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Útdráttur  

 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort hægt sé að bæta snerpu / sprengikraft 

einstaklinga með því að notast við vöðvarafrit (EMG). Úrtak rannsóknarinnar voru tíu 

einstaklingar úr frjálsíþróttadeild ÍR. Undirmarkmið var að sjá hvort hægt væri að bæta 

sprengikraft með því að stjórna hvíld einstaklinga á æfingum. Einnig var skoðað vöðvavirkni 

einstaklinga í lóðréttu stökki. 

 

Aðferðir 

Þær tölur sem notaðar eru til úrvinnslu verkefnisins fengust með prófum sem lögð voru fyrir 

10 manna úrtak frjálsíþróttamanna. Við úrvinnslu tölulegra gagna var notast við SPSS-forritið 

sem reiknaði meðal annars staðalfrávik og meðaltöl á milli hópa. Þær tölur sem notast er við 

voru fengnar út með prófi sem lagt var fyrir þátttakendur dagana 10. apríl og 10. maí 2012. 

 

Niðurstöður 

Þegar þær tölur sem fengust úr rannsókninni voru skoðaðar var ekki hægt að sjá marktækan 

mun á milli hópa, fyrir og eftir inngrip. Hins vegar var hægt að finna tvo mismunandi stíla hjá 

einstaklingunum í lóðréttu uppstökki á öðrum fæti, þ.e.a.s. þegar skoðað var í hvaða röð 

vöðvarnir eru virkjaðir. Enginn munur var á því hversu hátt einstaklingarnir stukku þegar 

skoðað var hvaða stíl í stökkinu þau notuðu.  

 

Umræður 

Þó svo að rannsóknin hafi leitt það í ljós að ekki væri marktækur munur á milli hópanna, er 

ljóst að frekari rannsóknir á þessu sviði eru nauðsynlegar. Einnig gæti verið að kynjahlutfallið 

í rannsókninni hefði mátt vera dreifðara á milli hópa. Margar aðrar hugmyndir vöknuðu á 

þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd sem vert er að skoða í framtíðinni. 
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1 Inngangur                
 

 

Mikil breyting hefur orðið á þjálfun topp íþróttamanna á síðustu áratugum. Það verður sífellt 

erfiðara að finna íþróttamenn sem hafa líkamsburði og hæfileika til að geta keppt á hæsta 

stigi. Samhliða því hefur mikilvægi þjálfunar aukist til muna, þar sem þjálfun er orðin 

sérhæfðari að því leiti að einstaklingar leggja meiri áherslu á að verða góðir í ákveðinni 

íþróttagrein (Norton og Olds, 2001). Íþróttamenn nútímans eru mun meðvitaðri um mikilvægi 

þess að vera með menntaða þjálfara, skilja betur hvernig líkaminn vinnur og æfa undir ströngu 

eftirliti (Delforge og Behnke, 1999).   

Snerpa er mikilvægur þáttur í þjálfun til að ná betri árangri í flestum íþróttagreinum. 

Samkvæmt rannsóknum hafa þeir sem náð hafa langt í knattspyrnu bæði meiri hraða og 

snerpu en þeir sem teljast sem áhugamenn í þeirri íþrótt, það sama má segja um einstaklinga í 

rúgbý (Gabbett, Jason og Jeremy, 2008; Kaplan, Erkmen og Taskin, 2009).  

Það eru flestir sammála um mikilvægi snerpu í íþróttum, í þessari rannsókn verða 

farnar ótroðnar slóðir í von um að geta bætt snerpu einstaklinga sem þurfa á því að halda í 

sinni íþróttagrein. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort hægt sé að bæta snerpu / 

sprengikraft einstaklinga með því að notast við vöðvarafrit (EMG). Vöðvarafrit hafa verið 

mikið notuð af sjúkraþjálfurum á síðustu árum, til að hjálpa til við endurhæfingu bæði eftir 

slys og á meiðslum / eymslum. Í stuttu máli virkar tækið þannig að það segir til um virkni 

þess vöðva sem skoðaður er hverju sinni. Með því að sjá hvernig vöðvavirkni einstaklinga í 

þjálfun er, vonast ég til þess að geta leiðbeint og / eða leiðrétt í hvaða röð vöðvarnir vinna til. 

Með því mun ég væntanlega ná sem mestum krafti í vöðvasamdráttinn í hreyfiferlinu sem 

leiðir til betri árangurs. Þátttakendur verða látnir taka lóðrétt stökk próf til þess að mæla 

bætingu einstaklinga fyrir og eftir inngrip. Undirmarkmið rannsóknarinnar er að sjá hvort 

hægt sé að bæta sprengikraft með því að stjórna hvíld einstaklinga á æfingum. Einnig verður 

skoðað virkni vöðva í lóðréttu stökki, í hvaða röð vöðvarnir eru virkjaðir og hvernig 

hreyfimynstur er líkelgast til árangurs. Unnið verður með 10 manna útrak en það skiptist í 5 

einstaklinga sem verða í tilraunahóp (hóp A) og fá að nýta sér vöðvarafrita við æfingar og 5 

einstaklinga sem verða í samanburðarhóp, en þeir fá ekki að nota vöðvarafritan við æfingar. 
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2 Fræðilegur Kafli 

2.1 Snerpa 

Almennt um snerpu 

 

Skilgreining á snerpu er, hæfni  tauga- og vöðvakerfisins til að yfirvinna mótstöðu með 

miklum samdráttarhraða (Gjerset, Haugen og Holstad, 1999). Snerpu er hægt að útskýra sem  

kraft  sinnum hraða. Hæfni tauga- og vöðvakerfisins til að yfirvinna mótstöðu með miklum 

samdráttarhraða framkallar mikinn kraft með ósjálfráðum viðbrögð og krafti sem myndast við 

lengingu í vöðvum (Gjerset, Haugen og Holstad, 1999).  

Snerpa, sem einnig er nefnt sprengikraftur, er mikilvægur þáttur í íþróttum og í raun 

undirstaða margra íþróttagreina. Einföld útskýring á snerpu er hæfileiki íþróttamanna sem 

gerir þeim kleift að breyta um stefnu, taka af stað eða stöðva á skömmum tíma (Gambetta, 

1996; Miller, Herniman, Richard, Cheatham og Michael, 2006).  

„ Þegar litið er á víðara samhengi, getur snerpa verið hugtak yfir hraða samhæfingu. 

