „sett sér það mark að varðveita tungu sína og efla hana,“ (Indriði 

Gíslason o.fl. 1988: 53) og því má segja að málmenning Íslendinga hafi markað íslenska 

málstefnu (Ari Páll Kristinsson 2006). „Með varðveislu íslenskrar tungu er átt við að halda 

órofnu samhengi í máli frá kynslóð til kynslóðar,“ (Indriði Gíslason o.fl. 1988: 53). Markmið 

varðveislustefnunnar er að Íslendingar séu læsir á íslenskt mál fyrri alda. Íslendingar eiga 

mikinn sagnaarf sem rekja má allt til landsnámsaldar. Nútímaíslendingar geta lesið 

Íslendingasögurnar og aðrar bókmenntir frá landsnáms- og miðöldum. Varðveislustefnan snýst 

um að sagnaarfurinn glatist ekki. 

 Elstu ritaðar heimildir á íslensku sem eru frá 12. öld sýna að reglur um setningagerð og 

orðskipan hafi að mestu haldist óbreyttar líkt og beygingarkerfið þó beyging ýmissa orða hafi 

breyst. Aftur á móti hefur hljóðkerfið breyst mikið en krafan um varðveislu málsins hefur aldrei 

falið í sér afturhvarf til forns framburðar. Krafan um varðveislu nútímaframburðar íslensks máls 

er aftur á móti áberandi svo hægt verði að nota áfram það efni sem hljóðritað hefur verið síðan 

á 20. öldinni (Indriði Gíslason o.fl. 1988). 

 „Með eflingu tungunnar er einkum átt við að auðga orðaforðann svo að ávallt verði 

unnt að tala og skrifa á íslensku um hvað sem er, enn fremur að treysta kunnáttu í meðferð 

tungunnar og styrkja trú á gildi hennar.“ (Indriði Gíslason o.fl. 1988: 53). Einnig er reynt að 

stuðla að því að málnotendur nái sem bestu valdi á málinu og að nýyrði séu mynduð úr 

íslenskum efniviði í stað þess að nota tökuorð (Ari Páll Kristinsson 2006). 

Hreintungustefnan á margt skylt við íslenska málstefnu. Hreintungustefnan snýr að því 

að nota innlendan efnivið og eyða erlendum áhrifum og birtist hún á öllum sviðum málsins, 

þ.e. hljóðkerfi, beygingum, aðskeytum, setningarlegum atriðum, orðum, merkingu og rithætti. 

Að mati þeirra sem aðhyllast hreintungustefnu (Kjartan G. Ottósson 1990) er hreinni ritháttur 

að skrifa pítsa en pizza, það er hreinna orðaval að segja aukakast en fríkast, sem er danskt 

tökuorð, og það er hreinni framburður að segja svít en sweet þar sem ekkert w hljóð er til í 

íslensku. Hreintungustefnan kemur ekki aðeins fram í íslensku hversu tökuorð eru hlutfallslega 
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sjaldgæf í málinu heldur einnig hve langt er gengið í því að aðlaga tökuorðin að íslensku 

málkerfi. 

Á fyrri öldum snérist hreintungustefnan að miklu leyti um það að vinna gegn ásókn 

dönskunnar en síðan á 19. öld hefur hreintungustefnan að miklu leyti snúist um nýyrðasmíði. 

Þörfin fyrir aukinn orðaforða jókst mikið er Íslendingar hófu að leggja stund á nýjar 

fræðigreinar á 19. öld og ekki síður með tæknibyltingu 20. aldar (Kjartan G. Ottósson 1990). 

Kristján Árnason (1999) segir íslenska hreintungustefnu vera tilkomna vegna þess að það sé 

auðveldara að gefa gömlu orði nýja merkingu eða smíða nýyrði úr innlendum efnivið en að 

taka framandi orð inn í málið sem getur reynst flókið að laga að íslensku beygingarkerfi, 

rithætti og hljóðkerfi. Til dæmis er ekki hlaupið að því að laga orðið jet lag að íslensku 

beygingarkerfi en með orði eins og flugþreyta er sá vandi úr sögunni. Það sama má segja um 

orðið sjónvarp en t.d. tóku Svíar upp styttingu á enska orðinu television, tv (borið fram teve) í 

stað þess að búa til nýtt sænskt orð (Engelsk-svenska/Svensk-engelska ordboken 2003). 

1.2. Íðorðastarfsemi 

Íðorðastarfsemi er hluti af hreintungustefnunni. Orðasafn íðorðafræðinnar (1928) skilgreinir 

íðorð sem „málleg tjáning hugtaks sem heyrir til einhverju sérsviði. Íðorð getur verið eitt orð, 

orðasamband eða skammstöfun“ (bls. 20). Það er því ekki hægt að kalla nýyrði um hluti sem 

hafa almenna notkun en tilheyra ekki sérsviði íðorð, sbr. orð eins og sjónvarp og þota. 

Orðanefnd Verkfræðingafélagsins sem gaf út Íðorðasafnið setti einnig saman skrá orða úr 

viðskiptamáli en þó samtök í anda Orðanefndarinnar leggi til einhver orð er ekki þar með sagt 

að þau festist í málinu. Sem dæmi um orð sem náðu fótfestu í íslensku máli af tillögum 

Orðanefndarinnar eru orðin hjólbarði og ræstiduft en orðin bjúgaldin og glóaldin festust ekki í 

málinu og eru tökuorðin banani og appelsína jafnan notuð í þeirra stað (Kjartan G. Ottósson 

1990). 

Á heimasíðu Stofnunar Árna Magnússonar má finna lista málræktarsviðs um 

íðorðasöfn og íðorðalista. Enginn þeirra lista er fyrir íþróttamál en Íslenskri málnefnd er ætlað 

að annast útgáfu og aðstoða við val nýyrða og nýyrðasmíði. Henni er ekki ætlað að móta stefnu 

í málfarslegum efnum en henni er ætlað að vinna að eflingu tungumálsins og varðveislu þess í 

ræðu og riti (Kjartan G. Ottósson 1990). Eitt af hlutverkum málnefndarinnar er að veita 

stjórnvöldum ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu og gera tillögur um málstefnu sem 

menntamálaráðherra tekur fyrir auk þess að álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu.1 

                                                           
1 Þessar og frekari upplýsingar var hægt að finna á http://www.islenskan.is/ þann 15. mars 2009. Íslensk Málnefnd rekur Íslenska 
málstöð auk annarra stofnanna undir nafni Stofnunar Árna Magnússonar http://www.arnastofnun.is/. Íslensk málstöð er opinber 
miðstöð nýyrða- og íðorðastarfsemi á Íslandi og starfar með fjölda orðanefnda. Stofnun Árna Magnússonar rekur stór gagnsöfn á 
heimasíðu sinni sem málnotendur geta nýtt sér til gangs og gamans. 

http://www.islenskan.is/
http://www.arnastofnun.is/
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1.3 Orðmyndun í handboltamáli 

Í þessari ritgerð verða handboltaorð í íslensku máli skoðuð. Skoða verður hvort orð í 

handboltamáli séu í anda íslenskrar málstefnu og hreintungustefnunnar og athuga verður 

hvernig orð í handboltamáli eru mynduð. Fyrst þarf því að gera grein fyrir ólíkum aðferðum við 

nýyrðasmíði. 

Einnig þarf að skoða hvort fleiri en eitt orð verði til um sama fyrirbærið og fjalla um 

hvernig þeirri baráttu er háttað og hvað verður þess valdandi að eitt orð festist í sessi á meðan 

annað nýtur ekki hylli málnotenda. Athuga verður hvort lengd eða gagnsæi ráði frekar úrslitum 

í baráttu handboltaorða. Þá þarf að meta áhrif fjölmiðla og hvort tökuorð eða orð af innlendum 

stofni eigi frekar upp á pallborðið hjá notendum handboltaorða. 

 Svara þarf þeirri spurningu hvort íðorðastarfsemi hafi verið í handboltamáli. Kjartan G. 

Ottósson (1990) er ekki kunnugt um skipulagða íðorðastarfsemi á íþróttamáli og þar með 

handboltamáli. Hann þekkir ekki til heimilda um framlag einstakra manna í orðmyndun á 

íþróttamáli. Enginn viðmælenda höfundar, sem nefndir eru í kafla þrjú, kannaðist við að 

einhver einstaklingur hafi skipulega búið til handboltaorð. Aftur á móti benti Alfreð 

Þorsteinsson, fyrrverandi íþróttablaðamaður á Tímanum á sjöunda áratugnum, á að ritstjórar 

blaðanna hafi verið miklir íslenskumenn eins og hann orðaði það og þeir hafi lagt metnað í að 

notuð voru íslensk orð í stað erlendra tökuorða sem frekar þekktust í talmáli. Birgir Björnsson, 

fyrrverandi landsliðsmaður og leikmaður FH á sjötta og sjöunda áratugnum, tók sem dæmi um 

þetta að leikmenn hefðu upphaflega talað um straffen sem flestir þekkja sem vítakast í íslensku 

máli en straffen er hvergi að finna í íslenskum prentmiðlum miðað við þá niðurstöðu sem leit í 

gagnabanka vefsvæðisins Tímarit.is gefur. Þetta gefur vísbendingar um að prentmiðlar landsins 

hafi ómeðvitað stýrt íðorðastarfsemi í handboltamáli. Því er vert að bera þetta saman við 

sagnir í tölvumáli og nafnorð í bílaorðum þar sem orðanefndir hafa stundað íðorðastarfsemi. 

 Þekking hins almenna málnotenda á málinu gerir honum kleift að búa til orð og hann 

veit í flestum tilvikum hvað hann má gera og hvað ekki. Máltilfinning málnotandans segir 

honum hvað sé í lagi og hvað ekki við orðmyndanir. Hann veit að aullegur og þreytlegur eru 

ekki rétt mynduð en að aulalegur og þreytulegur eru rétt mynduð. Málnotandinn býr sjálfur 

ómeðvitað yfir orðmyndunarreglum en til er tvennskonar orðmyndun, lærð orðmyndun og virk 

orðmyndun (Guðrún Kvaran 2005): 

 Lærð orðmyndun er það sem Sigurður Jónsson (1984) kallar meðvitaða orðmyndun 

þar sem sérfræðingar, orðanefndir, málnefnd o.fl. íslenska erlend orð og hugtök. 

Orðasmiðurinn beitir þeim málfræðireglum sem hann telur sig þekkja til að mynda ný 

orð á meðvitaðan hátt svo þau falli sem best að íslenskum málfræðireglum en 

orðasmiðir sem þessir geta einnig myndað orð með virkri orðmyndun enda geta 
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mörkin á milli lærðrar og virkrar orðmyndunar verið óljós. Sögnin grípa í handboltamáli 

er dæmi um það eins og greint verður frá í kafla 3.3.2. Lærð orðmyndun snýr annars 

vegar að meðvituðu orðmynduninni og hins vegar að eðli orðanna. Eiríkur 

Rögnvaldsson (1990) bendir á oft séu notuð forskeyti og viðskeyti sem eru gömul í 

málinu og hafa glatað merkingu sinni að einhverju leyti við lærða orðmyndun. Orðin 

verða ekki gagnsæ. Þetta á við um viðskeytið –ald sem kemur fyrir í orðum eins og 

folald og kerald en var notað fyrir nýyrðið mótald fyrir enska heitið modem sem er ekki 

gagnsætt. Annað dæmi um lærða orðmyndun er þegar gömul orð fá nýja merkingu. 

Þekktasta dæmið um þetta er orðið sími sem áður merkti ‘þráður’ og var í hvorugkyni 

en er nú í karlkyni. Annað dæmi er skjár sem merkti ‘gegnsæ himna í glugga’ áður. Það 

er algengt að sagnir í handboltamáli séu gömul orð sem fá nýja merkingu, t.d. kasta og 

verja. 

 Virk orðmyndun er það þegar orð verða til þegar þeirra er þörf. Þetta eru langoftast 

samsett orð, gagnsæ og auðskiljanleg, eins og sjónvarpsmaður og gönguhraðamælir 

sem merkir mæli sem mælir gönguhraða. Það eru fá forskeyti og viðskeyti notuð í virkri 

orðmyndun. Forskeytið ó- eins og í ófær er algengast forskeyta í virkri orðmyndun en 

algengust viðskeyta eru –ari, eins og í braskari og töffari, –un, eins og í hópun og 

klikkun, í myndun nafnorða og –leg(ur), sbr. æðislegur og fagmannlegur, við myndun 

lýsingarorða. Stytting orða er einnig virk orðmyndun. Varnarmaður er stytting fyrir 

varnarleikmaður og menntó er stytting af menntaskóli. 
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2. Nýyrðasmíði 

2.1. Inngangur 

Langflest ný orð eru nafnorð en aðeins opnir orðflokkar, nafnorð, lýsingarorð og sagnorð, geta 

tekið á móti nýyrðum en lokaðir orðflokkar eins og t.d. forsetningar og fornöfn geta ekki tekið 

á móti nýyrðum. Áður en greint verður frá ólíkum aðferðum við nýyrðasmíði er rétt að skoða 

aðeins þau hugtök sem fjallað verður um. Stuðst verður við rit Guðrúnar Kvaran (2005) í 

kaflanum nema annað sé tekið fram.  

 Myndan er minnsta merkingarbær eining málsins en hægt er að mynda orð úr einu 

myndani, sbr. möl og lyf. Forskeyti, ó–, og viðskeyti, –leg(ur), eru myndön þó þau hafi ekki 

merkingu ein og sér. Höskuldur Þráinsson (2006) skilgreinir forskeyti sem orðhluta „sem skeytt 

er framan á orð til að mynda ný“ (bls. 52). Fær verður ófær með forskeytinu ó– og merkir ‘ekki 

fær’. Viðskeyti skilgreinir Höskuldur sem „orðhluta sem notaðir eru til að leiða eitt orð af öðru“ 

(bls. 170). Bakari er myndað með því að skeyta viðskeytinu –ar(i) aftan á rót sagnarinnar baka. 

Rót „er smæsti orðhluti sem ber orðasafnsmerkingu“ (Höskuldur Þráinsson 2006:127). Í 

nafnorðinu kona er rótin kon með beygingarendingunni –a og í skotkraftur er tveimur rótum 

skeytt saman skot og kraf með beygingarendingunni –ur. „Stofn er sá hluti orðs sem 

beygingarendingar bætast við“ (Höskuldur Þráinsson 2006:151). Í orðinu óduglegur er ódugleg 

stofn og –ur beygingarendingin. 

