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Útdráttur 

 

Til þess að meta líkamsþjálfun íslenskra afrekskylfinga var styrk og þol mælt hjá 

ellefu kylfingum úr afrekshópi Golfklúbbsins Keilis í Hafnarfirði.  Meðalaldur 

kylfinganna var 23,6 + 9,2  ár og var meðal forgjöf þeirra 2,09 + 3,02.  Alls voru 

framkvæmdar þrjár þolmælingar og þrjár styrktarmælingar á 10 mánaða tímabili frá 

janúar 2007. október 2007 og árangur þeirra skoðaður og metinn.  

Niðurstaðan eru sú að líkamsþjálfun afrekskylfinga er eitthvað sem þeir eru 

ekki að sinna nægilega vel. Mælingar sýndu fram á að ekki var jákvæð fylgni á þols 

og forgjafar kylfinganna á rannsóknar tímabilinu.  Flestar styrktarmælingar sýna 

marktækan mun á milli styrktarmælingar I og II en marktæknin minnkar milli 

styrktarmælingar II og III er neikvæð í sumum tilvikum.  

Niðurstöðurnar sýna að kylfingarnir stundi ekki styrkar og þolþjálfun af því 

magni sem fyrir þá er lagt, þegar keppnistímabilið hefst er hverfandi sem engin 

áhersla og viðhald í líkamsþjálfuninni og leggja þeir alla áherslu á tækni- og 

spilæfingar. 
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1 Inngangur 

Í byrjun 21. aldarinnar eru 30.000 golfvellir og 55 milljónir manna sem stunda golf 

um heim allan (Farrally o.fl. 2003). Aukinn áhugi á íþróttinni leiðir til þess að sífellt 

fleiri börn og unglingar byrja að iðka íþróttina, aukin iðkun aldurhópa ætti að skila 

enn fleiri afrekskylfingum þegar fram líða stundir.  Íslenskir kylfingar hafa 

undanfarin misseri verið að taka þátt í úrtökumótum fyrir erlendar mótaraðir og þar 

með gerst atvinnumenn í golfi, þessir kylfingar eru fyrirmyndir yngri kylfinga sem 

stefna í auknum mæli í fótspor íslenskra sem erlendra fyrirmynda sinna.   

 Golfklúbbar landsins sem og Golfsamband Íslands hafa gert mikið í sínum 

afreksmálum og vinna markvisst eftir afreksstefnu til þess að auka færni kylfinga 

sinna. Tækni æfingar og þjálfun kylfinga spila stórt hlutverk í þessari þróun en 

líkamsþjálfun kylfinga er sá þáttur þjálfunarinnar sem hefur ekki verið hlúð nægilega 

að.  Mikil vakning er þó á  meðal kylfinga að líkamsþjálfunin hefur gríðarlega mikil 

áhrif á framfarir, getu og hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar á því sviði erlendis 

(Lephart, 2007). 

Markmið með þessari rannsókn er að mæla og skoða breytingar á 

líkamsástandi kylfinga úr afrekshópi Keilis yfir 10 mánaða tímabil. Tilgátur 

rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

Það er ekki jákvæð fylgni á milli mælinga á þoli og breytinga á forgjöf hjá 

kylfingunum á rannsóknartímabilinu. 

Það er ekki marktæknur munur á þrem þolmælingum annars vegar og þrem 

styrktarmælingum hins vegar á mælinga tímabilinu. 
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Líkamlegir eiginleikar kylfinga 

Ólíkt mörgum öðrum íþróttum krefst golf hvorki hámarks loftháðrar getu eða  

hámarks vöðvastyrks og afls til þess að árangur náist, hún krefst hins vegar mjög 

mikillar hæfni (Gore, 2000;278).   

 Þótt golfíþróttinn sé ekki gríðarlega líkamlega erfið íþrótt krefst hún hreyfi 

liðleika, styrks vöðvasamhæfingar, jafnvægis og krafts svo hægt sé að spila golf af 

stöðugleika og með árangri. Ef kylfing skortir einn af ofantöldum þáttum kemur það í 

veg fyrir árangur í íþróttinni og auk þess eykst hættan á meiðslum vegna 

síendurtekinna  sömu hreyfinga í golfsveiflunni (Dawes, 2005). 

 Þrátt fyrir að golf sé ekki eins líkamlega erfitt og margar aðrar íþróttir þurfa 

kylfingar að vera líkamlega vel á sig komnir og meiðsla lausir til þess að geta iðkað 

íþróttina. Þrátt fyrir að hver golfsveifla sé tiltölulega áhættulaus getur hún haft 

skaðleg áhrif á þá kylfinga sem eru ekki líkamlega reiðbúnir fyrir iðkunina (Sherman 

og Finch, 2000). 