Þegar litið er á sérhæft samhengi, út frá ákveðinni íþróttagrein, er notast við sérhæfða snerpu, 

því þar hefur hreyfingin ákveðið hreyfimynstur.” (Sporis, Milanovic, Jukic, Omrcen og 

Molinuevo, 2010, 68)  

Mikill tölfræðilegur munur er á snerpu og hraða þegar talað er almennt um þessi 

hugtök í víðu samhengi (Sporis, Milanovic, Jukic, Omrcen og Molinuevo, 2010). 

Einstaklingur sem er mjög hraður getur verið lengi að ná hámarkshraða, lengi að breyta um 

stefnu á hlaupum og lengi að stöðva sig þegar hámarkshraða er náð.  Þegar litið er á sérhæfða 

snerpu, þ.e.a.s. snerpu sem er þjálfuð með það að markmiði að bæta einstakling í ákveðinni 

hreyfingu er margt sem þarf að huga að, svo sem hreyfigeta liða, dýnamískt jafnvægi, kraft, 

liðleika, styrk og uppbygging hreyfingar (Sporis, Milanovic, Jukic, Omrcen og Molinuevo, 

2010). Íþróttagrein þar sem mikið er um sérhæfða snerpu er t.d. frjálsar íþróttir. Þar eru allar 

hreyfingar mjög sérhæfðar og þjálfa þarf upp mikinn sprengikraft til þess að ná langt í þeirri 

grein sem einstaklingurinn æfir (Brown og Ferringo, 2000). Með því að æfa sprengikraft eru 

einstaklingar t.d. fljótari að ná hámarks hraða í 100 metra spretthlaupi og geta stokkið lengra í 

langstökki. Það má rekja til þess að samdráttarhraði vöðvanna verður meiri, fleiri vöðvaþræðir 

eru virkjaðir og magn ATP og CP í vöðvaþráðunum eykst (Gjerset, Haugen og Holstad, 

1999). 
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Hvernig æfir maður snerpu? 

 

Mikilvægt er að skilja líffræðilega eiginleika vöðva og hvernig þeir vinna til þess að 

snerpuæfingar verði markvissar (Brown og Ferringo, 2000; Thompson, 2009). 

 

Í líkamanum eru beinagrindavöðvar, þeir eru gerðir úr tengi vefjum, vöðva 

vefjum, taugum og æðum, þeim er stjórnað með skilaboðum sem send eru frá 

heilanum.Vöðvavefurinn er tengdur í sinar sem tengja vöðvana við bein. 

Stretch-shortening cycle virkar þannig eins og gúmmíband sem er strekkt og 

síðan látið falla aftur saman og inniheldur samsetningu af eftirgefandi og 

yfirvinnandi krafti (Brown og Ferringo, 2000, 2)   

 

Eftirgefandi kraftur (eccentric) myndast þegar einstaklingur lætur líkamann síga niður 

og vöðvarnir eru í lengingu, en yfirvinnandi kraftur (concentric) myndast þegar 

einstaklingurinn réttir aftur úr sér og vöðvarnir dragast saman (Brown og Ferringo, 2000). 

Setja þarf upp æfingaáætlun fyrir hvern og einn einstakling þegar vinna á með snerpu. 

Mikilvægt er að einstaklingurinn búi yfir nægilega miklum styrk til þess að æfingarnar nýtist 

til fulls. Setja verður upp áætlun sem segir til um hversu oft einstaklingurinn æfir, hversu 

mikla ákefð og fjölda endurtekninga í þjálfuninni. Æfingar sem vænlegar eru til árangurs í 

snerpuþjálfun eru t.d. snörun, power clean, langstökk án atrenu og lóðrétt stökk. (Brown og 

Ferringo, 2000; Thompson, 2009) 

Hvíld á milli setta og / eða æfinga er mjög mikilvæg þegar unnið er með snerpu. Taka 

þarf góðar hvíldir á milli setta til þess að geta gert æfingarnar af fullri ákefð og á sem mestum 

hraða. Ef að hvíldin er of stutt er hætta á að æfingaformið verði í formi vöðvaþols, vöðvaþol 

er æft með þeim tilgangi að vöðvinn getur unnið undir álagi í langan tíma. Við það missir 

þjálfun snerpu marks.( Gjerset, Haugen og Holstad, 1999; Thompson, 2009) 

Kraftþjálfun er stór áhrifavaldur þegar unnið er með snerpu. Allir frjálsíþróttamenn 

sem eru í spretthlaupi eða stökkgreinum taka tímabil þar sem unnið er með kraftþjálfun áður 

en byrjað er að vinna með snerpu (Thompson, 2009). Því meiri krafti sem einstaklingur býr 

yfir, því meiri krafti er hægt að yfirfæra yfir í snerpu. (Thompson, 2009; Brown og Ferringo, 

2000; Gjerset, Haugen og Holstad, 1999) 

Í þessari rannsókn mun ég vinna með 10 einstaklingum sem allir eiga það sameiginlegt 

að æfa frjálsar íþróttir. Tilraunahópurinn í þessari rannsókn voru 5 einstaklingar. Með því að 

stjórna hvíld þeirra á æfingunni og sýna þeim hvernig vöðvavirkni þeirra er, með hjálp 

vöðvarafrits, mun ég vinna að því að auka sprengikraft einstaklinganna. Hópurinn 
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samanstendur af einstaklingum sem hafa æft spretthlaup annars vegar og langstökk hins 

vegar. Hreyfimynstrið í þessum tveimur greinum er hægt að flokka sem lokaða hreyfingu. Það 

er hægt að útskýra á þann veg að hreyfingarnar eru framkvæmdar í ákveðinni röð og 

umhverfið breytist lítið sem ekkert á milli æfinga og keppi. Einnig hefur hreyfimynstrið 

ákveðið upphaf og endi (Plisk, 2000; Schmidt og Wrisberg, 2008). 

 
 

2.2 Lífræn endurgjöf (biofeedback) 

Endurgjöf 

 

Endurgjöf er mikilvæg fyrir hvern og einn einstakling í þjálfun. Endurgjöf getur verið gefin 

sjónrænt, í töluðu máli, rituðu máli eða með sýnikennslu (Schmidt og Wrisberg, 2008). 