2.2. Aðferðir við nýyrðasmíði 

Ari Páll Kristinsson (2004) segir í leiðbeiningum sínum um orðmyndun að það séu einkum fjórar 

aðferðir notaðar við nýyrðasmíði í íslensku. Samtenging (sem Guðrún Kvaran (2005) nefnir 

samsetningu), afleiðsla, orð fær nýja merkingu og erlent orð aðlagað. Í kafla 1.3 er minnst á orð 

sem fær nýja merkingu sem lærða orðmyndun en fjallað verður um hinar þrjár aðferðirnar hér 

á eftir: 

1. Samsetning þar sem tveir eða fleiri orðstofnar eru tengdir saman til að mynda nýtt orð 

er algengasta aðferðin í nýyrðasmíði á Íslandi, t.d. sjónvarp úr orðunum sjón og varp og 

markmaður úr orðunum mark og maður. Hefð er fyrir því að skipta samsetningum í 

þrjá flokka, fast samsett orð, laust samsett orð og bandstafssamsetningar. 

a. Fast samsett orð. Í fast samsettu orði er fyrri samsetningarliðurinn stofn. 

Stofnliðurinn getur verið nafnorð, lýsingarorð, töluorð eða fornafn. Í orðinu 

stórskytta er stofnliðurinn, stór, lýsingarorð. Í markmaður er stofnliðurinn, 

mark, nafnorð. Sjaldgæft er að sagnir myndi stofnsamsett orð en til eru þó 

dæmi um það, stinghnífur af sögninni stinga og handþvo með sögninni þvo. 

Einnig eru til fjölmörg fastsamsett orð þar sem stofnliðurinn er atviksorð eða 
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forsetning, t.d. úthaf, norðangarri og hjákona. Út er ekki forskeyti þar sem 

orðið getur staðið eitt og sér, sbr. á haf út. 

b. Laust samsett orð. Í laust samsettum orðum er fyrri samsetningarliðurinn 

oftast nafnorð í eignarfalli, ýmist í eintölu eða fleirtölu. Til eru viðskeyti sem 

krefjast alltaf eignarfalls ef þau eru hluti af fyrri lið samsetts orðs, –ing 

(unglingspiltur), –ling (stráklingsgrey) og –un (hönnunarkostnaður). 

i. Fyrri liður í eignarfalli eintölu. Í línumaður og varnarmaður er fyrri 

samsetningarliðurinn, línu og varnar, í eignarfalli eintölu. Önnur dæmi 

um samsetningu af þessu tagi eru fundargerð, bókarskrudda og 

augasteinn. 

ii. Fyrri liður í eignarfalli fleirtölu. Í hornamaður er fyrri 

samsetningarliðurinn, horna, í eignarfalli fleirtölu. Önnur dæmi um 

þess konar samsetningu eru fundaherbergi, bókabéus og 

augnakonfekt. 

c. Bandstafssamsetningar. Með bandstafsamsetningu er átt við að 

samsetningarliðir séu tengdir saman með sérstökum bandstaf (tengistaf) sem 

ekki er hluti af stofni eða eignarfallsending. Þessi bandstafur getur verið –a 

(dót–a–kassi), –i (skell–i–hlátur), –u (ök–u–maður) eða –s (keppni–s–völlur).  

2. Afleiðsla er það kallað þegar forskeyti bætist framan á rót eða viðskeyti aftan á rót og 

myndar þannig orð. Hægt er að mynda nafnorð, sagnorð og lýsingarorð með 

forskeytum og viðskeytum.  

a. Forskeyti. Ekki öll forskeyti eru jafn virk í málinu. Áður hefur verið greint frá því 

að ó– er algengasta virka forskeytið í nútímamáli en auk þess er sí– algengt 

með lýsingarhætti nútíðar, til dæmis sígrenjandi, símalandi, síspyrjandi o.fl. Til 

eru mörg vel þekkt og algeng forskeyti í málinu sem eru lítið notuð við 

nýyrðasmíði eins og at– í atburður og atriði. Hægt er að finna lista yfir 

algengustu forskeytin í nútímamáli hjá Guðrúnu Kvaran (bls. 126) en þau eru 

misjafnlega virk til orðmyndunar. 

b. Viðskeyti. Líkt og með forskeyti eru viðskeytin misjafnlega virk í málinu og 

skiptir Guðrún Kvaran (2005) þeim í undirflokka eftir því hvernig orð þau 

mynda. 

i. Sagnarnafnorð er það kallað þegar viðskeyti myndar nafnorð af sögn, 

t.d. –un í stækkun af sögninni stækka og –ar(i) í yddari af ydda. 

ii. Viðskeyti til að mynda nafnorð. Sagnarnafnorð falla líka undir þennan 

flokk en meðal virka viðskeyta í málinu sem mynda nafnorð má nefna 
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–ari, töffari, –isti, hassisti. Viðskeytið –and(i), mótmælandi, er dæmi 

um algengt viðskeyti sem virðist ekki virk lengur. 

iii. Viðskeyti sem mynda lýsingarorð. –leg(ur) er eitt virkasta viðskeytið í 

nútímamáli og getur myndað lýsingarorð af nafnorðum, búralegur, 

sagnorðum, byggilegur, og lýsingarorðum, góðlegur. Fleiri viðskeyti til 

að mynda lýsingarorð eru virk í málinu, t.d. –ótt–, hnöttóttur og –

rænn, stafrænn. Viðskeytið –ul–, reikull telst aftur á móti ekki ýkja virkt 

í nútímamáli. 

iv. Viðskeyti til að mynda sagnorð. Viðskeytið –a er notað til að mynda 

sagnir og er virkt þar sem tökusagnir fá þetta viðskeyti og auk þess er 

beygingarviðskeytið –ð– virkt því nýjar sagnir fá það í þátíð og 

lýsingarhætti þátíðar. Með öðrum orðum þá beygjast tökusagnir í 

langflestum tilvikum reglulega og veikt, blöffa – blöffaði – blöffað og 

dripla – driplaði – driplað. Viðskeytið –na hefur verið notað til að 

mynda sagnir af lýsingarorðum en sagnir af því tagi tákna oft liti, gulna, 

blána o.s.frv. 

v. Viðskeyti til að mynda atviksorð. Guðrún Kvaran (2005) nefnir tvö 

viðskeyti sem mynda atviksorð, annars vegar viðskeytið –is en dregið 

hefur töluvert úr virkni þess, flugleiðis og erlendis og hins vegar 

viðskeytið –lega sem er mjög virkt í nútímamáli, barnalega og 

töffaralega. 

3. Erlent orð aðlagað. Með aðlögun erlendra orð er átt við að þau sé löguð að íslensku 

málkerfi þó þau beri enn keim af uppruna sínum. Til eru fjölmörg erlend tökuorð sem 

ratað hafa inn í íslenskuna, t.d. filma, keðja og tafla. Einnig eru til tökuorð sem ekki 

hafa verið fyllilega aðlöguð málinu, t.d. mánaðaheitin sem eru óbeygð í íslensku, píanó, 

og biskup sem hafa ekki hefðbundnar íslenskar endingar né viðskeyti. Það eru nokkur 

tökuorð í handboltamáli sem löguð hafa verið að íslensku málkerfi, dripla, finta og 

blokkering t.d. 

a. Erlend viðskeyti. Nokkur viðskeyti hafa einkum verið í málinu við aðlögun 

tökuorða þó sum þeirra hafi einnig verið virk við nýyrðasmíð. Sum þeirra eru 

gömul og fæst þeirra virk. Þeirra á meðal eru viðskeytin –arí sem var notað við 

myndun á orðinu bakarí af danska heitinu bageri og –elsi í bakkelsi og 

svekkelsi. Af virkum viðskeytum af erlendum uppruna er –isti notað til að 

mynda nafnorð af öðrum nafnorðum, kommúnisti, dópisti, fallisti o.s.frv. 
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María Sæmundsdóttir (1999) rannsakaði bílaorð í lokaritgerð sinni en bílaorðanefnd tók saman 

bílaorðasafn. Það er því vert að athuga hvort bílaorð og handboltaorð séu mynduð á svipaðan 

hátt þar sem skipulegt íðorðastarf hefur verið í bílamáli en ekki handboltamáli.  

 María raðaði orðunum í tvo aðalflokka og tvo undirflokka í hvorum aðalflokki. Orðin 

voru flokkuð eftir því hvort þau eru nýyrði eða tökuorð. Nýyrðin eru flokkuð í sérhæfð/innlend 

íðorð og spariorð annars vegar og almennari innlend orð hins vegar. Tökuorðin eru flokkuð 

eftir því hvort þau séu aðlöguð/almenn tökuorð eða óaðlöguð/sérhæfð tökuíðorð og slangur. 

María kannaði hvaða orð eru mest notuð og vekur athygli að aðlöguð/almenn tökuorð eru 

langalgengust hjá svarendum könnunarinnar sem María framkvæmdi eða 25. María kannaði 

heiti á 54 bílahlutum sem til voru á tvö eða fleiri heiti yfir. Sextán algengustu heitin voru 

óaðlöguð/sérhæfð tökuíðorð og slangur, tíu voru almennari innlend orð og aðeins þrjú 

sérhæfð/innlend íðorð og spariorð. María gerði sína könnun meðal einstaklinga sem á einn eða 

annan hátt starfa við bíla og því er erfitt að bera heitin saman við handboltaorð sem eru fundin 

í prentmiðlum. 

 Það vekur óneitanlega athygli hve mörg orðanna sem mest eru notuð í bílamáli eru 

tökuorð miðað við það hve fá orð í handboltamáli eru tökuorð. Í kafla þrjú verða tökusagnirnar 

dripla, finta og skora skoðaðar en meðal nafnorðanna eru það helst fríkast, taktík og 

blokkering sem eru hrein og klár tökuorð. Mikill meirihluti orða í handboltamáli eru ýmist 

samsett eða afleidd með íslenskum stofnum. Þó það hafi starfað orðanefnd við íðorðasmíði í 

bílamáli og bílaorðasafn tekið saman þá er ákveðinn munur á handboltamáli og bílamáli. 

Handboltamál er áberandi í fjölmiðlum og fær mun meira pláss í prentmiðlum en bílamál þó 

víða sé ritað um bíla á einn eða annan hátt. Bílaunnendur láta orðanefnd hvorki segja sér að 

pedali eigi frekar að vera kallaður fetill eða ástig né að spojler eigi að vera kallaður vindkljúfur. Í 

handboltamáli hefur engin orðanefnd verið við störf en fjölmiðlarnir hafa stundað 

nokkurskonar íðorðastarfsemi og það virðist hafa skilað sér í mun færri tökuorðum í 

handboltamáli en þekkist í bílamáli og því má ætla að áhrif fjölmiðla á tungumálið séu eða hafi í 

það minnsta verið mikil.  
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3. Orðmyndun í handboltamáli 

3.1. Inngangur 

Í þessum kafla verður orðmyndun í handboltamáli skoðuð en byrjað verður að greina frá því 

hvernig orðanna í viðauka var aflað og hvaða handbækur og vefsíður voru notaðar til að skoða 

þau orðadæmi sem notuð eru í ritgerðinni. Flest orðanna í viðaukanum eru nafnorð en einnig 

er að finna þar nokkurn fjölda sagnorða. Myndun sagna í handboltamáli skoðuð sérstaklega en 

þær eru ýmist tökusagnir sem lagaðar hafa verið að íslensku málkerfi eða sagnir sem fengið 

hafa nýja merkingu í handbolta og íþróttamáli. Sagnir í handboltamáli verða jafnframt bornar 

saman við sagnir í tölvumáli þar sem skipulögð íðorðastarfsemi hefur verið í tölvumáli en ekki 

handboltamáli. 

Orðmyndun nafnorða verður skoðuð út frá þeim aðferðum við nýyrðasmíði sem kynnt 

var í kafla 2 og verður orðmyndun nafnorða að lokum borin saman við orðmyndun bílaorða. 

Stuðst verður við rit Guðrúnar Kvaran (2005) líkt og í kafla 2 nema annað sé tekið fram. 

3.2. Heimildaöflun 

Hallsteinn Hinriksson segir fyrstu kynni Íslendinga af handbolta voru í Danmörku á þriðja 

áratugi síðustu aldar (Alþýðublaðið 2. febrúar 1964:11). Íþróttin var fyrst stunduð í barna- og 

framhaldsskólum landsins en fyrsta Íslandsmótið var í haldið í apríl 1940. Fyrsta lýsing frá 

handbolta í íslenskum prentfjölmiðli var frá þessu móti í Morgunblaðinu en ekki voru allir á eitt 

sáttir við þá lýsingu og fann einn dómari leiksins, Aðalsteinn Hallsson, sig knúinn til að kvarta 

undan blaðamanni blaðsins sem skrifaði um leikinn og sagði hann ekki hafa mikið vit á 

íþróttinni. Það var ekki mikið um lýsingar frá handboltaleikjum á fyrstu árum íþróttarinnar en 

er leið á fimmta áratuginn og á þeim sjötta var farið að segja frá handboltaleikjum í meira 

mæli. 

 Höfundur notaði vefsvæðið Tímarit.is í leit sinni að handboltaorðum. Notuð voru 

leitarorðin handbolti og handknattleikur í nefnifalli eintölu og var leitað frá 1. janúar 1930 til 

31. desember 1969. Farið var í gegnum allar þær greinar í öllum þeim fjölmiðlum sem leitin gaf 

upp. Það er ekki þar með sagt að höfundur hafi fundið allar greinar í þeim ritum sem er finna á 

Tímarit.is sem hafi ritað um handbolta á þessu árum. Það eru nokkur orð í viðauka sem birtist 

fyrst í prentmiðlum eftir 1970 en leitað var sérstaklega að hluta þeirra orða en í sömu greinum 

og þau var að finna voru önnur handboltaorð sem ekki var leitað sérstaklega að, t.d. 

smuguskot. 

 Þessi leitaraðferð einskorðast við tímarit og dagblöð sem finna má á vefsvæðinu og er 

því aðeins heimildi fyrir skrifað mál í fjölmiðlum og er ekki heimild um orðaforða leikmanna og 

talmálsorðaforða sem mögulega hefur verið annar og fjölbreyttari. Í ljósi þess að handboltinn 
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er fluttur inn frá Danmörku má ætla að handboltamál hafi verið dönskuskotnara en það er í 

nútímahandboltamáli. 