Golfkennararnir eru orðnir meðvitaðri um mikilvægi líkamslegs atgervis 

kylfinga og benda á að kylfingar skulu viðhalda og bæta styrk og liðleika þar sem 

golfsveiflan reynir m.a. á vöðva í baki, bol og öxlum. Svæðið í kringum mjóhrygginn 

þurfi að styrkja og einnig þarf að styrkja vöðvana í kringum bakið. Vöðva axla og 

handleggja þarf einnig að styrkja og teygja þar sem þeir eru mikilvægir í 

golfsveiflunni. Ekki skal láta þess hér ógetið að mikilvægi þols í golfi er mikið, 

golfhringur sem tekur 4–7 klst. (Arnar og Úlfar, 1998). 

Meðal kylfingur spilar um 37 hringi á ári og auk þess eyðir hann miklum tíma 

í æfingar, þegar á það er litið er ekki óeðlilegt að slysatíðni sé íþróttarinnar sé talsverð 

og líkamsþjálfun því mikilvæg (Campell, 2008). 

Kylfingur tekur rúmlega 10.000 skref á hverjum golfhring, óháð kyni og forgjöf  en 

það útleggs sem ganga uppá um 7 kílómetra og getur slík hreyfing á degi hverjum 

haft jákvæð áhrif á heilsufar einstaklinga (Kobriger, o.fl. 2006). 
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Í rannsókn á líkamsgerð kylfinga kom í ljós að helsti líkamlegi munurinn á 

afrekskylfingum og almennum kylfingum var að gott líkamlegt form og útlima stærð 

væri það sem skyldi helst á milli þessara hópa kylfinga. (Kawashima, 2003) 

2.2 Vöðvastyrkur 

Vöðvastyrkur er skilgreindur sem geta vöðvahóps til þess að framkalla hámarks 

samdráttarkraft gegn mótstöðu í einum samdrætti.  Krafturinn sem er framkallaður af 

vöðva eða vöðvahóp ákvarðast hins vegar verulega af hraða hreyfingarinnar. Eftir því 

sem hraði hreyfingar um liðinn eykst, minnkar vöðva krafturinn. Þrátt fyrir 

dýnamískar hreyfingar er styrkur skilgreindur sem hámarks kraftur sem framkallaður 

er í einum samdrætti við sérstakan hraða. (Heyward,2006;117). 

Með þjálfun þróast íþróttamaðurinn líkamlega, og andlega,  hægt er að flokka 

æfingar í þrjá mismunandi flokka eftir uppbyggingu og framkvæmd þeirra: æfingar 

fyrir almenna líkamlega þróun, sérstakar æfingar til þess að þróa hreyfifærni  og 

æfingar úr ákveðinni íþrótt (Bomba, 1999;57).  

Beinagrindarvöðvar stækka sem svörun við þjálfun og geta aðlagað sig að 

hreyfanlegum kröfum. Þegar beinagrindar vöðvi er látinn vinna sem nemur 60 –70% 

af hámarks afkastagetu sinni leiðir það yfirleitt af sér að vöðvinn stækkar og styrkur 

hans eykst (Hoffman, 2002;4). 

2.2.1 Vöðvavinna í golfsveiflunni 

Í líkamanum eru fleiri en 215 pör af beinagrindarvöðvum sem eru allir misjafnir af 

stærð, lögun og notkun. Hver einasta samhæfða hreyfing í líkamanum krefst 

vöðvakrafts. Samdráttur vöðva í vinnu er algengasta framkvæmd í líkamanum þegar 

hreyfing á sér stað um liðamót, þá er talað um dýnamíska vinnu. Þegar einn vöðvi 

líkamans vinnur í samdráttar vinnu er yfirleitt annar vöðvi sem vinnur gagnstætt 

honum í slakandi vöðvavinnu.  Við slökun eða lengingu á vöðvanum verður einnig til 

kraftur sem nefnist eftirgefandi  vöðvavinna, þar sem hreyfing á sér stað um liðinn er 

talað um dýnamíska vöðvavinnu (Willmore og Costill, 1999;39). 