Endurgjöf ef yfirleitt notuð til þess að efla sjálfstraust einstaklinga og / eða til þess að 

leiðbeina einstaklingum í gegnum ákveðnar hreyfingar. Endurgjöf er „tæki“ sem þarf að fara 

varlega með. Þjálfarar verða að meta hverju sinni hort nauðsyn sé fyrir því að gefa endurgjöf 

og einnig hvernig endurgjöf hentar hverjum einstaklingi (Schmidt og Wrisberg, 2008). Í 

þessari rannsókn mun ég notast við lífræna endurgjöf (e. biofeedback), þar sem 

einstaklingarnir sem notfæra sér vöðvarafritan við þjálfun geta séð frammistöðu sína um leið 

og hreyfingarnar eru framkvæmdar. 

 

Lífræn endurgjöf 

 

Lífræn endurgjöf er hugtak sem kom til sögunar í kringum 1970. Lífrænni endurgjöf er beitt 

meðvitað til að hafa áhrif á ferli sem venjulega er stjórnað ómeðvitað. Einstaklingarnir fá 

upplýsingar um lífeðlisfræðilega svörun líkamans og reynt er að breyta hegðun hans ef þörf er 

á (Gratha, 1976).  Í kringum 1980 var farið að yfirfæra lífræna endurgjöf yfir í heim íþrótta, í 

byrjun var aðeins unnið með lokaðar hreyfingar (Blumenstein, Bar-Eli og Tenenbaum, 2002 ). 

Tilgangur lífrænnar endurgjafar er að gefa einstaklingum upplýsingar um hvað er í gangi í 

líkamanum hverju sinni, að heilanum meðtöldum (Schwartz, 1979). Vöðvarafriti (EMG) hefur 

verið notaður í þessu samhengi. Hann hefur verið notaður til þess að betur um bæta eða 

fínstilla tækni einstaklinga við ákveðnar hreyfingar, sérstaklega ef búið er að finna æskilegt 
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hreyfimynstur (Blumenstein, Bar-Eli og Tenenbaum, 2002 ). Nánar verður farið yfir virkni 

vöðvarafrita í næsta kafla ritgerðarinnar.  

Margar rannsóknir hafa verið gerða á því hort að lífræn endurgjöf hjálpi til við þjálfun, 

en svo virðist sem menn séu ekki á eitt sáttir um það hvort þessi aðferð skili árangri eða ekki.  

Rannsókn sem Geiger, Allen, O´Keefe og Hicks (2001) framkvæmdu á 13 einstakalingum 

sem nýlega höfðu fengið heilablóðfall, leiddi í ljós að það skemmir ekki fyrir að nýta sér 

lífræna endurgjöf við þjálfun. Þó svo að niðurstöður þeirra hafi ekki verið marktækar, þegar 

þjálfað var jafnvægi og stöðuleika, var bent á að fleiri rannsóknir á þessu sviði væru 

nauðsynlegar. Þeir tóku það fram að ef að úrtakið hefði verið stærra hefði verið hægt að sjá 

mun á þeim hópi sem notfærði sér lífræna endurgjöf og á þeim sem gerðu það ekki.  

 Önnur rannsókn sem framkvæmd var á öldruðu fólki sem þjáðist af krónískum 

verkjum í baki leiddi  í ljós að með því að notfæra sér lífræna endurgjöf var hægt að sjá örlítin 

mun á milli hópa. Þar var unnið með vöðvarafrita sem mældi vöðvavirkni m. trapezius, unnið 

var með það að markmiði að styrkja þann vöðva í von um að minnka verki. Þar sem að aðeins 

14 einstaklingar tóku þátt í rannsókninni var erfitt að fá marktækan mun á milli hópa. Þau 

tóku það hins vegar fram að ef úrtakið hefði verið stærra, þá hefði mögulega verið hægt að sjá 

marktækan mun á milli hópa (Middaugh, Woods, Kee, Harden og Peters, 1991).  

 

 

2.3 Vöðvarafrit 

Uppruni 

 

Hugmyndin á bakvið það að vöðvar gefa frá sér einhverskonar rafleiðni er ekki ný af nálinni. 

Árið 1773 var fyrst sýnt fram á að vöðvaþræðir í álum gáfu frá sér rafleiðni (Cram og Steger, 

1983). Það var hins vegar ekki fyrr en um 1940 sem byrjað var að notast við vöðvarafrit á 

einstaklinga í vísindalegum tilgangi. Í rannsókn sem Inman, Saunders og Abbot (1944) 

framkvæmdu komust þau að þeirri niðurstöðu að hægt væri að mæla virkni vöðva í öxlum á 

mönnum. Í framhaldi af því var farið að skoða virkni fleiri vöðva, eins og iliocostalis, 

longissimus og spinallis vöðvahópanna í kringum hryggsúluna (Floyd og Silver, 1955). Síðan 

þá hefur þróun þessara tækja verið gríðarleg og notagildi þeirra orðið margbreytilegra. 

„Vöðvarafrit (sEMG) er notað klínískt til greiningar á taugakerfinu og vöðvaslökun. Tækið er 

notað til göngugreiningar, af læknum sem sérhæfa sig á sviði ósjálfráða líkamsstarfsemi (e. 

biofeedback), á rannsóknarstofum sem sérhæfa sig í lífeðlisfræði, hreyfihömlunum, íþróttum 

og endurhæfingu“ (Kine ehf, e.d.) 
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Hugmyndafræði vöðvarafrits 

 

Vöðvarafrit eða EMG (Electromyography)  er, eins og áður hefur verið nefnt, tæki sem notað 

er til að mæla virkni vöðva.  Það lýsir sér í því að vöðvavirknin er mæld í gegnum elektróðu 

(rafskaut) sem sett er á húðina yfir þann vöðva sem verið er að mæla hverju sinni (Cram, 

2003). Boðspenna er síðan mæld til þess að komast að því hversu mikla örvun vöðvinn fær frá 

hreyfitaugum (Cram, 2003; Kine ehf, e.d.). Í minni rannsókn mun ég notfæra mér Kine Live 

forritið til þess að geta séð vöðvavirkni einstaklinga á staðnum og geta þannig sagt þeim 

hvenar hvíldar sé þörf. Með því að sjá virkni vöðvanna er auðveldara að sjá hvenær 

einstaklingarnir eru farnir að þreytast á æfingunni og snerpuæfingin er farin að missa marks.  