 Nokkur orðanna í viðauka fann höfundur við leit í gömlum reglubókum sem 

Íþróttasamband Íslands gaf út um handbolta 1940 og 1946. Einnig var leitað í heftum sem 

Handknattleiksráð Reykjavíkur gaf út og heftinu Breytingar á gildandi handknattleiksreglum 

sem Íþróttasamband Íslands gaf út árið 1956 en þar birtust orð eins og fyrirliði og dauðafæri 

fyrst á prenti í tengslum við handbolta.  

 Leitað var að orðum og orðskýringum í Íslenskri Orðabók (2002), Orðsifjabók Ásgeirs 

Blöndal Magnússonar (1989), Dönsk-Íslenskri Orðabók (1992) og Stóru Orðabók Jóns Hilmars 

Jónssonar um íslenska málnotkun (2005). Jafnframt var orðum flett upp í Ritmálasafni 

Orðabókar Háskólans á heimasíðu Stofnunar Árna Magnússonar. 

 Sú staðreynd að 69 ár eru síðan fyrst var keppt á Íslandsmóti í handbolta hér á landi 

gerir það að verkum að ekki er auðvelt að finna einstaklinga sem léku handbolta á fyrstu árum 

handboltans á Íslandi. Engu að síður hafði höfundum uppi á tveimur leikmönnum, Karli 

Benediktssyni sem hóf sinn feril á fimmta áratugnum og Birgi Björnssyni sem hóf sinn feril 

snemma á sjötta áratugnum. Hvorugur þessara manna gat bætt miklu við þann lista sem 

höfundur hafði sett saman úr heimildum af Tímarit.is en þeir gátu aftur á móti staðfest að 

mörg þeirra orða sem notuð eru í nútímamáli hafi verið notuð þegar þeir léku íþróttina. Það 

bendir til þess að ekki hafi verið mikil þróun á orðaforðanum en vissulega má kanna það nánar 

með því að reyna að hafa uppi á fleiri gömlum leikmönnum og rannsaka það ítarlegar. Einnig 

var rætt við yngri handboltamenn til ráðfæringar um einstök orð. Þar má nefna Guðjón 

Guðmundsson, íþróttafréttmann á Stöð 2 Sport, Hilmar Örn Þórlindsson, fyrrverandi 

landsliðsmann og atvinnumann í handbolta á Ítalíu og Spáni, Sigurð Eggertsson, fyrrverandi 

atvinnumann í handbolta í Danmörku og leikmann með Val, og Björgvin Gústavsson, 

landsliðsmarkvörð í handbolta og atvinnumann í Þýskalandi. 

 Höfundur hafði einnig uppi á tveimur gömlum blaðamönnum, Atla Steinarssyni og 

Alfreð Þorsteinssyni. Atli Steinarsson var yfirmaður íþróttasíðunnar í Morgunblaðinu á sjötta og 

sjöunda áratugnum auk þess að leika handbolta á árunum 1946-1948. Alfreð Þorsteinsson var 

íþróttafréttamaður á Tímanum á sjöunda áratugnum og var frumkvöðull að því að 

íþróttablaðamenn skrifuðu samdægurs um íþróttakappleiki fyrir blað sem kæmi út daginn eftir. 

Báðir höfðu þessir menn frá mörgu fróðlegu að segja en hvorugur gat bent á orð sem þeir vissu 

hvaðan væru komin, þ.e. hver væri höfundur þeirra. Þeir sögðu báðir að lagt hafi verið upp 

með að rita vandað mál og forðast slettur. Sem dæmi tók Atli orðið fríkast sem var meira notað 

í talmáli en aukakast sem lagt var upp með að nota í ritmáli. Í nútímamáli er aukakast mun 

meira notað, jafnt í talmáli sem ritmáli, og er ekki ólíklegt að áhrif fjölmiðla hafi eitthvað með 
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það að gera. Alfreð tók undir þetta og sagði ritstjóra blaðanna hafa lagt áherslu á það við 

blaðamenn sína að rita gott og vandað mál. Það bendir til þess líkurnar á því að önnur orð hafi 

verið notuð í einhverjum mæli meðal leikmanna á fyrstu árum handboltans en er að finna í 

viðauka þessarar ritgerðar þar sem þau hafi ekki fengist birt í prentmiðlum landsins. 

3.3. Sagnir í handboltamáli 

Flestar ef ekki allar nýjar sagnir í málinu eru veikar og mynda þátíð með þátíðarviðskeytinu –ði 

og er því vert að skoða hvort það eigi við sagnir í handboltamáli og athuga jafnframt hvernig 

þær eru myndaðar og hvaðan þær koma. 

 Þær sagnir sem ratað hafa á síður dagblaðanna í handboltamáli virðast flestar vera 

sagnir sem fengið hafa nýja merkingu þó flestar þeirra séu notaðar á öðrum sviðum 

tungumálsins líka. Aðeins þrjár sagnir eru tökuorð, dripla, finta og skora þó deila megi um það 

hvort skora sé tökuorð eða ekki þar sem sögnin var fyrir til í málinu með annarri merkingu. Það 

er því athyglisvert að bera handboltaorðasagnir saman við sagnir í tölvumáli því engar 

skipulagðar orðanefndir hafa verið til í handboltamáli ólíkt tölvumáli. 

 Eiríkur Rögnvaldsson (1986) nefnir nokkrar aðferðir sem notaðar voru við nýyrðasmíði í 

Tölvuorðasafninu. Fjórar aðferðanna tengjast myndun á sögnum á tölvumáli umfram aðrar: 

1. Hversdagslegum orðum er gefin ný merking: 

a. Frjósa (freeze), kveðja (logon/logoff), eyða (delete), kasta, negla, misnota, 

verja og stimpla 

2. Endurvakið fornyrði: 

a. Skruna (scroll) og mögulega grípa (ekki endurvakið fornyrði en gamalt orð sem 

fékk nýja merkingu). 

3. Bein þýðing: 

a. Klippa (copy), líma (paste) og leiða (lead). 

4. Hljóðlíking við erlenda orðið: 

a. Demba (dump), dripla (dribble), finta (finte) og skora (score). 

Það virðist einu gilda í nýyrðasmíði sagna hvort orðanefndir semji íðorðin eða hvort íðorðin 

skapast meðal almennra málnotenda eins og þeirra sem stunduðu handboltann á fyrstu árum 

hans og skrifuðu um hann í fjölmiðlum. Orðin verða til eða eru endurnýjuð á sama eða 

svipaðan máta. 

3.3.1. Tökusagnir í handboltamáli 

Hér verða skoðaðar tvær tökusagnir, dripla og finta. Í kafla 3.3.2. verður farið yfir sagnir sem 

fyrir eru í málinu en hafa fengið nýja merkingu í handboltamáli, grípa, kasta, leiða, negla, 

misnota, skalla, skora, stimpla, velta, verja og ýta.  
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3.3.1.2. Dripla 

Fyrsta heimildin um notkun á sögninni dripla er í Sunnanfara frá 1. september 1914. Þar var 

sögnin notuð í tengslum við kornrækt og merkir ‘að hrista fram af sáðina’. Sögnin var fyrst 

notuð í tengslum við handbolta í merkingunni ‘að stinga bolta í gólf’ í Alþýðublaðinu 1. mars 

1953. Sögnin hefur fyrst og fremst verið skrifuð á þrjá vegu í íslenskum fjölmiðlum, dripla, 

drippla og dribbla en engin þessara orðmynda er að finna í hjálpargögnum á við Íslenska 

Orðabók (2002), Stóru orðabók Jóns Hilmars um íslenska málnotkun (2005) né Orðsifjabók 

Ásgeirs Blöndal (1989). Algengasta aðferðin er að rita dripla en sú mynd kemur fyrir í 24 

greinum í dagblöðum frá árinu 1914 til 2009 þegar sögninni er slegið inn í leit á Tímarit.is í 

nafnhætti en það einskorðast ekki við handbolta því orðið er jafnframt notað í körfubolta. 

Drippla kemur fyrir í 17 greinum og dribbla í níu, síðast 14. september 1992 í DV. Birgir 

Björnsson sagðist ekki muna til þess að orðið hafi verið borið fram á nokkra ólíka vegu og segir 

framburðinn hafa verið þann sama og í nútímamáli, með aðblæstri. 

 Drippla og í meira mæli dribbla er notað í fótbolta og má væntanlega rekja það til 

enska orðsins dribble sem er notað til lýsingar á einleik knattspyrnumanna. Engin nýleg dæmi 

er að finna um notkun orðsins í íslenskri knattspyrnulýsingu heldur hefur orðið fest sig í sessi í 

lýsingu á því þegar handknattleiksmaður eða körfuknattleiksmaður setur boltann í gólf í þeim 

tilgangi að fá hann aftur. Þó notkun orðsins sé ekki sú sama og í málinu sem orðið er tekið úr er 

um að ræða tökuorð sem lagað hefur verið að íslensku málkerfi. Þó til sé dæmi um að sögnin 

hafi verið notuð í kornrækt snemma á 20. öldinni er skyldleiki orðanna dribble og dripla í 

íþróttamáli of mikill til að hægt sé að slá því föstu að um sé að ræða gamalt orð sem fær nýja 

merkingu auk þess sem enga aðra heimild er að finna fyrir því að dripla hafi verið notað fyrr en 

orðið var tekið upp í lýsingu á íþróttum.  

Sögnin tilheyrir beygingu fjórða flokki veikra sagna. Þátíð er mynduð með 

þátíðarviðskeytinu –ði, driplaði eins og alltaf hjá nýjum sögnum í málinu sem myndaðar hafa 

verið með virkri orðmyndun fyrir utan samsettar sagnir þar sem síðasta orðmyndin er sterk 

sögn sem fyrir er í málinu. Sögnin stýrir þágufalli á andlagi, leikmaðurinn driplaði boltanum og 

lýsir sögnin atburði eða því sem gerist.  

 Fleiri orð og orðasambönd hafa verið og eru notuð til að lýsa þeirri athöfn sem dripla 

lýsir. Einar Þorvarðarson framkvæmdarstjóri Handknattleikssambands Íslands og fyrrverandi 

landsliðsmarkvörður sagði í samtali við höfund þann 15. janúar 2009 að þegar Þorgils Óttar 

Mathiesen var valinn í landsliðið fyrst sem ungur maður hafi hann notað sögnina svampa. Hún 

náði ekki fótfestu í málinu auk þess sem dripla hafði verið fyrir í málinu þegar Þorgils Óttar hóf 

sinn landsliðsferil. Orðasamböndin stinga niður, reka bolta og rekja bolta eru öll notuð um 

þessa athöfn en reka bolta og rekja bolta eru ekki síður notuð í knattspyrnu en handbolta og 
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körfubolta. Dripla er algengara í talmáli en stinga niður og getur það verið þar sem um eitt orð 

er að ræða sem tekur styttri tíma að segja en orðasambandið stinga niður. 

3.3.1.3. Finta 

Líkt og dripla er finta hvergi að finna í helstu orðabókum í íslensku en orðið er tökuorð úr 

dönsku, finte, sem merkir gabbhreyfing og er samkvæmt Dansk-Íslenskri orðabók (1992) tekið 

úr skylmingum. Líkt og aðrar nýjar sagnir beygist finta veikt og er í fjórða beygingarflokki veikra 

sagna líkt og dripla og fær þátíðarviðskeytið –ði, fintaði. Hún hefur verið löguð að íslensku 

beygingarkerfi, hljóðkerfi og rithætti, eins og flestar sagnir í íslensku endar hún á –a en ekki –e 

eins og í dönsku. Sögnin stýrir þolfalli á andlagi en getur staðið án þess að taka með sér andlag, 

leikmaðurinn fintaði Sigurð upp úr skónum og hann var alltaf að finta. Merkingarlegt einkenni 

sagnarinnar er að hún lýsir því sem gerist eða gerðist. 

 Finta birtist fyrst í Alþýðublaðinu 24. desember 1950 en sögnin er ekki ýkja algeng í 

prentmiðlunum. Orðið lýsir því þegar leikmaður reynir að leika á andstæðing og komast fram 

hjá honum. Leikmaðurinn hreyfir sig ýmist frá hægri til vinstri eða vinstri til hægri og jafnvel til 

baka þegar hann fintar. Til er yfirhandarfinta þar sem rétthentur leikmaður leikur á andstæðing 

sinn með því að setja skothöndina yfir hann á sama tíma og hann smeygir sér í gegn vinstra 

megin við hann. Einnig eiga leikmenn það til að snúa sér í hring fram hjá varnarmanninum í 

fintunni.  

 Finta er gabbhreyfing og því væri hæglega hægt að nota hið gagnsæja orð 

gabbhreyfing sem hægt væri að mynda sögnina gabbhreyfa af en sú sögn er ekki til í íslensku 

en það er mjög sjaldgæft að sagnir myndi seinni lið í samsettum orðum. Þó gabbhreyfing sé 

gagnsætt þá er finta mun styttra og ætla má að það hafi haft sitt að segja þegar tökuorðið finta 

festist í handboltamáli í stað lengra orðs eins gabbhreyfing.  

Í Almennum reglum Í.S.Í. um Handknattleik (1940) (ÍSÍ er skammstafað með punktum 

Í.S.Í. í regluheftinu) er sögnin pretta notuð í stað finta. Pretta var til í málinu og virðist ekki hafa 

náð að festa sig í sessi því hún er ekki notað í lýsingum prentmiðla á handbolta og er ekki notað 

í máli handboltamanna. Pretta merkir að ‘svíkja’ eða ‘leika á’ en er jafnan notað um einhvern 

sem leikur á andstæðing sinn í viðskiptum og hagnast (fjárhagslega) á. Fyrri merking pretta 

hefur vafalaust haft eitthvað að segja með það að hún er ekki notuð í handboltamáli fyrir utan 

reglubókina frá 1940 og finta festist í málinu. Engu að síður fá fjölmargar sagnir nýja merkingu í 

handboltamáli þó þær séu jafnframt virkar á öðrum sviðum. 

3.3.2. Ný merking sagna í handboltamáli 

Flestar sagnir í handboltamáli eru sagnir sem fyrir eru til í málinu og hafa fengið nýja merkingu í 

handboltamáli samhliða fyrri merkingu. Spurningin er hvort þetta sé virk eða lærð orðmyndun 
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en þar sem líkindi við fyrri merkingu eru öllu jöfnu mikil og sumar sagnirnar eru einnig til í öðru 

íþróttamáli þá er þetta líklega virk orðmyndun. Það er helst sögnin grípa í handboltamáli sem á 

lítið skylt við fyrri merkingu orðsins og því má rökstyðja að notkun hennar í handboltamáli sé 

lærð orðmyndun. 