Í golfsveiflu er unnið með samdráttar vöðvavinnu og eftirgefandi vöðvavinnu, 

(Nesbit og Serrano, 2005) skoðuðu álag á einstaka líkamshluta og liðamót í 

niðursveiflu golfsveiflunnnar kemur í ljós að álagið er misjafnt á líkamshluta eftir 
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forgjöf kylfinga.  Skoðaðir voru fjórir hópar kylfinga, karlar sem voru með forgjöf 0, 

forgjöf 5, forgjöf 13 og konur sem voru með forgjöf 18. Niðurstöður þeirra sýndu að í 

niðursveiflunni er áberandi mest álag á þremur líkamshlutum kylfinga en það eru 

hægri mjöðm, kviður og hryggsúlan. Hjá kylfingum sem eru með kringum 0 í forgjöf 

er meira álag á hægri mjöðm eftir því sem forgjöf hækkar verður færist aukið álag 

yfir á vinstri mjöðm. Nokkuð jöfn beiting er hjá þessum hópum á kvið og mjóhrygg, 

ef axlavinna er skoðuð kemur í ljós að eftir því sem forgjöfin lækkaði hjá þessum 

kylfingum minnkaði álagið á hægri öxlinni í niðursveiflunni og jókst á móti í vinstri 

öxl. Ef ofangreindar staðreyndir eru skoðaðar virðist sem svo að kylfingar með lægri 

forgjöf noti líkama sinn betur í sveiflunni sem leiðir til jafnari vöðvavinnu. 

Slater og Hammel voru meðal þeirra fyrstu sem rannsökuðu vöðvavinnu í 

golfsveiflu hjá rétthentum kylfingum með rafmælingum. Þeir komust að því að hægri 

og vinstri þríhöfði, hægri brjóstvöðvi, hægri bakvöðvi og efri hluti vinstri bakvöðva 

ættu mestan þátt í því að auka hraða kylfuhaussins í golfsveiflunni (Dillman og 

Lange, 1994). 

2.2.2 Vöðvastyrkur í golfsveiflu 

Mikilvægi þess að vera í góðu líkamlegu formi er mjög mikilvægt fyrir niðurstöðu 

þess að ná hámarks árangri í golfi hefur margoft verið sannprófað með rannsóknum. Í  

rannsókn (Lennon 1998), kemur fram að gott líkamlegt ástand kylfings auki kraftinn í 

golfsveiflu hans, einnig sýna niðurstöður Lennon að styrkur og liðleiki auki snúnings 

kraft þann sem gerir það að verkum að kylfingurinn getur haldið kylfunni lengur á 

réttum sveifluferli sem skilar betri og nákvæmari höggi. 

 Jafnvægi milli gagnverkandi vöðva er mjög mikilvægt hjá kylfingum til þess 

að koma í veg fyrir meiðsli og einnig til þess að auka stöðugleika kylfingsins í 

grunnstöðu hans (Gore, 2000;278) 

 Golfsveiflunni er skipt niður í þrjá hluta, aftursveiflu, niðursveiflu og 

framsveiflu. Í öllum þessum þrem hlutum er vöðvastyrkur mikilvægur, fætur spila 

stórt hlutverk í öllum þessum þrem þáttum þar sem þeir stuðla að réttri stöðu 

kylfingsins í gegnum sveifluna og þungaflutningi í henni.  Í niðursveiflunni kemur 

inn aukið mikilvægi vöðvastyrks í höndum, brjósti, baki og kvið þar sem allir þessir 

líkamshlutar taka þátt í því að auka hraða kylfuhaussins (Hume, 2005). 
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2.2.3 Styrktarþjálfun kylfinga 

Við styrktarþjálfun stækkar vöðvinn eða vex vegna þess að fjöldi vöðvartefja í 

hverjum vöðvaþræði eykst, þéttleiki vöðvans eykst og magn próteins í vöðvanum 

eykst. Heildarfjöldi vöðvaþráða í vöðvanum aukast einnig.(Hoffmann, 2002;4). 

 Rannsókn (Lehman, 2006) bendir á að mikilvægt sé að vinna með sérhæfða 

styrktarþjálfun fyrir kylfinga sem auka getið líkamlega eignileika kylfinganna. 