 

 

2.4 Vöðvarafrit og styrktarþjálfun 
 

Samkvæmt minni bestu vitneskju hafa engar rannsóknir verið framkvæmdar sem einblína 

eingöngu á vöðvarafrit og snerpuþjálfun. Hins vegar hafa rannsóknir á vöðvarafrita og 

styrktarþjálfun verið kannaðar, einnig hefur verið mælt út virkni vöðva í lóðréttu stökki, en 

farið verður yfir niðurstöður þeirra rannsókna hér að neðan. 

 

Vöðvarafrit og styrktarþjálfun 

 

Vöðvarafritar hafa verið notaðar sem hjálpartæki við styrktarþjálfun í þó nokkurn tíma. Helst 

er það notað við endurhæfingu hjá fólki sem þjáist af einhverskonar verkjum, t.d. í baki og 

hálsi. Tækið er notað á þann hátt að reynt er að slaka á þeim vöðvum sem eru of spenntir og 

um leið að virkja þá vöðva sem valda eymslum og eru að hluta til óvirkir   (Cram, 2003).  

Rannsókn sem Hakkinen, Kallinen, Izquierdo, Jokelainen, Lassila, Malkia, Kramer og 

Alen (1998) framkvæmdu á eldri konum, kom í ljós að hægt væri að auka styrk í neðri hluta 

líkamans hjá eldra fólki með hjálp vöðvarafrita. Það fengu þau með því að mæla virkni  m. 

vastus lateralis, m. vastus medialis og m. biceps femoris. Þeir notuðust við vöðvarafritann til 

að stjórna álagi og þyngdum einstaklinga í þjálfuninni. Einnig notuðu þeir tækið til að meta 

hreyfigetur (range of motion) einstaklinganna með því að stoppa þau þegar hámarks álagi var 

náð. Þeir komust að því að með að þjálfa hámarksstyrk einstaklinganna, hjálpaði það við að 
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bæta styrk í samverkandi vöðvum (agonist muscles). Það gerði það að verkum að hægt var að 

stjórna fjölda endurtekninga í hverju setti hjá einstaklingunum. Með því að geta stjórnað 

fjölda endurtekninga kom það í ljós að allar þær konur sem tóku þátt í verkefninu bættur sig 

jafnt og þétt yfir þá 6 mánuði sem þjálfunin stóð yfir (Häkkinen, Kallinen, Izquierdo, 

Jokelainen, Lassila, Malkia, Kramer og Alen, 1998).   

 

 

2.5 Lóðrétt stökk 
 

Lóðrétt stökk er góð leið til að mæla snerpu / sprengikraft einstaklinga. Hreyfingarnar í 

lóðréttu stökki er hægt að skipta í 4 flokka.  

1. Lækkun þyngdarpunkts  

2. Uppstökk  

3. Svif  

4. Lending  

(Muller og Ritzdorf, 1996) 

Til að ná sem hæstu og / eða mestu svifi þarf að leggja mikla áherslu á framkvæmd 

fyrstu tveggja þáttanna, þ.e.a.s. lækkun þyngdarpunkts og uppstökks (Muller og Ritzdorf, 

1996).  

Við lækkun þyngdarpunkts er verið að leitast eftir því að koma líkamanum í sem besta 

stöðu til þess að krafturinn sem myndast í hluta 2 verði hámarkaður. (Brown og Ferringo, 

2000). 

Í uppstökkinu er mikilvægt að hafa sem mesta hröðun þegar rétt er úr fótleggjunum, 

því meiri hröðun því hærra verður stökkið / svifið (Strike og Diss, 2005; Brown og Ferringo, 

2000). Það næst með því að hafa fæturnar beygðar í rétt horn svo að vöðvarnir geti unnið á 

hámarks áreynslu. Til þess að ná sem bestu stökki þarf krafturinn að koma í gegnum rectus 

femoris og gastrocnemius (Strike og Diss, 2005). Einnig eru fleiri vöðvahópar sem vinna í því 

að gera stökkið sem hæst, en farið verður betur í það hér að neðan. 

 

Hvaða vöðvar eru virkjaðir í lóðréttu stökki 

 

Neðri hluti líkamans samanstendur af sex stórum vöðvahópum, sem allir eru notaðir við 

lóðrétt stökk, en þeir eru: hamstrings, gluteal m., m. rectus femoris, m. vastus, m. 
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gastrocnemius og m. soleus (Gulick, Castel, Palermo og Draper, 2011). Gluteal vöðvarnir og 

hamstrings sjá um að rétta úr mjöðmum, rectus femoris og vastus vöðvarnir sjá um að rétta úr 

hnjám, gastrocnemius og soleus sjá um að rétta úr ökklunum og mynda þrýsting við jörðina 

(Gulick, Castel, Palermo og Draper, 2011; Bradley, Olsen og Portas, 2007). Allir þessir 

vöðvar eru virkjaðir í lóðréttu stökki og skipta því miklu máli til þess að geta framkvæmt 

hreyfinguna.  

 

Mælingar á lóðréttu stökki 

 

Í þessari rannsókn verður notast við próf sem oft er notað til að mæla stökkhæð einstaklinga í 

frjálsum íþróttum. Prófið er yfirleitt kallað vertical jump mat, en það lýsir sér þannig að 

einstaklingarnir sem prófaðir eru hverju sinni bera belti um mittið. Málband er fest í beltið og 

er það strekkt lóðrétt niður að jörðinni og fer undir mottu. Áður en að einstaklingurinn 

framkvæmir stökkið er skoðað hversu mikið af málbandinu er í notkun, þ.e.a.s. frá mitti niður 

að mottunni. Þegar einstaklingurinn stekkur dregst málbandið undan mottunni um þá 

sentimetra sem stokkið var (Topend Sports Network, e.d.). Þetta próf er auðvelt í framkvæmd 

og er nokkuð áræðanlegt.  

 

2.6 Vöðvarafrit og lóðrétt stökk 
 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar með vöðvarafrit og lóðrétt stökk. Í rannsókn 

þar sem að líkamsstaða og vöðvavirkni einstaklinga var mæld á lóðréttu uppstökki á öðrum 

færi kom margt gagnlegt í ljós. Rannsóknin leiddi það í ljós að virkni vöðvanna í uppstökkinu 

fer mikið eftir því hversu djúpt einstaklingarnir beygja sig í hnjánum á stigi 1 í lóðrétta 

stökkinu, þegar að einstaklingarnir lækka þyngdarpunktinn. Þeir sem að beygja sig meira í 

hnjánum, fara dýpra niður, notast meira við kraft úr mjöðmum, heldur en úr hnjám og ökkla. 