 Sögnin stimpla í handboltamáli er dæmi um sögn sem hefur tekið upp nýja merkingu á 

sérsviði þó fyrri merking sé enn virk í málinu eða merkingin að ‘þrýsta stimpli á’ eins og segir í 

Íslenskri Orðabók (2002). Enga skilgreiningu er að finna á merkingu orðsins í handbolta í 

Íslenskri Orðabók (2002) en lýsingin gæti verið eitthvað á þessa leið, ‘athöfn þar sem 

sóknarleikmaður fer á milli tveggja varnarmanna í þeim tilgangi að draga til sín varnarmann til 

að búa til pláss fyrir samherja’.  

 Fyrsta dæmi sem höfundur fann um þessa notkun sagnarinnar var í Morgunblaðinu 6. 

mars 1990. Pólverjar voru fyrstir til að beita stimplun í sóknarleik sínum í kringum 1980 að sögn 

Guðjóns Guðmundssonar, fyrrum aðstoðarmanns Bogdans Kowalczyks fyrrum landsliðsþjálfara 

Íslands í handbolta. Orðið er hvorki tekið úr dönsku né þýsku og gæti líkingin við stimpil í vél 

verið ástæða þess að sögnin stimpla er notuð á þennan hátt. Stimpill í vel gengur upp og niður, 

eða inn og út, í þeim tilgangi að pressa loft en lið sem stimplar úr öðru horninu og yfir í hitt 

gerir það sama, sóknarmaður fer inn í vörnina, sendir frá sér boltann og fer út úr vörninni, 

leikmaðurinn sem fær boltann gerir það sama þar til færi skapast. 

 Negla hefur fengið nýja merkingu í handboltamáli og í raun knattspyrnumáli líka. Að 

negla í markið merkir að ‘skjóta fast’ í markið og er þessa skilgreiningu að finna í Íslenskri 

Orðabók (2002) auk þeirri merkingu sem fyrr þekktist ‘festa nagla’, ‘reka nagla’ (í e-ð). 

Alþýðublaðið var fyrst til að heimfæra þessa sögn á handbolta á prenti 30. nóvember 1966 en 

sögnin kemur fyrst fram í fótboltamáli áratug síðar eða 31. ágúst 1976 (Magnea Huld Aradóttir 

2006). 

 Sagnirnar skalla, ýta og velta koma allar fyrir í Almennum reglum Í.S.Í um Handknattleik 

(1940) yfir hvernig sé leyfilegt að leika knettinum en þar sem knettinum er jafnan kastað þá 

eru þessi orð lítið sem ekkert notuð í handboltamáli og heyrir það til algjörra undantekninga að 

leikmenn í handbolta skalli boltann eða ýti eða velti honum frá sér þó það sé leyfilegt 

samkvæmt reglunum.  

 Markverðir verja skot og verja mark sitt. Þeir varna því að andstæðingurinn skori en 

‘varna’ er ein nokkurra merkinga orðsins sem Íslensk Orðabók (2002) telur upp fyrir sögnina 

verja. Að verja merkir jafnframt að ‘flytja mál’ sakbornings, ‘þekja’ eða ‘klæða’ og ‘halda uppi 

vörn’. Það má því segja að þessi sögn sé notuð á fleiri sérsviðum, lögfræði, meðal 

iðnaðarmanna og í íþróttum því hægt er að verja skot í fleiri íþróttum en handbolta.  
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 Annað orð sem notað er á fleiri en einu sérsviði er sögnin skora. Hún merkir að gera 

mark í handbolta sem og fleiri íþróttum. Hún merkir að ‘skera’ eða ‘gera skoru í tré’ sem skal 

höggva hjá skógarhöggsmönnum. Hún getur jafnframt merkt að ‘tiltaka’ eða ‘ákveða’. Í 

Íslendingasögunum var sögnin jafnan notuð þegar einhver skoraði einhvern á hólm en þó 

sögnin hafi verið til í málinu áður en hún er notuð í íþróttamáli er líklegt að hún sé í raun 

tökuorð með hljóðlíkingu af ensku sögninni score því leikmenn score a goal, skora mark.  

 Hin síðari ár hefur færst í vöxt að þeir sem fjalli um íþróttir segja leikmenn misnota 

skot, misnota vítaköst. Það er jafnan notað þegar leikmaður skýtur fram hjá eða lætur verja frá 

sér úr upplögðu tækifæri. Misnota merkir að ‘nota á rangan hátt’ og einskorðast ekki við 

íþróttir eða handbolta. Önnur orð og orðasambönd eru líka notuð þegar leikmaður misnotar 

skot, skjóta fram hjá, láta verja hjá sér, klikka og brenna af. Þeir sem skrifa um handbolta noti 

ýmist misnota, klikka, orðasamböndin hér að framan eða jafnvel enn önnur orð eða 

orðasambönd til lýsa því sem gerist á sem fjölbreyttastan máta og til að forðast endurtekningar 

og einhæfi í lýsingu. Orðasambandið brenna af er aðeins notað þegar leikmenn skjóta fram hjá 

markinu. 

 Oft er sagt að það lið sem er með forystu í leikjum leiði leikinn. Það á lítið skylt við það 

þegar fólk leiðist á götum úti þar sem það gengur hlið við hlið en þetta kemur líklega inn í 

íþróttamál úr ensku þar sem sagt er að lið lead games. Stjórnmálaflokkar hafa forystu í 

einhverjum málum eða einhver öfl eða hreyfingar hafa forystu í einhverjum viðræðum og leiða 

þannig viðræðurnar. Það er ekki ósvipað því ef annað liðið leiðir leikinn. Það er hægt að segja 

þetta á annan hátt, Fram er yfir á móti Val, Fram er með forystuna og Fram er með gott 

forskot. 

 Sögnin kasta er virk í handboltamáli. Ari kastar boltanum til Atla en hægt er að nota 

aðrar sagnir yfir að kasta eins og senda, henda, grýta og fleygja en kasta festist í sessi í 

handboltamáli en ekki henda og fleygja sem merkja frekar að ‘losa sig við’ e-ð. Ætla má að 

grýta festist ekki í handboltamáli því það merkir að kasta grjóti. Senda er aftur á móti algeng í 

handboltamáli. Senda er notuð fyrir það þegar leikmaður reynir að senda boltann á samherja. 

Kasta merkir það sama auk þess að hægt er að kasta á markið þó sögnin skjóta sé mun 

algengari um þá aðgerð. Kasta merkir einnig í íslensku að ‘hætta að nota’, ‘leggja til hliðar’, 

‘setja út veiðarfæri’ og hryssur kasta þegar þær ala afkvæmi.  

Í handbolta er talað um að grípa boltann þegar leikmaður tekur boltann á lofti með 

höndunum. Grípa merkir einnig að ‘taka skjótt’, ‘hrifsa’, ‘þrífa’, ‘handtaka’ og ‘skilja’ (grípa á 

lofti). Í nútímamáli er sögnin fyrst og fremst notuð fyrir það þegar bolti er gripinn og má segja 

að sögnin hafi öðlast nýtt líf í íþróttamáli, þ.e. í íþróttum þar sem hægt er að grípa bolta eins og 
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t.d. í körfubolta, sundknattleik og fótbolta. Í fótbolta grípa markverðir boltann en Magnea Huld 

Aradóttir (2006) fann þó engin dæmi um notkun sagnarinnar í fótbolta í sinni ritgerð.  

 Hægt er að færa rök fyrir því að sögnin grípa í handboltamáli sé lærð orðmyndun. 

Sögnin er lítið notuð í öðru en íþróttamáli. Sögnin var þó ekki með öllu óvirk í málinu fyrir tíð 

íþróttamáls eins og dæmin í Ritmálasafni Orðabókar Háskólans sýna. Sögnin fær nýja merkingu 

í handboltamáli en þó hún merki að ‘handsama’ er mikill munur á því að taka einhvern 

höndum eða taka bolta á lofti með höndunum. Það að sögnin var nánast óvirk í málinu og að 

hún fékk nýja merkingu gefur til kynna að þetta sé lærð orðmyndun. Aftur á móti var hún ekki 

með öllu óvirk og líkindin við að ‘grípa á lofti’ (skilja) gera það að verkum að hvorki er hægt að 

slá því föstu að þetta sé lærð né virk orðmyndun. Skilin á milli eru ekki augljós auk þess sem 

heimildarmenn höfundar þekktu ekki til uppruna orðsins í handboltamáli. 

3.4. Nafnorð í handboltamáli. 

Í kafla 2 var greint frá því hvernig orð eru mynduð í íslensku og verður stuðst við það í 

umfjöllun þessari um myndun nafnorða í handboltamáli. Nafnorð eru langstærsti orðflokkurinn 

í handboltamáli og því verður stiklað á stóru í vali á orðum en yfirferðinni verður skipt eftir því 

hvort orðin séu afleidd eða samsett. Þau viðskeyti sem mynda orð í handboltamáli eru –ing og 

–un. Forskeytin eru ó– og sam–. 

3.4.1 Viðskeyti í handboltamáli 

Viðskeytið –un er virkt í málinu og er oftast notað til að mynda sagnarnafnorð. Stjórnun verður 

til þegar viðskeytinu er skeytt aftan á sögnina stjórna. Það sama gerist við myndun orðsins 

hindra. Þar er viðskeytinu –un skeytt aftan á sögnina hindra. Orðið hindrun var til í málinu áður 

en það var fyrst notað í handboltamáli. Orðið hefur verið notað fyrir ‘tálmun’ og ‘fyrirstöðu’ og 

enn eldri merking er ‘hik’ eða ‘frestun’ en sú merking orðsins er ekki til í nútímamáli. Í 

handbolta er hindrun yfirleitt notað fyrir eitthvað sem má ekki. Dómarinn dæmdi hindrun. 

Orðið hindrun er notað yfir það sem jafnframt er nefnt ólögleg blokkering í handbolta. 

 Viðskeytið –ing er notað til að mynda nafnorð af öðrum nafnorðum, sagnorðum og 

lýsingarorðum. Sagnarnafnorðin fela í sér verknað eða athöfn eins og er raunin með 

blokkering. Orð sem enda á –ingi vísa yfirleitt til persónu og er gerandheiti eins og flokksforingi, 

foringi flokksins, og ræningi, sá sem rænir. Orð sem enda á-ingur vísa mjög oft til persóna, 

einkum þeirra sem tengjast staða- eða landaheitum, t.d. Íslendingur og Hafnfirðingur. Mynd 

viðskeytisins –ingur getur einnig myndað orð leidd af sögnum eins og undirbúningur og 

þvættingur. Stundum er –n–skotið inn milli rótar og viðskeytis, t.d. ruðningur og mulningur. 

 Blokkering er myndað með viðskeytinu –ing en orðið er tekið úr dönsk, blokering 

(Dönsk-Íslensk Orðabók 1992). Þetta orð er einnig mikið notað í körfubolta en þó ekki á sama 
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hátt. Í körfubolta er blokkering notað fyrir það að verja skot sem kallast block á ensku. Í 

handbolta merkir blokkering að t.d. línumaður hindri för varnarmanns með því að standa kyrr 

upp við varnarmanninn og búa þannig til pláss fyrir samherja sína. Til að þetta heppnist þarf 

línumaðurinn að stilla sér upp við blindu hlið varnarmannsins svo hann nái ekki að bregðast við 

og velja sér leið fram hjá línumanninum. Skoðað verður í kafla 5 af hverju blokkering festist í 

handboltamáli en ekki orðið hindrun. 

 Áminning er eitt þeirra sagnanafnorða sem fela í sér verknað eða athöfn. Viðskeytinu –

ing er skeytt aftan á sögnina áminna en orðið var til í málinu áður en handbolti kom til Íslands 

og merkir að ‘minnast á’ og ‘veita fortölur’. Í handbolta þýðir sú hegðun sem verðskuldar 

áminningu brottvikningu sé hún endurtekin. Í fótbolta er oft talað um að bóka leikmann þegar 

honum er veitt áminning en á því hefur ekki borið í handbolta. 

3.4.2. Forskeyti í handboltamáli 

Þau myndön sem ekki geta myndað sjálfstæð orð og er skeytt fyrir framan orð til að mynda ný 

orð eru forskeyti. Því eru undirbúningur og aukakast samsett orð en ó|verjandi og sam|spil 

afleidd orð. Forskeyti hafa engin áhrif á orðflokk orðsins, spil er nafnorð hvort sem forskeytið 

sam– eða ó– er fyrir framan. Spil, samspil og óspil eru allt hvorugkyns nafnorð. Rótin stýrir því 

þó forskeytið hafi myndað nýtt orð. Það fer ekki mikið fyrir orðum í handboltamáli sem 

mynduð hafa verið með forskeytum og eru aðeins dæmi um orð með forskeytunum sam– og 

ó– í viðauka. 

 Forskeytinu sam– er skeytt framan á nafnorð, lýsingarorð og sagnorð til að mynda ný 

orð, t.d. samband, sammála og samtryggja. Forskeytið er notað til að tilgreina hvað 

einstaklingar eiga sameiginlegt og er virkt í nútímamáli. Auðvelt er að búa til ný orð með 

forskeytinu, t.d. sambloggarar (einhverjir halda saman úti bloggi) eða samhústökumenn 

(einhverjir sem taka sér bólfestu í húsi saman). Þrjú orð er að finna í viðauka um orð í 

handboltamáli, samherji, samleikur og samspil. 

 Samherji er myndað með því að skeyta forskeytinu sam– framan á viðliðinn –herji. 

Viðliður er síðari hluti samsetts orðs sem er stofn en er ekki viðskeyti þó það geti ekki staðið 

eitt og sér. Í Íslenskri Orðbók (2002) er samherji skilgreint sem ‘baráttumaður fyrir sama 

málstað’. Þá skilgreiningu má heimfæra upp á handboltann að því marki að leikmenn í liði 

berjast fyrir lið sitt (málstað sinn) en orðið er ekki síður notað til að segja frá því að tveir eða 

fleiri leikmenn séu í sama liði burtséð frá baráttunni og málstaðnum og er merking orðsins í 

handboltamáli meira í takt við enska heitið teammates en bein þýðing á því væri líklega 

liðsfélagar. Orðið er fyrst notað í handboltamáli í Almennum reglum Í.S.Í. um handknattleik 
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(1940) en orðið var fyrst notað í íslenskum fjölmiðlum á fyrsta áratug tuttugustu aldarinnar 

miðað við leit á Tímarit.is í merkingunni ‘baráttumaður fyrir sama málstað’.  