Lehmann setur fram æfingar sem hann miðar út frá hvað vöðvar séu mikilvægir og 

virkir í golfsveiflunni,  hann kemst að því að mikilvægt sé að auka grunnstyrkinn og 

einnig þurfi að auka styrk í öxlum, einnig bendir Lehman á að sprengikrafts þjálfun 

sé gagnleg kylfingum til þess að auka afl og þannig geta framkallað meiri hraða á 

kylfuhausinn. Lehman telur að styrktarþjálfun kylfinga ætti fyrst og fremst að iðka til 

þess að koma í veg fyrir meiðsli hjá kylfingnum, hann telur að líkamshlutar eins og 

mjaðmir, hné, mjóbak, hendur og ökklar eru meðal þeirra staða sem einblína ætti á í 

þjálfuninni.  Þessir líkamshlutar eru undir álagi í golfsveiflunni en fá oft á tíðum ekki 

þá athygli sem ber í almennri líkamsþjálfun kylfinga. Þjálfunin ætti að fela í sér bæði 

æfingar fyrir almenna líkamlega þróun og æfingar sem samhæfa golfsveiflu 

hreyfingum.  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á það að framfarir verða hjá kylfingum 

þegar þeir stunda sérhæfða styrktarþjálfun fyrir golf. Í rannsókn (Lephart o.fl. 2007) 

sýndi átta vikna þjálfun fram á líkamlega bætingu í kvið, öxlum og teygjanleika 

mjaðma, Jafnvægi jókst í þrem mælingum af tólf, snúningshraði ýmissa útlima var 

mældur og jókst hann einnig á milli mælinga. Þátttakendur juku einnig kylfuhraða, 

boltahraða, flugvegalengd golfbolta og heildarlengd högga. 

 

2.3 Liðleiki  

Liðleika er skipt í tvennt, hreyfiliðileika og kyrrstöðuliðleika. Hreyfiliðleiki  felur í 

sér margar hreyfingar út að efstu mörkum án þess að halda liðnum í þeirri stöðu. 

Kyrrstöðuliðleiki er hins vegar þegar liðnum er haldið við efstu sársaukamörk um 

stund. Einnig er liðleika skipt niður í virkan og óvirkan liðleika, með virkum liðleika 
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er notast við eigið vöðvaafl til þess að hreyfa liðina en með óvirkum liðleika er notast 

við utanaðkomandi afl (Gjerset, 1999;146). 

2.3.1 Þættir sem hafa áhrif á liðleika  

Liðleiki er mjög einstaklingsbundinn og mikill munur getur verið á liðleika á 

einsleitum hópi einstaklinga, t.d. eins og innan knattspyrnu eða körfuknattleiks liði.  

Liðleiki getur verið háður fjölmörgum þáttum sem hafa áhrif á mögulegan 

hreyfanleika vöðvans (Hoffman 2002:158.) 

Almennt er talið að uppbygging liðarins, gerð hans og vöðvauppbygging 

kringum hann hafi gríðarlega mikil áhrif á hreyfanleika liðarins. Hreyfanleiki um lið 

stjórnast af gerð hans, vöðvum, sinum og liðböndum sem liggja um þar til gerðan lið 

(Hoffman, 2002; 159) Eftir því sem einstaklingurinn eldist verður teygjanleiki vöðva 

hans minni sem veldur því að hreyfanleiki verður minni. Kyn hefur einnig áhrif á 

vöðva og hreyfileika liðamóta. Konur eru yfirleitt liðugari en karlar á öllum aldri. 

Hreyfing hefur einnig áhrif á liðleika og virðast einstaklingar sem hreyfa sig meira 

vera yfirleitt liðugri en kyrrsetufólk.(Wilmore og Costill, 2002) 

 

2.3.2 Liðleiki í golfi 

Golf er íþrótt sem krefst  hreyfiliðleika (Gore, 2000).  Liðleiki er getan til þess að 

hreyfa vöðva eða vöðvahóp í gegnum allt hreyfiferlið. Aukinn hiti í vöðvm og 

hreyfing í tengivef og líðamótum hefur vegna upphitunar hefur jákvæð áhrif á 

teygjanleika vöðvana (Hoffman, 2002).  Liðleiki er nauðsynlegur til þess að 

kylfingurinn nái hámarks hraða á kylfuhausinn. Sveiflan samanstendur af 

aftursveiflunni þar sem gagnverkandi kraftur er byggður upp fyrir niðursveifluna og 

einnig framsveifluna.   

Liðleiki ætti því að vera hluti af æfingum kylfinga þar sem lögð er áhersla á 

axlir, mjóbak og mjaðmir. Ekki hafa neinar rannsóknir bent til þess að liðleikaþjálfun 

komi í veg fyrir eða dragi á einhvern hátt úr meiðslum hjá kylfingum (Lehman, 

2006). 