Þeir einstaklingar sem fóru ekki jafn langt niður reyndu meira á hnéin heldur en mjaðmirnar 

og ökklan. Þrátt fyrir það var lítill sem enginn munur á því hversu hátt einstaklingarnir stukku. 

(Strike og Diss, 2005) 

Önnur rannsókn hefur verið gerð á blak íþróttamönnum. Í því úrtaki voru 6 vel 

þjálfaðir einstaklingar sem prófaðir voru í lóðréttu uppstökki, jafnfætis.  Í hamstrings 

vöðvahópnum var einungis mæld virkni í m. semitendinosus, þar sem erfitt er að komast að 

hinum vöðvunum í hamstrings vöðvahópnum. Einnig var mælt virkni m. gluteus maximus, m. 

rectus femoris, m. vastus medialis, m. gastrocnemius og m. soleus. Rannsóknin var 
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framkvæmd með það í huga að skoða í hvaða röð vöðvarnir eru virkjaðir í uppstökkinu. 

Virkni vöðva í uppstökki var í þessari röð (Gulick, Castel, Palermo og Draper, 2011). 

 

 

1. m. semitendinosus  

2. m. gluteus maximus  

3. m. vastus medialis  

4. m. rectus femoris  

5. m. soleus  

6. m. gastrocnemius 

(Gulick, Castel, Palermo og Draper, 2011)   

Þrátt fyrir að útkoman hafi verið á þessa leið, þarf að huga að því að eintaklingarnir 

sem tóku þátt í þessari rannsókn eru mjög vel þjálfaðir og gætu verið með aðra stökktækni en 

þeir sem stunda aðrar íþróttir. (Gulick, Castel, Palermo og Draper, 2011) 

 

 



Styrmir Sigurðsson  Háskólinn í Reykjavík 

15 

 

3 Aðferðar kafli 

3.1 Uppbygging verkefnis 
 

Tölurnar sem notast er við í þessari ritgerð eru tölur sem fengust við rannsókn sem stóð yfir 

dagana 10. apríl til 10. maí 2012. Tekin voru 2 próf á þessum tíma og 3 æfingar.  Prófin voru 

tekin í upphafi og enda rannsónarinnar. Þau voru á þá leið að mældur var kraftur einstaklinga í 

lóðréttu stökki á öðrum fæti, einnig var skoðað hversu hátt einstaklingar geta stokkið 

jafnfætis. Á milli prófanna tveggja voru 3 æfingar þar sem 5 einstaklingar æfðu undir leiðsögn 

undirritaðs. Notast var við Kine Live forritið við æfingar. Eins og sagt var frá í inngangi var 

meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort að hægt væri að bæta snerpu / sprengikraft 

einstaklinga með því að notast við vöðvarafrit (EMG). Undirmarkmið var að sjá hvort hægt 

væri að bæta sprengikraft með því að stjórna hvíld einstaklinga á æfingum. Einnig var skoðað 

virkjunarröð vöðva í lóðréttu stökki á öðrum fæti 

 

 

3.2 Úrtakið 
 

Þátttakendur í rannsókninni voru 10 einstaklingar sem æfa frjálsar íþróttir með ÍR. Meðalaldur 

þátttakenda var 18,4 ára en aldursbilið var frá 16 ára til 21 ára. Öll æfa þau spretthlaup eða 

stökkgreinar. Hópnum var skipt upp í tvo fimm manna hópa. Hópur A fékk að notast við 

vöðvarafrit við æfingar en hópur B ekki. Talsverð forföll voru í báðum hópum frá fyrsta 

prófinu til þess annars. Einn einstaklingur úr hóp A og 2 einstaklingar úr hóp B gátu ekki 

tekið þátt í seinna prófinu. Þannig að 70% þátttakenda kláruðu rannsóknina (hópur A 80%, 

hópur B 60%). Það voru 4 strákar og 3 stelpur sem luku rannsókninni. Strákarnir 4 voru allir í 

hóp A og stelpurnar 3 voru í hóp B.  

 

 

3.3 Mælitæki 
 

Tæki: 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við Kine Live (version: 1.1.4287.0) forritið, KMS 

hardware miðlara, Dell Inspiron N5110/03 fartölvu, Philips PPX2450 skjávarpa, Thought 

technoligy EMG triode electrote elektróður og lectron II – conducticity gel gel. 
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Uppsetning: 

KMS miðlarinn var með 4 nema, þannig að hægt var að mæla 4 vöðva í einu. Skynjararnir 

voru festir á elektróðurnar, en í kjölfarið var plastið tekið af elekróðunum. Gel var sett á 

nemana á elektróðunum, en elektróðan var síðan sett yfir þann vöðva sem mældur var hverju 

sinni. KMS miðlarinn var tengður við fartölvuna sem var með Kine Live forritið. Þannig var 

hægt að sjá tölurnar sem nemarnir námu á staðnum. Skjávarpi var tengdur við fartölvuna og 

var myndinni varpað á vegg sem að einstaklingarnir sem verið var að þjálfa gátu séð á meðan 

á æfingunni stóð. Þannig gátu þeir fylgst sjálfir með framvindu mála á æfingunni sjálfri. 

 

3.4 Framkvæmd prófa 
 

Hver og einn einstaklingur var tekinn í 2 próf, lóðrétt stökk á öðrum fæti og lóðrétt stökk 

jafnfætis. Prófin fóru fram daganna 10. apríl og 10. maí 2012 í Laugardalshöllinni. 

 

Lóðrétt stökk á öðrum fæti: Tilgangur prófsins var að sjá hversu mikinn kraft vöðvarnir 

mynda við stökkið sem og að sjá í hvaða röð vöðvarnir vinna þegar stökkið er framkvæmt. 

Áður en að stökkin voru framkvæmd var elektróðum komið fyrir á 4 stöðum á stökkfæti 

einstaklingsins, en elektróðurnar mældu virkni m. soleus, m. biceps femoris, m. rectus femoris 

og m. gluteus maximus. Einstaklingurinn kom sér fyrir á þeim fæti sem hann hugðist stökkva 

á. Hann framkvæmdi síðan stökk, þar sem hann reyndi að stökkva eins hátt og hann gat. Hver 

og einn einstaklingur fékk þrjár tilraunir, 30 sekúndur voru á milli hvers stökks.  