 Orðið samleikur er myndað með forskeytinu sam– sem er skeytt framan á orðið leikur 

til að lýsa því hvernig leikmenn og lið léku saman. Fyrri merking orðsins merkti það þegar tveir 

eða fleiri hljóðfæraleikarar leika tónlist saman. Samspil á handboltamáli merkir að tveir eða 

fleiri leikmenn í liðið leika saman. Þar er forskeytinu skeytt framan á nafnorðið spil og er 

væntanlega í handboltamáli þar sem það er talað um að leikmenn spili boltanum. Bæði orðin 

hafa lifað þar sem samleikur er formlegra en samspil líkt og bifreið er formlegra en bíll. 

 Eina orðið í viðauka með algengasta forskeytinu í íslensku ó– er lýsingarorðið óverjandi. 

Forskeytinu er skeytt framan á nafnorð, lýsingarorð og sagnorð, t.d. ófæddur, óverjandi og 

ómerkja, til að gefa þeim neitandi eða neikvæða merkingu. Orðið var fyrst notað í rituðu 

handboltamáli í Alþýðublaðinu 15. nóvember 1960 en orðið er mun eldra og á Tímarit.is má 

finna dæmi um notkun á orðinu í merkingunni ‘óafsakanlegur’ eða ‘óforsvaranlegur’. Í 

handbolta merkir orðið ‘skot sem ekki er hægt að verja’ og merkir orðið það sama í fótbolta og 

fleiri íþróttum þar sem bolta er skotið á mark. Forskeytinu ó– er skeytt saman á sögnina verja 

sem hefur fengið viðskeytið –andi og myndar þannig lýsingarorðið óverjandi. Nafnorðið 

verjandi er ekki til í handboltamáli þar sem talað er um markvörð og það er ekki heldur talað 

um verjandi skot, þ.e. lýsingarorðið verjandi er ekki til yfir lélegt skot sem alltaf yrði varið. 

3.4.3. Samsett orð 

Langflest nafnorðin í viðaukanum eru samsett. Hér á eftir verður stiklað á stóru en valin voru 

orð eftir fyrri/fyrsta samsetningarlið, þ.e. þeir samsetningarliðir sem koma oftast fyrir þó aðrir 

sem sjást sjaldnar hafi fengið að fylgja með. Sum þessarar samsettu orða eru myndum með 

forliðum, t.d. aukakast. „Forliðir eru þá taldir myndön, oft rætur, sem skeytt er framan við orð 

og hafa iðulega misst merkingu sína að miklu eða öllu leyti, en eru fyrst og fremst notuð til 

áherslu.“ (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:27). Eiríkur segir slíka forliðið einkum vera algenga í 

talmáli og tekur dæmin stein– (steindauður) og mold– (moldríkur). 

 Þrjú orðanna í viðauka eru mynduð með forliðinum auka–, aukakast, aukakastlína og 

aukaleikur en aðeins eitt þeirra aukakast hefur fest sig í sessi í málinu. Öll þessi orð hafa þurft 

að berjast fyrir tilverurétti sínum og verður fjallað nánar um þá baráttu í kafla 4. 

3.4.3.1. Bandstafssamsetningar í handboltamáli? 

Orðmyndanir með bandstaf eru ekki algengar í nútímamáli og séu nýyrði í málinu með 

bandstaf gefur það til kynna að orðsmiðir hafi legið yfir orðinu eða um sé að ræða gamalt orð 

sem ekki lengur sé notað í málinu og hafi fengið nýtt hlutverk. Tvö orð í viðauka eru 

bandstafssamtengingar og er fyrri samtengingarliðurinn orðið keppni í báðum orðunum. Öll 



22 
 

samsett orð þar sem keppni– er fyrsti liðurinn virðast vera bandstafssamsetningar og því má 

ætla að bandstafssamsetningar með orðinu keppni– sé virk orðmyndun. Það virðist vera 

auðvelt að búa til nýyrði á þennan hátt sbr. keppnisvafri eða keppnisbloggari. Þó keppni endi 

ekki á –s í eignarfalli getur verið að hið algenga eignarfalls –s geri það að verkum að 

bandstafssamsetningar með –s– sé virkur í málinu á þennan hátt. 

 Aðeins eitt dæmi er til um orðið keppnisæfing í handbolta og merkti það sem jafnan er 

kallað leikform. Hægt er að æfa mikið og vera í góðu formi en leikform fæst aðeins með því að 

taka þátt í kappleikjum. Leikform er bæði styttra og gangsærra orð og því ekki óeðlilegt að 

keppnisæfing hafi ekki hlotið ná fyrir augum málnotenda og leikform fest sig í sessi í málinu þó 

orðið sé einnig til og notað í leikritamáli. 

 Keppnistímabil er aftur á móti orð sem skipar stóran sess í handboltamáli sem og fleiri 

íþróttum. Keppnistímabil er það tímabil frá því að fyrsti leikur í móti hefst og þar til þeim 

síðasta er lokið. Leiktímabil hefur einnig verið notað til lýsinga á þessu en hefur ekki fest sig í 

sessi á sama hátt og leikform þótt orðið eigi einnig rætur að rekja til leikritamáls. Orðið leiktíð 

kemur inn í íþróttamál á tíunda áratug síðustu aldar og virðist fljótt festa sig í sessi í því orðið 

kemur fyrir í 713 greinum á tíunda áratugnum samkvæmt leit á Tímarit.is og hefur komið fyrir í 

4739 greinum á fyrsta áratug 21. aldarinnar.2 Til samanburðar kom keppnistímabil 1614 

sinnum fyrir á tíunda áratugnum í samskonar leit á Tímarit.is og hefur komið 1018 sinnum fyrir 

á fyrsta áratug 21. aldarinnar. Ætla má að lengd orðsins leiktíð hafi mikið með vinsældir orðsins 

að gera en hafa ber í huga að niðurstöður leitanna miðast við notkun orðsins í öllum íþróttum 

og er orðið leiktíð sérstaklega vinsælt í knattspyrnuumfjöllunum. 

3.4.3.2. Fast samsett orð 

Fjölda fast samsettra orða þar sem fyrri samsetningarliður er leik– er að finna í viðauka og hér 

eru nokkur þeirra:  

(1) Leikaðferð, leikflétta, leikgleði, leikhlé, leikleysa, leikmenn, leikreglur, leikreynsla, 

leiktöf, leikvangur og leikvöllur. 

Öll þessi orð eru mynduð á sama hátt. Tveimur orðum er skeytt saman og mynda þannig nýyrði 

og það fyrra er stofn orðsins leikur. Leikhlé, leikmenn, leikreglur, leiktöf og leikvöllur var fyrst að 

finna í Almennum reglum Í.S.Í. um handknattleik (1940) og leikvangur í endurbættri útgáfu 

sama rits (1946). Öll þessi orð hafa verið notuð allar götur síðan. Leikaðferð kemur fyrst fram í 

Þjóðviljanum 21. maí 1948 en orðið er ekki mikið notað í handboltamáli og er frekar notað í 

fótboltamáli. Í handbolta er talað um varnaraðferð en ekki leikaðferð. Leikflétta getur verið 

                                                           
2 Niðurstöður miðast við leit 16. maí 2009. 
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leikaðferð í sókn en það er frekar sagt að lið leiki kerfi. Leikflétta er það sem gerist þegar kerfi 

er leikið. Þá hlaupa menn úr hefðbundnum stöðum í leit að opnu færi eftir fyrirfram 

skipulögðum hlaupa- og sendingaleiðum. Önnur orðanna sem eru listuð hér að framan eru virk 

í handboltamáli og ætti merking þeirra að vera auðskilin. 

 Fjögur orð í viðauka eru mynduð með fyrri samsetningarliðinum skot–, skotfæri, 

skotharka, skotkraftur og skotstíll. 

 Allt eru þetta fast samsett orð sem lýsa skoti leikmanns á markið á einn eða annan 

hátt. Skotfæri er það þegar leikmaður kemst í færi við markið og getur skotið en merkir ekki 

það sama og dauðafæri því dauðafæri er mjög gott skotfæri. Skytta getur komist í skotfæri 

þegar stillt er upp fyrir hana í aukakasti og þó skyttan sé góð þá verður það seint talið til 

dauðafæra að skjóta á markið af níu metra færi með varnarvegg á milli markvarðar og skyttu. 

 Hægt er að segja skotharka og skotkraftur þegar talað er um skotfastan leikmann. 

Aftur á móti er aðeins hægt að tala um lítinn skotkraft en ekki litla skothörku. Skotharka er 

alltaf mikill skotkraftur. Skotharka skilar mun fleiri niðurstöðum við leit á Tímarit.is en hafa ber 

í huga að bæði orðin finnast líka í fótbolta. Til er mun eldra dæmi um notkun á skothörku í 

handboltamáli eða síðan 25. júlí 1946 í Degi. Fyrsta dæmi um notkun á orðinu skotkraftur í 

handbolta er í Alþýðublaðinu 9. desember 1960. Skotharka hefur verið meira notað og eru 

bæði orðin eru virk í málinu. 

 Lýsingarorðið stór er fyrri liðurinn í fjórum fast samsettum orðum í viðauka, stórleikur, 

stórmót, stórsigur og stórskytta. 

 Stórleikur er leikur þar sem meira er í húfi en öllu jöfnu og eru leikir nágrannaliða, t.d. 

FH og Hauka, eða leikir tveggja liða í toppbaráttu jafnan kallaðir stórleikir. Lýsingarorðið stór er 

notað í þessum orðmyndum til að leggja áherslu á að það er eitthvað meira í húfi en venjulega. 

Stórmót er Heimsmeistaramót, Evrópumeistaramót eða Ólympíuleikar og stórsigur vinnst 

þegar mörgum mörkum munar á liðunum sem léku. Öll þessi orð eru til í öðrum íþróttagreinum 

en stórskytta er eingöngu til í handbolta. Stórskytta er betri leikmaður en hefðbundin skytta. 

Stórskyttan á auðveldara með að skora. 

 Orðið leikstjórnandi er samsett úr orðunum leikur og stjórnandi. Rótinni leik er skeytt 

saman við nafnorðið stjórnandi. Í ensku er orðið playmaker notað fyrir leikstjórnanda en 

leikstjórnandi er sá sem stýrir leiknum og kallar hvaða leikkerfi eigi að leika og leikur jafnan á 

miðjunni í handbolta. Orðið er einnig notað í körfubolta en erfitt er segja til um það hvort orðið 

hafi verið notað í körfubolta áður en það kemur fyrst fram á sjónarsviðið í handboltamáli í 

Morgunblaðinu 4. febrúar 1952 þar sem leit á Tímarit.is sýnir ekki eldri notkun á orðinu en í 

handbolta. 



24 
 

3.4.3.3. Laust samsett orð 

Í laust samsettum orðum eru fyrri liðirnir oftast nafnorð í eignarfalli eintölu eða fleirtölu. Fyrst 

verða skoðuð laust samsett orð þar sem fyrri samsetningarliðurinn er varnar–, sem er 

eignarfallsmynd orðsins vörn í eintölu: 

(2) Varnarflokkur, varnarkerfi, varnarleikmaður, varnarleikur, varnarlína, varnarmúr, 

varnarskipulag, varnarspilari, varnartaktík og varnarveggur. 

Allt eru þetta orð sem fjalla um varnarleik á einn eða annan hátt. Talað er um varnarmúr þegar 

vörnin er mjög sterk og sóknarlið eiga í vandræðum með að brjótast í gegn. Varnarveggur er 

það þegar varnarmenn stilla sér upp á hlið við hlið og varna því að skot komist í gegn. Nokkur 

þessara orða eru samheiti, annars vegar varnarleikmaður og varnarspilari og hins vegar 

varnarskipulag, varnarkerfi og varnartaktík, og verður nánar fjallað um baráttu þeirra fyrir því 

að festast í málinu í kafla 4. 

 Þegar nafnorðið lína er fyrri samsetningarliður er orðið í eignarfalli eintölu línu– og því 

eru þetta laust samsett orð, línumaður, línusending, línuspil, línuspilari og línuvörður. 

 Línuvörður er ekki lengur í handbolta en var á fyrstu árum handboltans þegar leikurinn 

líktist fótbolta mun meira en hann gerir nú. Línuspilari er annað heiti yfir línumaður en eins og 

með fleiri orð í handboltamáli sem þar sem spilari og maður hafa keppt um hylli málnotenda 

hefur maður haft sigur og er línumaður nú notað fyrir þann leikmann sem leikur á línunni. Í 

Alþýðublaðinu 17. mars 1961 voru línumenn kallaðir línudansarar en endurtekningu á því er 

ekki að finna í prentfjölmiðlum, hvorki fyrr né síðar. Þegar leikmaður sendir boltann inn á línu, 

á línumanninn eða einhvern annan samherja sem hlaupið hefur inn á línu, er það kallað 

línusending. Línuspil er aftur á móti fleirtöluheiti um línusendingar. Þá er talað um gott línuspil 

ef liði tekst að jafnaði að koma boltanum oft inn á línu. 

 Þegar orðið víti er fyrri samsetningarliðurinn í laust samsettum orðum er það alltaf í 

eignarfalli fleirtölu, vítakast, vítakastsmerki, vítateigshorn og vítateigur. 

 Nú er ekki talað um vítateigshorn í handbolta í neinu mæli heldur er búið að stytta það 

í horn. Nú fara leikmenn út í horn eða stökkva inn úr horninu en ekki vítateigshorninu. Það er 

talað um vítateig og teig jöfnum höndum. Það þarf ekki fyrri samsetningarliðin til að útskýra 

fyrir þeim sem þekkja til í handbolta að þegar talað er um teiginn þá er átt við vítateiginn. 

 Birgir Björnsson sagði höfundi að leikmenn í hans daga, á sjötta og sjöunda áratugnum, 

töluðu iðulega um straffen áður en vítakast festi rætur í talmáli handboltamanna. Vítakast 

hefur engu að síður verið til í handboltamálinu frá því að fyrsta Íslandsmótið var leikið 1940. 

Straffen er hvergi að finna í þeim íslensku prentmiðlum sem hægt er að leita í á Tímarit.is. 
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Vítakastsmerki er sá staður sem taka skal vítaköst á. Þetta orð hefur ekki fests í málinu og er 

jafnan talað um vítapunkt eins og í fótboltamáli og vítalínu eins og í körfuboltamáli.  