 

Lóðrétt stökk jafnfætis: Tilgangur þessa prófs var að sjá hversu hátt einstaklingarnir geta 

stokkið jafnfætis. Í byrjun var málband fest í belti sem einstaklingurinn hafði um mittið. 

Þátttakandinn kom sér síðan fyrir þannig að málbandið var strekkt í lóðréttri stöðu. 

Málbandinu var síðan haldið með lóðum á jörðinni. Tekin var lengdin frá mitti niður að jörðu 

áður en stökkið var framkvæmt. Þegar einstaklingurinn stökk upp, dróst málbandið undan 

lóðinu, um þá sentímetra sem hann náði að stökkva. Þegar einstaklingurinn lenti var hægt að 

sjá hversu margir sentímetrar bættust við málbandið. Hver einstaklingur fékk þrjú stökk en 30 

sekúndur voru á milli stökka. 
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3.5 Framkvæmd æfinga 

 

Æfingarnar fóru fram 17. apríl, 24. apríl og 3. maí 2012 í Laugardalshöllinni. Áður en að 

einstaklingarnir hófu æfinguna voru þeir tengdir við vöðvarafritann. Tvær elektróður voru 

festar á hvern einstakling, þær mældu virkni m. soleus og m. biceps femomris. Æfingarnar 

voru á þá leið að einstaklingarnir voru fengnir til að stökkva yfir tvær grindur, sem eru 

notaðar í grindahlaupi. Hver og einn einstaklingur stillti grindunum upp í þægilega hæð og 

hafði þægilegt bil á milli. Stokkið var yfir báðar grindurnar í tvemur samfelldum stökkum og 

síðan var gengið aftur til baka og þetta framkvæmt aftur og aftur. Þegar einstaklingarnir voru 

hættir að bæta og / eða jafna þær tölur sem fengust með vöðvarafritanum voru þeir fengnir til 

að hvíla sig í 30 sekúndur. Tekin voru 4 sett af þessum stökkum og voru einstaklingarnir 

yfirleitt að ná 8 – 14 stökkum í hverju setti. 

 

 

3.6 Úrvinnsla gagna  

 

Niðurstöður úr prófunum voru settar inn í SPSS forrit sem notað var til þess að reikna út 

tölulegar niðurstöður. Reiknað var út staðalfrávik, meðaltöl og hvort marktækur munur væri á 

hópunum. Settir voru upp tveir hópar, tilraunahópur annars vegar og samanburðarhópar hins 

vegar, þ.e.a.s. hópur A sem fékk að notast við vöðvarafrita við þjálfun og hópur B sem fékk 

ekki að notast við vöðvarafrita við þjálfunina. 

 

 

 

  



Styrmir Sigurðsson  Háskólinn í Reykjavík 

18 

 

4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöðutöflur 

4.1.1 Niðurstöður fyrir hóp A 

 

Hópur A Kyn Stökkfótur Próf 1 Próf 2 Mismunur Bæting í % 

Þátttakandi 1 KK Vinstri 67 70 3 4,48% 

Þátttakandi 2 KK Hægri 55 63 8 14,55% 

Þátttakandi 3 KK Hægri 46 47 1 2,17% 

Þátttakandi 4 KK Hægri 60 61 1 1,67% 

Meðaltal     57 60,25 3,25 5,72% 
 

Tafla 1 Niðurstöðutafla fyrir hóp A úr lóðréttu  stökkprófi 

 

Eins og sést á töflu 1 var þó nokkur bæting heilt yfir litið hjá hóp A í jafnfætis stökkprófinu. 

Hægt var að sjá bætingu hjá öllum þeim fjórum einstaklingum sem fengu að nýta sér 

vöðvarafritann við þjálfun. Bætingin var frá 1 sentimetra upp í 8 sentimetra. Minnsta var 

bætingin 1,67% og mest var hún 14,55%. Meðaltals bæting yfir hópinn var 5,72%. Að 

meðaltali bætti hver og einn einstaklingur sig um 3,25 sentimetra á milli prófa. 

 

4.1.2  Niðurstöður fyrir hóp B 

 

Hópur B Kyn Stökkfótur Próf 1 Próf 2 Mismunur Bæting í % 

Þátttakandi 1 KVK Vinstri 53 61 8 15,09% 

Þátttakandi 2 KVK Hægri 38 39 1 2,63% 

Þátttakandi 3 KVK Hægri 41 42 1 2,44% 

Meðaltal     44 47,33 3,33 6,72% 
 

Tafla 2 Niðurstöðutafla fyrir hóp B úr lóðréttu  stökkprófi 

 

 

Eins og sést á töflu 2 var einnig bæting heilt yfir litið hjá hóp B í jafnfætis stökkprófinu. Hægt 

var að sjá bætingu hjá öllum þeim þremur einstaklingum sem fengu ekki að nýta sér 

vöðvarafritann við þjálfun. Bætingin var frá 1 sentimetra upp í 8 sentimetra. Minnst var 

bætingin 2,44% og mest var hún 15,09%. Meðaltals bæting yfir hópinn var 6,72%. Að 

meðaltali bætti hver og einn einstaklingur sig um 3,33 sentimetra á milli prófa. 
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4.2 Samanburður 
 

  Meðaltal Staðalfrávik 

Hópur A Fyrra próf 57 8,83 

 Seinna próf 60,25 9,67 

Bópur B Fyrra próf 44 7,93 

 Seinna próf 47,33 11,93 

 

Tafla 3 Samanburðartafla  fyrir hóp A og B úr lóðréttu  stökkprófi 

 

 

Niðurstöður sýndu að báðir hópar bættu sig í lóðréttu stökki á því tímabili sem rannsóknin fór 

fram.  Rannsóknarhópurinn (hópur A) stökk að meðaltali 57 sentimetra (SD = 8,83) í fyrra 

prófinu en 60,25 sentimetra (SD = 9,64) í því seinna. Samanburðarhópurinn (hópur B) stökk 

að meðaltali 44 sentimetra (SD = 7,93) í fyrra prófinu en 47,33 sentimetra (SD = 11,93) í því 

seinna. Þegar stökkhæð hópanna eftir inngrip var borin saman kom í ljós að 

rannsóknarhópurinn (M = 60,25) stökk mun hærra að meðaltali en samanburðarhópurinn (M = 

47,33). Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós að bætingin eftir inngrip hjá tilraunarhópnum (M =  

3,25, SD = 3,30) var örlítið lægri en hjá samanburðarhópnum (M = 3,33, SD = 4,04).  T-próf 

sýndi að ekki var marktækur munur á hópunum (t(5) = -0,30, p = 0,977).   
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4.3 Niðurstöður vöðvavirkni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 1 Virkni vöðva      Mynd 2 Virkni vöðva 

 

 

Þegar rýnt var í þau rit sem vöðvarafritinn gaf upp kom margt áhugavert í ljós. Þegar stokkið 

er upp á öðrum fæti var hægt að sjá tvö mismunandi mynstur í stökkum þátttakenda. Á 

myndum 1 og 2 má sjá virkni vöðva í lóðréttu uppstökki á öðrum fæti. Bláa línan mælir virkni 

m. soleus, rauða línan mælir virkni m. biseps femoris, græna línan mælir virkni m. rectus 

femoris og gula línan mælir virkni m. gluteus maximus. 

Mynd 1 sýnir virkni vöða á þann hátt að m. gluteus maximus byrjar fyrstur að vinna, á 

eftir honum kemur m. biceps femoris, síðan m. rectus femoris og að lokum m. soleus. Alls 

voru 6 af 10 einstaklingum sem hófu rannsóknina sem fengu vöðvana til þess að virka í 

þessari röð. 

Á mynd 2 má sjá öðruvísi virkni vöðva. Það má sjá að m. gluteus maximus byrjaði 

fyrstur að vinna, á eftir honum mátti sjá að m. rectus femoris byrjaði að vinna á undan m. 

biceps femoris og að lokum kom m. soleus inn. Alls voru 4 af 10 einstaklingum sem hófu 

rannsókninni sem virkjuðu vöðvana á þennan hátt. 

Þó að þátttakendur í rannsókninni hafi verið með mismunandi stíl í stökkum sínum, 

var ekki munur á hversu hátt þau stökkva í lóðréttu stökki. Sá sem stökk hæst í fyrra prófinu 

var með virkni vöðva eins og hægt er að sjá á mynd 1, en sá sem stökk næst hæst í fyrra 

prófinu var með virkni vöðva eins og sést á mynd 2. Þegar allur hópurinn var skoðaður kom í 
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ljós að í fimm hæstu stökkunum, voru þrír einstaklingar með virkni eins og á mynd 1 og tveir 

einstaklingar með virkni eins og á mynd 2. Það sama má segja um fimm lægstu í fyrra 

prófinu, þ.e.a.s. þrír einstaklinga með virkni eins og sést á mynd 1 og tveir einstaklingar með 

virkni eins og sést á mynd 2. Enginn sjáanlegur munur var á framkvæmd stökka hjá þeim sem 

tóku bæði prófin, sama hvort þeir höfðu æft með vöðvarafritann eða ekki, þ.e.a.s. virkni 

vöðva var í sömu röð í báðum prófunum. 

 Þegar litið var þá einstaklinga sem bættu sig mest á milli prófa kom í ljós að þau voru 

með sitthvoran stílinn í sínum stökkum. Sá sem bætti sig mest í hóp A var með virkjun vöðva 

eins og sést á mynd 2, en sá sem bætti sig mest í hóp B var með virkjun vöðva eins og sést á 

mynd 1.  
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5 Umræður 
 

Það eru ekki margar rannsóknir, ef þær eru þá eitthverjar, sem hafa verið gerðar á þessu 

viðfangsefni, þ.e.a.s. að notast við vöðvarafrita við snerpuþjálfun. Þetta er því viðfangsefni 

sem þyrfti að skoða nánar. Markmið þessarar rannsónar var að athuga hvort að hægt væri að 

notfæra sér vöðvarafrita til æfingar á snerpu til þess að bæta árangur einstaklinga. Það leiddi 

ekki til þeirrar niðurstöðu sem ég hafði vonast eftir. Hins vegar verður að taka tillit til þess 

hvað úrtakið var lítið. Undirmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvort hægt væri að nota 

vöðvarafritann til þess að stjórna hvíld einstaklinga á æfingum. Þó svo að rannsóknin hafi 

ekki leitt til marktæks munar á milli tilraunar- og samanburðarhóps fannst mér vöðvarafritinn 

mjög þægilegur í notkun til þess að stjórna hvíldinni. Einnig var auðvelt að skoða í hvaða röð 

einstaklingarnir virkjuðu vöðvana í lóðrétta stökkinu. 

Stærsti galli rannsóknarinnar var að gildi þeirra einstaklinga sem bættu sig hvað mest á 

þessu tímabili hefur í raun of mikið vægi. Það væri því alveg raunhæft, að mati höfundar, að 

fá jákvæðar niðurstöður úr rannsókninni, ef unnið væri með bæði stærri tilraunar- og 

samanburðarhóp. Einnig er hægt að setja út á kynjahlutfallið í rannsókninni. Skiptingin eins 

og hún endaði hefði mátt raðast betur. Þar sem töluvert brottfall var í hóp B voru einungis 

stúlkur sem kláruðu rannsóknina. Strákarnir sem voru í hóp B gátu því miður ekki tekið þátt í 

seinna prófinu sökum meiðsla. Betra hefði verið ef undirritaður hefði haft bæði meiri kunnáttu 

á sviði þjálfunar í frjálsum íþróttum og betri kunnáttu á þau tæki sem notast var við 

rannsóknina. Ef meiri kunnátta hefði verið til staðar hefði verið auðveldara að stjórna 

æfingunum og að búa til æfingar  sem gætu henntað betur til rannsóknar. Þó svo að 

einstaklingarnir hafi æft eftir sama þjálfunar fyrirskipulagi frá sínum þjálfara (sjá töflu í 

viðauka), voru allir einstaklingarnir í hópnum sem tóku auka æfingar inn á milli, þar sem þau 

æfðu sjálf án þjálfara. 

Þrátt fyrir ýmsa vankanta rannsóknarinnar má þó telja til marga styrkleika hennar. 