3.4.3.4. Fast og laust samsett orð 

Það eru fyrst og fremst tvo orð sem kom fyrir sem fyrri liðir í bæði fast og laust samsettum 

orðum í handboltamáli. Horn og mark. 

Laust samsett orð: 

(3) Hornadómari, hornamaður, markafjöldi, markaforskot, markahlutfall, markamínúta, 

markamunur, markaregn og markatala. 

Fast samsett orð: 

(4) Hornkast, hornsúla, hornteigur, markás, markbogi, markdómari, markgæsla, 

markhringur, markkast, markkona, marklína, markmaður, markskot, markskytta, 

markteigur, markstengur og markvörður. 

Fyrri liðurinn í öllum laust samsettu orðunum er í eignarfalli fleirtölu. Ástæða þess að fyrri 

liðirnir eru í fleirtölu má væntanlega rekja til þess að merkingin krefst þess að þau séu í 

fleirtölu. Hornadómari er ekki lengur til í handbolta en hlutskipti þeirra var að dæma úr 

hornunum sitthvoru megin á vellinum, þ.e. úr tveimur hornum en það voru tveir 

hornadómarar í hverjum leik ‘dómarar í hornum’. Það eru tveir hornamenn í hvoru liði sem 

spila í sitthvoru horninu, ‘leikmenn í hornum’. Í öllum tilvikum þegar fyrri liðurinn er marka– er 

merkingin sú að um fleiri en eitt mark er að ræða. Það væri til dæmis sagt eins marks forskot ef 

munaði einu marki en tveggja marka forskot ef það munar tveimur mörkum. Markahlutfall er 

hlutfall á milli marka skoruð og fengin á sig, markamínúta er mínúta þegar mörg mörk eru 

skoruð, markatala er skoruð mörk gegn fengin á sig o.s.frv. Það er engin ástæða til að hafa fyrri 

liðinn í fleirtölu sé seinni liðurinn í fleirtölu. Þetta sama á við orð eins og hugmyndaríkur ‘ríkur 

af hugmyndum’ og orðabók ‘bók með orðum’. Merking fast samsettu orðanna krefst þess ekki 

að þau séu í fleirtölu. 

3.4.4. Samanburður við nafnorð í bílamáli  

Það er ákveðinn munur á orðmyndun bílorðanefndarinnar, sem getið er í kafla 2.2, (María 

Sæmundsdóttir 1999) og orðmyndun handboltaorða. Tíð notkun viðskeytisins –ill er áberandi í 

bílaorðunum, t.d. hreyfill (vél), fetill (pedali), útblásturshemill (mótorbremsa) og hverfill 

(túrbína). Allt eru þetta dæmi um lærða orðmyndun þar sem viðskeytið –ill eru ekki virk í 

myndun nafnorða. Einnig er að finna samsett orð líkt og er svo áberandi í myndun 
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handboltaorða, t.d. líknarbelgur (loftpúði), hljóðdeyfir (hljóðkútur), aflyfirfærsla (gírkassi), 

neyðarljós (hasardljós) og aurhlíf (drullusokkur). 

 Það er ekki mikið um orðmyndanir með forskeytum og viðskeytum í handboltamáli en 

þau forskeyti og viðskeyti sem notuð eru í nafnorðamyndun í handboltamáli eru virk í málinu. 

Samsettu orðin eru gagnsæ en það sama verður ekki sagt um öll bílaorðin. Aðlagaða tökuorðið 

loftpúði er gagnsærra en líknarbelgur sem bílorðanefndin bjó til. Sum orð bílaorðanefndarinnar 

eru gagnsæ, t.d. neyðarljós og aurhlíf, sem sýnir að meðvituð orðmyndun getur verið virk. 

 Eins og dæmin hér að framan gefa til kynna þá hefur farið fram einhverskonar barátta 

á milli orða í bílamáli og því er vert að athuga nokkur orð í handboltamáli sem hafa þurft að 

berjast fyrir tilverurétti sínum.   
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4. Barátta orðanna 

4.1. Inngangur 

Kjartan G. Ottósson (1990) segir einkum Alþingi, skóla og fjölmiðla stuðla að sigri nýyrða og 

tekur orðið ál sem dæmi um orð sem varð virkt í málinu á kostnað alúminíum eftir löggjöf 

stjórnvalda um álverksmiðjuna í Straumsvík. Það er ekki óeðlilegt að álykta sem svo að það 

skipti miklu máli fyrir sigur nýyrða að þeim sé komið fyrir sjónir sem flestra til að þau festist í 

málinu og þar skipti þáttur fjölmiðla líklega miklu máli. Yfirleitt hafa fyrirbæri bara eitt nafn þó 

búin hafi verið til mörg nöfn um sama fyrirbærið. Aðeins eitt orð stendur uppi sem sigurvegari í 

baráttu nýyrða og hvort sem Alþingi, skólar og fjölmiðlar hafi mikil áhrif eða ekki er það 

almenningur sem úrskurðar um sigurvegara. Almenningur lætur sér fátt um finnast þó 

orðanefndir búi til orð, sbr. fetill eins og minnst er á í kaflanum hér að framan. 

Það tekur nýyrði misjafnlega langan tíma að ná fótfestu í málinu og getur það í sumum 

tilvikum tekið nokkra áratugi og fylgir það oft kynslóðaskiptum. Sem dæmi var eldhús jafnan 

kallað kokkhús á fyrstu áratugum síðustu aldar (Kjartan G .Ottósson 1990). Það er því mögulegt 

að tvö eða fleiri orð séu til yfir sama hlutinn en það fer alltaf á þann veg að eitt orð stendur 

eftir á meðan hin ýmist falla í gleymsku eða fá nýja merkingu. Hlutskipti orðsins keppnisæfing 

var að falla í gleymsku en leikform lifir góðu lífi. Þessi barátta orðanna getur tekið mislangan 

tíma. Orðið punktalína sigraði baráttuna við orðið aukakastlína fljótt en orðin aukakast og 

fríkast hafa lengi barist þó allt bendi til þess að aukakast hafi sigur en nánar verður fjallað um 

baráttu þessara orða síðar í kaflanum. 

Það er margt sem getur ráðið úrslitum um það hvaða orð er valið um ný fyrirbæri sem 

gefa þarf heiti. Orðið málþráður var notað fyrir síma og samkvæmt Ritmálasafni Orðabókar 

Háskólans og var orðið notað á árunum 1861-1905. Ætla má að lengd orðanna sími og 

málþráður hafi ráðið úrslitum um það að sími hélt velli því málþráður segir mun meira um 

hverslags tæki um ræðir, þ.e. fyrir öld þráðlausra síma. Það skiptir máli hve stuttan tíma það 

tekur að segja orðið og hve mörg atkvæði eru í því. Því má ætla að sama ástæða sé á bak við 

það að hagfræði hélt velli á kostnað þjóðmegunarfræði en orðið þjóðmegunarfræði var fyrst og 

fremst notað á tveimur síðustu áratugum 19. aldarinnar og á tveimur fyrstu áratugum 20. 

aldarinnar samkvæmt Ritmálasafni Orðabókar Háskólans. Fyrsta dæmi Ritmálasafnsins fyrir 

orðið hagfræði er frá árinu 1861 og því getur verið að það orð sé eldra sem gæti hafa hjálpað í 

baráttunni þó lengdin skipti líklega meira máli. 

Merking eða gagnsæi nýyrðisins skiptir einnig miklu máli og eins líkindi við erlenda 

heitið, sbr. eyðni fyrir AIDS Í stað alnæmi. Lengd orða ræður ekki alltaf úrslitum í baráttu 

nýyrða um hylli almennings. Dragi var hafnað og dráttarvél festist í stað þess í málinu (Eiríkur 
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Rögnvaldsson 1990). Þar var lengra orð valið og ætla má að gagnsæi hafi haft eitthvað með það 

að gera. Ætla má að dragi sé eitthvað sem dregur en dráttarvél er augljóslega vél sem dregur.  

Baldur Jónsson (2002) fjallar um það hvernig orðið ál festist í málinu og veltir vöngum 

yfir því hvað varð þess valdandi. Elstu heimildir um orðið er frá árinu 1895 en orðið festist ekki í 

málinu fyrr en á sjöunda áratug síðustu aldar og er dæmi um orð sem tekur langan tíma að 

festast í málinu. Önnur heiti yfir fyrirbærið voru alúminíum, almín, alúmín, álm og alúm. Baldur 

segir aðeins ál og álm lúta algjörlega að málfræðireglum íslenskunnar. Það er ekki víst að það 

hafi ráðið úrslitum um ástæðu þess að ál festist í málinu en ekkert hinna orðanna. Það að orðið 

ál rími við heiti annars málms, stál, getur haft eitthvað með það gera og eins hve stutt orðið er. 

Það er ekki gagnsætt frekar en hin orðin þó það sé líkt efnatákni þess í lotukerfinu, Al. 

4.2. Barátta handboltaorða 

Það eru nokkur orð í handboltamáli sem hafa þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum. Hér verða 

nokkur orð skoðuð sem börðust um hylli handboltaunnenda og velt verður vöngum yfir því 

hvað olli því að orð eins og aukakast festist í sessi á meðan notkun á orðinu fríkast hefur 

minnkað mikið og af hverju ruðningur festist í málinu en árás hvarf úr 

handboltaorðaforðanum. 

4.2.1. Aukakast – fríkast 

Fyrsta ritaða heimildin um aukakast er í Almennum reglum Í.S.Í. um handknattleik frá árinu 

1940 eða sama ár og fríkast er fyrst að finna á prenti í íslenskum fjölmiðlum, í Þjóðviljanum 11. 

desember. Samkvæmt Atla Steinarssyni, sem stýrði íþróttafréttum í Morgunblaðinu á sjötta 

áratugnum, var lagt upp með að skrifa vandað mál og segir hann að það hafi verið stefna þeirra 

á blaðinu að skrifa aukakast í stað fríkast því það þótti betri íslenska. Engu að síður er orðið 

fríkast nítján sinnum að finna í Morgunblaðinu á árunum 1947 til 2004 samkvæmt 

leitarniðurstöðum á Tímarit.is þegar leitað er að orðinu í nefnifalli eintölu. Alls skilar leitin 53 

niðurstöðum í öllum titlum vefsvæðisins. Samskonar leit að orðinu aukakast skilar mun fleiri 

niðurstöðum eða 645 frá árunum 1944 til 2008. Bæði Atli Steinarsson og Birgir Björnsson 

sögðu í samtali við höfund að leikmenn á fimmta og sjötta áratugnum hafi frekar talað um 

fríkast þó aukakast hafi verið þekkt. Það er mun oftar talað um aukakast en fríkast í 

nútímamáli og má ætla að áhrif fjölmiðla hafi eitthvað með það að gera því fríkast er styttra en 

aukakast. Fríkast er tökuorð úr dönsku, frikast, sem beygist í samræmi við íslenskar 

beygingareglur. 

Aukakast er ekki erlent orð lagað að íslenskunni líkt og fríkast. Forliðnum auka er 

skeytt við orðið kast og mynda fast samsett orð. Aukakast er tekið eftir að brotið hefur verið á 

leikmanni úti á velli. Orðið er ekki gagnsætt því það gefur til kynna eins konar ‘viðbótarkast’. 
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Þetta er kast sem hefur leik á ný eftir leikbrot. Fríttkast, sem ekki er til í íslensku, væri ef til vill 

gagnsærra því varnarmenn verða að vera þrjá metra frá þeim stað sem aukakastið er tekið á.  

 Tvö önnur fast samsett orð í viðauka eru mynduð með forliðnum auka, aukakastlína og 

aukaleikur. Hvorugt þessara orða hefur fest sig í sessi í handboltamáli líkt og aukakast hefur 

gert. Þegar aukaleikur kom fyrst fram í Þjóðviljanum 31. desember 1963 var merking þess sú 

sem betur er þekkt sem æfingaleikur. Leikur sem tvö lið leika utan hefðbundins 

keppnistímabils eða móts. Orðið hafði verið notað í fótboltamáli frá árinu 1941 í þessari sömu 

merkingu eftir því sem leit á Tímarit.is skilar. Orðið aukaleikur hefur fengið aðra og jafnframt 

gagnsærri merkingu og þá helst í fótboltamáli en það er ‘viðbótarleikur’ þ.e. leika þarf aukaleik 

ef ekki næst að knýja fram úrslit í fyrstu tilraun. Það er ef leikur í útsláttarkeppni endar með 

jafntefli. Þetta átti við í bikarkeppninni í fótbolta áður en reglum var breytt á þann veg að úrslit 

eru knúin fram með framlengingu eða vítaspyrnukeppni. 

Fyrsta heimild um orðið Aukakastlína er í Almennum reglum Í.S.Í. um handknattleik 

(1940) en orðið punktalína er í uppfærðri reglubókinni (1946). Það er ekkert sem bendir til þess 

að orðið aukakastlína hafi verið mikið notað í handboltamáli og orðið punktalína hafi fljótt 

unnið baráttu þessara orða og eru nokkrar ástæður sem geta hafa orsakað það. Í fyrsta lagi er 

punktalína styttra orð. Í öðru lagi er það gagnsærra því hún dregur nafn sitt af því að línan er 

brotin lína sem liggur á milli hliðarlína þrjá metra frá vítateig. Punktalínan er eina brotna línan á 

hvorum vallarhelmingi fyrir sig á handboltavelli. Það ætti að vera auðveldara fyrir einhvern sem 

ekki þekkir íþróttina að benda á punktalínuna þegar viðkomandi sér handboltavöll í fyrsta sinn 

heldur en eitthvað sem hann þekkir undir nafninu aukakastlína. Ákveðna þekkingu á leiknum 

þarf til að vita hvar aukakastlínan er. Í þriðja lagi eru ekki öll aukaköst tekin á punktalínunni. 

Brot sem eru framin fyrir utan punktalínu skulu tekin á þeim stað sem þau voru framin en ekki 

á punktalínunni eins og brot sem framin eru innan hennar. 