Farið var af stað með rannsókn á eitthverju nýju og til eru niðurstöður sem gætu nýst í 

framtíðinni. Unnið var með úrtak sem hefur mikinn áhuga á því að bæta sig í sinni íþrótt. -

Einstaklingarnir eru tilbúinn að nýta sér hinar ýmsu leiðir til þess að ná fram bætingu sem 

skilar sér væntanlega í betri árangri þegar fram líða stundir. Einnig eru tækin sem notast var 

við í rannsókninni auðveld í notkun þegar maður er kominn upp á lagið með hvernig best er 
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að nota það. Að mínu mati er vöðvarafritinn mjög gott tæki til þess að stjórna hvíldum á 

æfingum.  

Í þessari rannsókn var einungis unnið með lóðrétt stökk líkt og í rannsókn Gulick, Castel, 

Palermo og Draper (2011). Í þeirra rannsókn var einungis unnið með blak íþróttamenn og 

töldu þeira að þeir einstaklingar væru mögulega með öðruvísi stíl í sínum stökkum heldur en 

þeir sem eru óþjálfaðir. Það sama má segja með rannsóknina mína, þ.e.a.s. að þeir 

einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni gætu verið með öðruvísi vöðvavirkni heldur en 

almenningur. Þegar leið á rannsóknina voru margar aðrar spurningar sem vöknuðu upp fyrir 

mér. Ef til vill hefði verið hægt að skoða hvort að einstaklingar fái meiri hvatningu við 

æfingar með því að sjá virkni vöðva á skjá á meðan þau æfa. Hægt er að  skoða betur 

mismunandi stíla í stökkum einstaklinga. Rannsóknin leiddi það einnig í ljós að á æfingunum 

sjálfum að þeir einstaklingar sem voru að ná sem hæstum tölum hvað vöðvavirkni varðar voru 

ekki endilega að stökkva hærra en þeir sem voru að fá lægri vöðvavirkni. Einnig er hægt að 

skoða start í spretthalupi betur, en samkvæmt því sem ég sá á æfingum voru þeir sem voru að 

stökkva hvað lægst í stökkunum yfirleitt á undan þeim sem stukku hærra fyrstu 10 metrana 

eftir startið. Hins vegar voru þeir sem stukku hærra kominr á undan hinum eftir 40 – 50 metra.  

Það er nokkuð ljóst að hægt er að skoða þjálfun í íþróttum en frekar. Líkt og Geiger, 

Allen, O´Keefe og Hicks (2001) bentu á þá væri mögulegt að sjá marktækan mun á þeirra 

rannsókn ef úrtakið hefði verið stærra. Með hjálp nútíma tækni er ég viss um að hægt sem áð 

nýta sér hana við þjálfun á afreksíþróttamönnum. Auðveldara er að fylgjast með bætingum og 

halda utan um þær framfarir sem hafa átt sér stað.   
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7 Viðauki 

Mánudagur  

30 april 
Þriðjudagur 

1 mai 
Miðvikudagur 

2 mai 
Fimmtudagur 

3 mai 
Föstudagur 

4mai 
Laugardagur 

5 mai. 
Hita upp 1,5 

km. 

Skokka, og 

leikfimi 5-10 

mínútur 

Hita upp 1,5 

km. 

Skokka og 

leikfimi 5-10 

mínútur  

Hita upp 1,5 

km. 

Skokka og 

leikfimi 5-10 

mínútur 

karioka 

Hita upp 1,5 

km. 

Skokka og 

leikfimi 5-10 

mínútur  

Hita upp 1,5 

km. 

Skokka og 

leikfimi 5-10 

mínútur 

karioka 

Hita upp 1,5 

km. 

Skokka og 

leikfimi 5-10 

mínútur 

karioka 

Kariokæfingar 

2x20 metrar 

  Drills tæknik æfingar 

2x20 metrar 

Drills tæknik 

Kasta boltin 

80x . 

Drills tæknik 

Test. 

Lánstók án 

atrénu. 

Frit dagur Test 

 

150m 

300m 

 

Starta tækni 

2-3x 

Vaxandi ritmi 

4x60 m. 

Tækni. 

Kasta boltin 

100x 

  Lyftingar . 

2x6  

Hopa skæri 

Bekkpressa 

Hnébeygja 

Up bekur 

stiga. 

 

Vaxandi ritmi 

3x60 m. 

 1x150m 

Test Hástók. 

3 skref. 

 

30m 

60m 

Sprenta test. 

 Hástók með 

fult attrénu. 

Lánstók með 

7-9 skref. 

 

 

2x500m 

1x300m 85% 

 6 til 8 min 

pása. 

  Æfingar 

með grind  

1 grind 

fjölbreiti 

hreifingu,  

mismunandi 

færni, 6x 

hvoru 

æfingu. 

5-6 æfingu. 

Kasta boltin 

70x Starta. 

Sprint kross 

hrefing, 

aftur ábakk, 

hliðar, og 

fram2x 

hvoru. 

Hoppa 

javfætiyfir 

grind 60cm-

84cm,  60x  

 

Sprint kross 

hrefing, aftur 

ábakk, hliðar, 

og fram2x 

hvoru. 

4 km skoka 

hæg og rólega. 

   Tækjasalar, 

fara yfir 4 

fóta  tæki 

6x2 umferðir. 

Sippa 150x 

4x500 

Hlaupa 

3x300 85% 

hraði, 8 min 

hvild. 

 

Tækjasalar, 

fara yfir 4  

tæki tæki 6x2 

umferðir. 

  Sippa 300x 

Fjölbréti 

 Skoka 2 km. Sippa 300x 

Fjölbréti 
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Tafla 4 Þjálfunaráætlun 

Sippa 300x 

Fjölbréti 

Vals hopp  

3x30m 

Þristók hopp 

3x30m 

Vals hopp 

3x30m 

Þristók hopp 

3x30m 

Vals hopp  

3x30m 

Þristók hopp 

3x30m 

Hoppa 

javfætiyfir 

grind 60cm-

84cm,  100x  

 

200 hop með 

sippa 

200x magi og 

bak 

Skokka 1,5 

km. 

Teygja 

150x magi og 

bak 

Skokka 1,5 

km. 

Teygja 

100x magi og 

bak 

Skokka 1,5 

km. 

Teygja 

150x magi og 

bak 

Skokka 1,5 

km. 

Teygja 

100x magi og 

bak 

Skokka 1,5 

km. 

Teygja 

100x magi og 

bak 

Skokka 1.5 km. 

Teygja fara í 

sund nudd.  