4.2.2. Barátta fleiri orða 

Það er erfitt að segja af hverju blokkering festist í handboltamáli. Hæglega væri hægt að segja 

hindrun í staðin en líklega er blokkering notað til aðgreiningar þar sem hindrun hefur fest sig í 

sessi sem ólöglegt athæfi í handbolta en blokkering er leyfileg aðgerð. Hindrun er styttra orð en 

tökuorðið blokkering og gagnsærra fyrir þá sem ekki þekkja danska orðið blokering. Aftur á 

móti kynnast Íslendingar handbolta í Danmörku og má ætla að nokkur dönsk tökuorð hafi fylgt 

í handboltamál leikmanna og blokkering virðist vera eitt fárra tökuorða sem íþróttafréttamenn 

og ritstjórar þeirra hleyptu í gegn. Þar spilar væntanlega stórt hlutverk að hindrun hefur aðra 

merkingu eins og áður segir, er ólögleg blokkering. 
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Brottvikning er sagnanafnorð þó sögnin brottvíkja sé ekki til í íslensku enda sjaldgæft 

að sögn sé síðara orð samsettra orða. Mun algengara er að nota orðið brottrekstur í 

handboltamáli en orðið brottvikning. Erfitt er að segja til um ástæðu þess því orðin eru álíka 

löng og þrjú atkvæði hvort. Þau lýsa því sama, leikmaðurinn er rekinn af leikvelli eða 

leikmanninum er vikið af leikvelli. Þetta eru jafn langar setningar en sú fyrri er mun algengari í 

handboltamáli og má ætla að það sé ein ástæða þess að brottrekstur er frekar notað en 

brottvikning þó báðar orðmyndirnar sjáist og heyrist í nútímamáli. Orðin eru álíka löng og jafn 

mörg atkvæði en annað orðið er gagnsætt og hitt ekki. Brottrekstur er gagnsætt orð en 

brottvikning ekki þar sem sögnin brottvíkja er ekki til í íslensku og það er líklega regin ástæða 

þess að brottrekstur er mun algengara orð. 

 Við myndun orðsins ruðningur er –n– skotið á milli rótar og viðskeytis nema viðskeytið 

sé –ning(ur). Rótin er sögnin ryðja en að ‘ryðja’ er ekki eina merking orðsins ruðningur. Sagt er 

að ‘á sé í ruðningi’, þ.e. áin er að brjóta af sér ísinn. Í handbolta merkir orðið sóknarbrot. 

Dæmdur er ruðningur þegar sóknarmaður hleypur á kyrrstæðan varnarmann eða sækir 

ólöglega inn í vörnina, t.d. með öxlina á undan sér. Með öðrum orðum sóknarmaðurinn ryðst 

áfram yfir eða inn í varnarmanninn og því er dæmdur ruðningur. Hægt er að brjóta af sér í sókn 

án þess að það sé ruðningur, t.d. með ólöglegri blokkeringu, og því segir ruðningur meira um 

hvers eðlis brotið er en ef aðeins væri talað um sóknarbrot. Hilmar Örn Þórlindsson, 

fyrrverandi atvinnumaður og landsliðsmaður í handbolta, segist muna til þess að ruðningur hafi 

verið kallað árás áður fyrr en ruðningur er frekar ungt orð sem fyrst birtist í Morgunblaðinu 11. 

febrúar 1969. Árás er styttra orð en ruðningur og því réð lengdin því ekki að ruðningur festist í 

málinu um þessa tegund sóknarbrota. Ein ástæða þess getur verið að talað er um að gera árás 

inn í vörnina án þess að sóknarleikmaðurinn brjóti af sér. Árásin fellst í því sækja af krafti í 

þeirri von að koma skoti á markið án þess að vörnin nái að stoppa sóknarmanninn. 

 Tvö af orðunum í viðauka, varnarleikmaður og varnarspilari eru lítið notuð í 

nútímahandboltamáli. Nú er jafnan talað um varnarmann sem er styttra orð en 

varnarleikmaður en ástæða þess að varnarspilari er ekki virkt í nútímamáli má væntanlega 

rekja til þess að öllu jöfnu er talað um leikmenn í handbolta en ekki spilara þó það þekkist í 

einhverju en þó litlu mæli. Varnarmaður er stytting á varnarleikmaður og má ætla að lengd 

orðanna hafi ráðið miklu um það hvort orðið er jafnan notað og hvort orðið heyrist sjaldan. 

Orð með síðari liðnum spilari virðast ekki hafa átt upp á pallborðið hjá 

handboltamálnotendum. Sóknarspilari laut í gras fyrir sóknarmaður og línuspilari fyrir 

línumaður. Orðið spilari er með einu atkvæði meira en maður og því getur lengdin haft 

eitthvað með þessa þróun að gera. Auk þess gæti þetta verið dæmi um áhrif fjölmiðla. 
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Handboltaorð með síðari liðinum maður er formlegra en með síðari liðnum spilari. Því notuðu 

fjölmiðlar frekar orðin með síðari liðnum maður sem festust jafnframt í talmáli. 

 Þrjú álíka löng orð voru notuð um varnaraðferð, varnarskipulag, varnarkerfi og 

varnartaktík. Í varnartaktík er síðara orð samsetningarinnar tökuorð en taktík getur bæði 

merkt skipulag og kerfi á íslensku. Lengd orða virðist oft ráða úrslitum um hvort það nái 

fótfestu í málinu og svo virðist einnig hafa verið í þessu tilfelli því yfirleitt er talað um hvaða 

vörn sé spiluð en ekki hvaða varnarkerfi eða varnarskipulag í handboltamáli. Handboltamenn 

eru annað hvort í vörn eða sókn og nóg að tala um að hvort spiluð er 6-0, 5-1, 3-2-1 eða maður 

á mann vörn svo einhver varnarafbrigði séu nefnd. Stytting á þennan hátt er vel þekkt í 

handboltamáli en eins og segir í kafla 3.4.3.3. þá hefur vítateigshorn verið stytt í horn. 

 Lengd orða virðist ráða miklu um það hvort orð festast í handboltamáli eða ekki. 

Punktalína festist fljótlega í málinu á kostnað aukakastlína sem er lengra orð. Finta er notað en 

ekki gabbhreyfing og sögnin dripla er notuð í talmáli í stað orðasambandsins að stinga niður. 

Leikform er mun styttra orð en keppnisæfing sem datt fljótt út úr handboltamáli og leiktíð er 

nú orðið mun vinsælla en hið gamalgróna orð keppnistímabil eins og minnst var á í kafla 

3.4.3.1. Jafnan er talað um vörn en ekki varnarskipulag eða varnarkerfi. Fleiri orð hafa verið 

stytt, varnarmaður er stytting af varnarleikmaður, horn er stytting af vítateigshorn, teigur er 

stytting af vítateigur og sóknarmaður er stytting af sóknarleikmaður en í öllum þessum 

dæmum er styttra orðið jafnan notað. 

 Það er þó ekki svo að styttra orðið sigri alltaf í baráttu handboltaorða. Annað getur 

skipt máli eins og áhrif fjölmiðla, gagnsæi orðanna og önnur merking orða. Aukakast er 

algengara í nútímamáli en fríkast en þar virðast fjölmiðlar hafa haft mikil áhrif líkt og með það 

að óformleg orð með seinni samsetningarliðurinn spilari er lítt notaður í nútímahandboltamáli. 

Æfingaleikur er gagnsærra orða en aukaleikur í þeirri merkingu sem aukaleikur hafði fyrst í 

íþróttamáli og blokkering er eitt fárra tökuorða sem festist í málinu og það líklega vegna þess 

að hindrun hafði fengið þá merkingu að merkja eitthvað ólöglegt, ólögleg blokkering.   
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5. Lokaorð 
Íslensk málstefna snýst um varðveislu og eflingu tungumálsins og hafa Íslendingar sjálfir unnið 

markvisst að því að varðveita og efla tungumálið. Það hefur sýnt sig víða þar sem orðanefndir 

vinna markvisst íðorðastarf og nýyrðasmíði. Þetta virðist líka koma glögglega í ljós í 

handboltamáli þar sem engar orðanefndir hafa setið að störfum því fá tökuorð eru í 

handboltamáli í anda íslenskrar málstefnu. Íðorðastarfsemi í handboltamáli virðist hafa verið 

stýrt af dagblöðum landsins og ritstjórum þeirra. Tökuorð eins og straffen og fríkast hafa vikið 

fyrir orðum á við vítakast og aukakast og í samanburði við bílaorðarannsókn Maríu 

Sæmundsdóttur (1999) þá virðast fjölmiðlar hafa meiri áhrif á orðaval almennings en 

orðanefndir. Fjölmiðlar virðast hafa stýrt hreintungustefnu í handboltamáli í ljósi þess hve fá 

tökuorð er að finna þar. 

 Stærsti hluti handboltaorða eru nafnorð. Langflest þeirra eru samsett, ýmist laust eða 

fast samsett. Hluti þeirra er myndaður með forskeytum og viðskeytum og langflest þeirra eru 

mynduð með virkri orðmyndun. Flest orðin eru gagnsæ og bera þess merki að hafa verið 

spunnin upp þegar þess gerðist þörf líkt og orð eins og sjónvarpsmaður og gönguhraðamælir. 

Engar heimildir er að finna um skipulagða orðmyndun í handboltamáli og því má ætla að hinn 

almenni handboltaorðanotandi og blaðamenn hafi spunnið orðin á staðnum og vekur athygli 

hve fá orðanna er aðlöguð úr erlendu tungumáli. Mjög mörg orðanna er hægt að nota í öðrum 

íþróttum og á öðrum sviðum samfélagsins og á það sérstaklega við sagnirnar.  

 Meira er um lærða orðmyndun í starfi orðanefndanna í tölvumáli og bílorðunum en í 

handboltamáli en skilin milli lærðrar og virkrar orðmyndunar eru ekki alltaf skýr. Notkun á 

sögninni grípa í handboltamáli er á mörkum þess að vera virk eða lærð orðmyndun. Aðrar 

sagnir sem bæði er hægt að nota í handboltamáli og á öðru sérsviði eða í almennu máli eru 

einnig á mörkum þess að vera virk eða lærð orðmyndun þar sem sjaldgæft er að mynda nýjar 

sagnir í málinu á innlendum grunni. Fáar sagnir eru myndaðar með samsetningum og auðvelt 

er að nota sagnir sem fyrir eru í málinu eins og sést bæði í handboltamáli og tölvumáli. Ef 

sagnir sem myndaðar eru á meðvitaðan hátt hjá tölvuorðanefnd er dæmi um lærða 

orðmyndun hljóta sagnir sem myndaðar eru á svipaðan hátt í handboltamáli líka að vera lærð 

orðmyndun þó að engin orðanefnd sé þar að störfum. Aftur á móti er ekki hægt að slá því föstu 

að öll orðmyndun orðanefnda sé lærð orðmyndun.  

 Lengd orða virðist oft ráða því hvaða orð festist í málinu og hvaða orð fellur í gleymsku 

og er það oftast styttra orðið sem vinnur þá baráttu. Það er þó ekki sjálfgefið. Nýyrði virðast 

hafa betur gegn tökuorðum, aukakast vann baráttuna við fríkast og virðist fjölmiðlar hafa haft 

mikið með það að gera því ritstjórnir blaðanna lögðu það fyrir blaðamenn sína að nota nýyrðið 

frekar en tökuorðið. Gagnsæi orða skiptir einnig máli í baráttu orðanna. Orðið æfingaleikur 
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hafði betur gegn orðinu aukaleikur sem síðar fékk nýja og gagnsærri merkingu. Punktalína 

hafði betur gegn aukakastlína og blokkering hafði betur gegn hindrun vegna þess að hindrun 

virðist hafa fengið þá neikvæðu merkingu að merkja ólögleg blokkering. 
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_________________________ 

Guðmundur Marinó Ingvarsson  
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Viðauki



I 
 

 

Hafa þarf nokkur atriði í huga þegar orðataflan er skoðuð. Talan fyrir aftan tvípunktinn á eftir 
ártalinu merkir blaðsíðuna þar sem orðið er að finna. Stjörnumerktu orðin voru innan 
gæsalappa í heimildum. Þess má geta að listinn er ekki tæmandi. 
 

Orð: Merking orðsins: Elsta heimild: 

Athafnamikill Sá/sú sem ber mest á Alþýðublaðið 15.02.1958:9 

Aukakast  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:9 

Aukakastlína Punktalína (lína þar sem aukakast skal tekið) Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:5 

Aukaleikur Æfingaleikur Þjóðviljinn 31.12.1963:5 

Áminning  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:26 

Árás Ruðningur Samkvæmt samtali við Hilmar Þórlindsson 
15.05.2009 

Átta* Leikaðferð Vísir 05.12.1967:2 

Bakvörður Sá leikmaður sem er aftastur Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:6 

Bláhornið  Alþýðublaðið 09.12.1960:10 

Blístra Flauta Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Blokkering*  Vísir 12.01.1970:3 

Boltagjöf Sending Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Breidd* Margir góðir leikmenn Morgunblaðið 11.05.1957:11 

Brenna af* Skjóta fram hjá markinu Þjóðviljinn 02.12.1958:9 

Brot  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:25 

Brottrekstur Leikmanni er vikið af leikvelli í 2 mínútur Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:26 

Brottvikning Leikmanni er vikið af leikvelli í 2 mínútur Morgunblaðið 22.01.1963:22 

Burst* Stórsigur Dagur 07.06.1950:5 

Byrjunarlið Þeir sjö leikmenn sem byrjar leikinn fyrir lið Morgunblaðið 04.03.1980:25 

Dauðafæri Mjög gott skotfæri Breytingar á gildandi handknattleiksreglum. 
1956:2 

Dekking* Varnarmaður gætir sóknarmanns Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Dómaraflaut  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:25 

Dómarakast  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:24 

Dómari  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Dómur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:7 

Dripla/Dribbla Stinga bolta í golf Alþýðublaðið 01.03.1953:7/Morgunblaðið 
11.01.1953:12 

Einhliða Ójafn leikur Þjóðviljinn 12.02.1957:9 

Endamörk  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Endasprettur Lokakafli leiks Alþýðublaðið 30.01.1962:10 

Fastamaður Leikmaður sem á víst sæti í byrjunarliði Þjóðviljinn 06.05.1958:9 

Finta Gabbhreyfing Alþýðublaðið 24.12.1950:5 

Flokksforingi Þjálfari Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:39 

Flokkstjórnun Stjórun liðs frá hliðarlínu Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:27 

Flokkur Lið Morgunblaðið 25.08.1935:3 

Forskot  Vísir 15.03.1957:3 

Forspila Spila illa Þjóðviljinn 23.10.1962:8 

Forysta Að vera yfir Vísir 10.12.1962:5 



II 
 

Orð: Merking orðsins: Elsta heimild: 

Fram hjá Skot sem geigar Vísir 08.04.1968:3 

Framherji Sá leikmaður sem er fremstur Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Framlenging  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Framlínur Lína þvert á völlinn 2 m. frá miðju  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Framvörður Framherji í vörn Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:6 

Fríkast Aukakast Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Frumkast Fyrsta kast leiks Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:8 

Fyrirliði Sá leikmaður sem fer fyrir liði sínu á vellinum Breytingar á gildandi handknattleiksreglum. 
1956:3 

Gabbhreyfing  DV 23.02.1991:39 

Gegnumbrot  Alþýðublaðið 17.03.1961:11 

Gegnumspil  Alþýðublaðið 17.03.1961:10 

Góðæri* Góður leikkafli Vísir 05.12.1967:2 

Grípa  Alþýðublaðið 19.07.1939:2 

Gönguhandknattleikur Hægur leikur Þjóðviljinn 14.02.1957:9 

Gönguhraði Hægur leikur Þjóðviljinn 12.02.1957:10 

Handboltakappleikur  Morgunblaðið 21.08.1936:3 

Handboltaleikur  Morgunblaðið 3.07.1937:1 

Handbolti  Morgunblaðið 28.07.1934 

Handknattleikshöll  Vísir. 10.11.1962:10 

Handknattleiksmaður  Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Handknattleiksmót  Starfsreglur Handknattleiksráðs Reykjavíkur. 1951. 
:10 

Handknattleiksvöllur   Morgunblaðið 23.06.1937:7 

Handknattleikur  Morgunblaðið 23.04.1931:2 

Handknöttur  Alþýðublaðið 15.02.1950:6 

Hálfleikur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Hálogalandsblæ* Leikaðferð mörkuð af litlu íþróttahúsinu Alþýðublaðið 01.11.1966:10 

Heimaleikur  Vísir 10.12.1962:2 

Hindrun Ólögleg blokkering Þjóðviljinn 15.12.1957:11 

Hliðarlínur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Hornadómari Dómari staðsettur í horninu Þjóðviljinn 12.02.1957:10 

Hornamaður  Vísir 05.12.1967:2 

Hornkast Kast sem taka skal ef boltinn fer aftur fyrir 
endamörk af varnarmanni 

Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:13 

Hornsúla Sama og í fótbolta, ekki notuð í nútímahandbolta Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:9 

Hornteigur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Hraðaupphlaup  Morgunblaðið 12.02.1969:26 

Hraðhlaup  Morgunblaðið 01.03.1969:26 

Hrista af sér Ná öruggri forystu Þjóðviljinn 03.11.1962:4 

Hörkuskot Gott skot Alþýðublaðið 13.12.1960:10 

Innihandknattleiksmót  Starfsreglur Handknattleiksráðs Reykjavíkur. 1951. 
:10 

Innihandknattleikur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:5 

Innkast  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:17 



III 
 

Orð: Merking orðsins: Elsta heimild: 

Jafntefli  Morgunblaðið 21.08.1936:3 

Kappleikur  Morgunblaðið 1.08.1937:3 

Karlaflokkur  Morgunblaðið 1.08.1937:7 

Kasta  Alþýðublaðið 19.07.1939:2 

Keppandi  Starfsreglur Handknattleiksráðs Reykjavíkur. 1951. 
:11 

Keppni  Morgunblaðið 23.04.1931:2 

Keppnistímabil  Þjóðviljinn 03.04.1954:8 

Keppnisæfing Leikform Þjóðviljinn 21.05.1948:3 

Knattmeðferð Knatttækni Vísir 04.02.1957:6 

Knattrek Dripla Þjóðviljinn 09.05.1947:3 

Knatttækni  Morgunblaðið 11.05.1957:11 

Knöttur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:7 

Kringluskot Skotmaður sveigir upp á líkamann Morgunblaðið 29.05.1997:C-3 

Kyrrstæðuskot  Morgunblaðið 29.05.1997:C-3 

Landsmót  Starfsreglur Handknattleiksráðs Reykjavíkur. 1951. 
:11 

Langskot  Þjóðviljinn 25.02.1958:9 

Langskytta  Alþýðublaðið 17.03.1961:11 

Lágskot Undirskot Alþýðublaðið 05.02.1959:9 

Leiða* Að vera yfir Þjóðviljinn 28.04.1957:9 

Leikaðferð  Þjóðviljinn 21.05.1948:3 

Leikflétta  Þjóðviljinn 14.11.1963:5 

Leikgleði  Vísir 04.02.1957:6 

Leikhlé  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Leikleysa  Þjóðviljinn 14.02.1957:9 

Leikmaður  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:7 

Leikform  DV 24.10.1988:26 

Leikni Knatttækni Þjóðviljinn 16.11.1952:3 

Leikreglur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:24 

Leikreynsla  Þjóðviljinn 23.10.1962:8 

Leikstjórnandi  Morgunblaðið 04.02.1958:13 

Leiktíð  Dagur 12.08.1993:14 

Leiktöf Dómari dæmir leiktöf ef lið leikur ómarkvissan 
sóknarleik 

Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Leikvangur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:5 

Leikur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Leikvöllur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Lína  Morgunblaðið 11.05.1957:11 

Línumaður  Þjóðviljinn 25.02.1958:9 

Línusending  Vísir 08.04.1968:3 

Línuspil  Þjóðviljinn 25.02.1958:9 

Línuspilari  Þjóðviljinn 21.03.1961:9 

Línuvörður  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:24 



IV 
 

Orð: Merking orðsins: Elsta heimild: 

Lokamínútur Síðustu mínútur leiks Þjóðviljinn 06.12.1968:9 

Maður á mann* Varnaraðferð Alþýðublaðið 15.11.1960:2 

Maður gegn manni  Varnaraðferð Þjóðviljinn 12.02.1957:9 

Mark  Morgunblaðið 25.08.1935:3 

Markafjöldi  Vísir 04.02.1957:6 

Markaforskot  Morgunblaðið 20.02.1963:22 

Markahlutfall  Vísir 21.01.1963:2 

Markamínúta* Kafli þar sem mikið er skorað á stuttum tíma Morgunblaðið 23.11.1966:30 

Markamunur  Þjóðviljinn 21.03.1961:9 

Markaregn  Alþýðublaðið 21.03.1967:14 

Markatala  Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Markás  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:5 

Markbogi  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:5 

Markdómari  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:24 

Markgæsla  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:7 

Markhringur Markteigur Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Markkast Kast sem markmaður framkvæmir fari boltinn 
fram hjá markinu 

Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:9 

Markkona Kvenkyns markvörður Þjóðviljinn 26.11.1963:5 

Marklína  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Markmaður  Þjóðviljinn 18.12.1957:11 

Markskot  Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Markskytta  Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Markteigur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:5 

Markstengur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:5 

Marksúlur Markstengur Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:5 

Markvörður  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:7 

Máttarstólpi Besti leikmaður liðs Morgunblaðið 05.12.1962:22 

Meðspilari Samherji Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Meistarabragur  Þjóðviljinn 17.04.1968:5 

Meistari  Morgunblaðið 3.07.1937:4 

Miðframherji Sóknarmaður sem leikur fyrir miðju Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Miðframvörður  Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Miðherji  Þjóðviljinn 02.12.1958:9 

Miðlína  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:28 

Miðvörður  Vísir 07.05.1963:2 

Misnota Klúðra skoti Þjóðviljinn 12.02.1957:9 

Mótherji  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:17 

Mótspyrna  Þjóðviljinn 28.03.1960:9 

Móttakandi  leikmaður sem tekur á móti sendingu Morgunblaðið 02.03.1949:5  

Mulningsvélin* Heiti á sterku liði Vals Morgunblaðið 30.03.1988:61 

Mörk sett Mörk skoruð Alþýðublaðið 15.02.1958:9 

Negla (so) Fast skot Alþýðublaðið 30.11.1966:11 



V 
 

Orð: Merking orðsins: Elsta heimild: 

Niðurstunga Dripl Þjóðviljinn 15.12.1957:11 

Óverjandi Skot sem ekki er hægt að verja Alþýðublaðið 15.11.1960:2 

Passívt* Varfærnislegt spil liðs Morgunblaðið 02.03.1949:5 

Pretta Finta Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:11 

Punktalína  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:5 

Ramminn*  Þjóðviljinn 21.03.1961:9 

Rangstöðulína  Aðeins hjá kvennaflokki Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:29 

Rangstöðuteigur Aðeins hjá kvennaflokki Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:28 

Refsing Brottrekstur Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:8 

Reka af velli  Morgunblaðið 05.02.1966:27 

Reka útaf  Þjóðviljinn 15.12.1957:11 

Ruðningur  Morgunblaðið 11.02.1969:26 

Rússastimplun* Frjáls leikaðferð kennd við Rússa Morgunblaðið 04.12.1998:C-3 

Röng sending Sending sem mislukkast Vísir 08.04.1968:3 

Samherji  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:16 

Samleikur  Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Samspil  Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Sigur  Morgunblaðið 14.08.1936:7 

Sigurmark  Þjóðviljinn 28.04.1957:9 

Skalla Aðferð til að leika knettinum Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:10 

Skiptimaður Varamaður Vísir. 25.07.1962:2 

Skora  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:9 

Skot  Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Skotfæri  Morgunblaðið 08.02.1961:22 

Skotharka  Dagur 25.07.1946:5 

Skotkraftur  Alþýðublaðið 09.12.1960:10 

Skotstíll  Morgunblaðið 20.03.1979:27 

Skref Það er leikbrot að taka fleiri en þrjú skref með 
knöttinn 

Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:10 

Skytta  Morgunblaðið 05.08.1944:2 

Slá  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:10 

Smámót  Morgunblaðið 25.10.1962:22 

Smjúga í gegn  Brjótast í gegn Vísir 10.04.1957:7 

Smuguskot Skot í gegnum vörn Alþýðublaðið 30.04.1966:11 

Smuguskytta  Morgunblaðið 22.02.1997:C-4 

Sóknaraðgerð  Alþýðublaðið 25.10.1960:11 

Sóknarflokkur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:13 

Sóknarlota  Alþýðublaðið 15.11.1960:10 

Stabílt*  Morgunblaðið 19.01.1966:26 

Stangarskot  Þjóðviljinn 21.03.1961:9 

Stimpla  Morgunblaðið 06.03.1990 B-5 

Stinga niður*  Þjóðviljinn 21.03.1961:9 

Stjörnudýrkun*  Morgunblaðið 29.11.1947:7 



VI 
 

Orð: Merking orðsins: Elsta heimild: 

Stjarna  Vísir 10.12.1962:2 

Stórleikur  Alþýðublaðið 30.01.1962:10 

Stórlið  Morgunblaðið 19.10.1967:26 

Stórmót  Morgunblaðið 25.10.1962:22 

Stórsigur  Morgunblaðið 08.02.1961:22 

Stórskytta  Þjóðviljinn 30.12.1955:9 

Straffen Vítakast Samkvæmt samtali við Birgi Björnsson 16.04.2009 

Stúlknaflokkur  Morgunblaðið 19.08.1934 

Stökkkraftur  Vísir 20.01.1966:11 

Svampa Dripla Samkvæmt samtali við Einar Þorvarðarson 
14.01.2009 

Sveit Lið Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Taka úr umferð*  Alþýðublaðið 21.03.1967:14 

Takmarkalína Samheiti eftir endamörk og hliðarlínur Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:1 

Taktik*  Vísir 10.04.1957:7 

Tapa  Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Tékkneskur frakki Að taka úr umferð Þjóðviljinn 14.11.1963:5 

Tilþrifalítill Slakur leikur Vísir 04.02.1957:6 

Tímavörður  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:24 

Tvígrip Leyfilegt er að grípa bolta einu sinni þegar bolta 
er stungið niður í gólf. 

Þjóðviljinn 10.05.1949:3 

Tækni*  Morgunblaðið 02.02.1955:16 

Undirbúningur  Þjóðviljinn 03.04.1954:8 

Undirhandarskot  Morgunblaðið 14.11.1989:B-4 

Undirtök  Alþýðublaðið 24.10.1961:13 

Unglingalandsliðsmaður  Vísir 10.10.1963:2 

Upphafskast  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:9 

Upphlaup Sókn Morgunblaðið 05.08.1944:2 

Úrvalsliðsmaður  Vísir 10.10.1963:2 

Útihandknattleikur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:19 

Útimót  Starfsreglur Handknattleiksráðs Reykjavíkur. 1951. 
:10 

Úthald Þrek Þjóðviljinn 18.12.1957:11 

Útherji Hornamaður Morgunblaðið 05.08.1944:2 

Útkast  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:8 

Vallarbreidd  Þjóðviljinn 12.12.1967:5 

Vanmat  Morgunblaðið 11.05.1957:11 

Varamaður  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1946:6 

Varamarkmaður  Vísir 10.10.1963:2 

Varnarflokkur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:13 

Varnarkerfi  Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Varnarleikmaður  Þjóðviljinn 15.12.1957:11 

Varnarleikur  Morgunblaðið 05.08.1944:2 

Varnarlína  Morgunblaðið 02.03.1949:5  



VII 
 

Orð: Merking orðsins: Elsta heimild: 

Varnarmúr  Morgunblaðið 11.05.1957:11 

Varnarskipulag  Þjóðviljinn 16.11.1952:3 

Varnarspilari  Morgunblaðið 29.11.1947:7 

Varnartaktik  Alþýðublaðið 15.11.1960:10 

Varnarveggur  Þjóðviljinn 21.05.1948:3 

Veggur Stutt fyrir varnarveggur Vísir 10.04.1957:7 

Velta Aðferð til að leika knettinum Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:10 

Verja  Þjóðviljinn 11.12.1940:4 

Vinna  Morgunblaðið 30.06.1931:3 

Vísa af leikvelli Reka af leikvelli Þjóðviljinn 13.02.1962:9 

Vítakast  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:11 

Vítakastsmerki  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:5 

Vítateigshorn  Morgunblaðið 10.03.1966:26 

Vítateigur  Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:5 

Ýta Aðferð til að leika knettinum Almennar reglur Í.S.Í um Handknattleik. 1940:10 

Þjálfari  Þjóðviljinn 15.12.1957:11 

Þrumuskot*  Þjóðviljinn 28.03.1960:9 

Þunglamalegur Slakur sóknarleikur Vísir 15.03.1957:3 

Æfingadagar  Þjóðviljinn 03.04.1954:8 

Æfingaleikur  Morgunblaðið 29.07.1947:11 

Æfingatímar  Þjóðviljinn 03.04.1954:8 

 
 