 Rannsókn Fradkin og félaga sýndi fram á að liðleikaþjálfun fyrir golfhring 

hefur jákvæð áhrif á árangur kylfinga, Fradkin  gerði rannsókn sem byggði níu stöðu 
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teygjum sem einblíndu golfvöðva og var hverri teygju haldið í um 5 sekúndur. Þrjár 

axlateygjur voru framkvæmdar,  ein teygja fyrir neðri kvið, ein fyrir aftanverð læri, 

ein fyrir  brjóst, tvær fyrir úlnliði og ein teygja fyrir framhandleggi. Á milli fyrstu og 

annarrar viku jók rannsóknarhópurinn kylfuhraða um 12.8%, og þegar mældur var 

hraði kylfuhaussins milli fyrstu og sjöundu viku kom í ljós 24.0% aukning (Fradkin 

o.fl. 2004).  

2.4 Þolþjálfun 

Þol er geta líkamans til þess að erfiða í frekar langan tíma undir talsverðu álagi, þoli 

er  er skipt niður í loftfirrt þol annars vegar og loftháð þol hins vegar. Loftháð þol er 

geta líkamans til að erfiða með frekar háu álagi í langan tíma og nýta til þess loftháða 

orku í vöðvunum. Loftfirrt þol er geta líkamans til að erfiða með háu eða mjög háu 

álagi í stuttan tíma og nýta til þess loftfirrtra orku í vöðvum (Gjerset, 1999). 

 

2.4.1 Samband þolþjálfunar og mjólkursýru 

Þolþjálfun eykur mjólkursýru þröskuld. Með öðrum orðum, getur íþróttamaðurinn 

framkvæmt meiri og hraðari vinnu og á hærri upptöku súrefnis án þess að hækka 

mjólkursýru líkamans upp fyrir hvíldarmörk.  Mjólkursýrumagn sýnir jafnvægi milli 

hlutfalls framleiðslu hennar annars vegar og hlutfalls úrvinnslu hennar hins vegar.  

Við létta til miðlungs létta æfingu er orkuþörfum vöðvanna mætt með nægjanlegu 

framboði af súrefni.  Eftir því sem ákefð æfingarinnar eykst geta vöðvarnir ekki 

haldið uppi jafnvægi á milli orku þeirri sem líkaminn þarfnast og þeirri orku sem 

líkaminn framleiðir með loftháðu orkuferli.  Á því stigi fer mjólkursýra að gera vart 

við sig, þegar loftháða ferlið nær ekki að svara eftirspurn æfingarinnar og vöðvar 

líkamans þurfa að reiða sig á orku frá loftfirrta orkukerfinu er talað um loftfirrta 

þröskuldinn, einnig þekkt sem mjólkursýru þröskuldur og vanalega talað um sem 

prósentu af hámarkssúrefnis upptöku (VO2 max.) (Hoffman, 2002;112-114). 

Mjólkursýru mælingar til þess að segja til um hversu hátt hlutfall af orkukerfum 

líkamans eru í notkun. Hægt er að taka blóðsýni og mæla sýru magnið. Við þröskuld 

um 4 millimól/l af mjólkursýru eru loftháða og loftfirrta kerfið að leggja til jafn mikla 

vinnu til þess að endurvinna ATP. Ef mjólkursýran er hærri en 4 mmól/l er 
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mjólkursýru eða loftfirrta kerfið yfirgnæfandi en við lægri mörk er súrefnið kefið 

yfirgnæfandi. Að sömu orsökum er hjartsláttar þröskuldurinn um 168-170 slög á 

mínútu, hins vegar er það einstaklings bundið (Bompa 1999:23). 

Ferill mjólkursýruþröskulds er svipað hjá þjálfuðum og óþjálfuðum 

einstaklingi, eini munurinn er  prósenta hámarks súrefnisupptöku þar sem 

mjólkursýru þröskuldurinn gerir vart við sig. Í óþjálfuðum einstakling gerir 

mjólkursýra vart við sig þegar ákefð þjálfunarinnar fer yfir 55% af  hámarks súrefnis 

upptöku hans, vel þjálfaður einstaklingur getur hins vegar framkvæmt vinnu við 80-

90 % af hámarkssúrefnisupptöku hans (Hoffman, 2002;114) 

2.4.2 Þolþjálfun og golf 

Rannsóknir hafa sýnt að golf hefur jákvæð áhrif á þol kylfinga sem stunda íþróttina, 

áhrifin eru þó misjöfn eftir því hvernig landslagi völlurinn er á, hvernig útbúnaður er 

hjá viðkomandi kylfing, hvort hann beri golfsettið sjálfur eða sé með kerru.  

Í rannsókn (Parkkari o.fl, 2000) kemur fram að í hverjum golfhring fór einstaklingur 

8,212 + 447 metrar og var orkueyðsla á hringnum 1,759 + 176 kaloríur. 

Rannsókn (Stauch o.fl. 1999) kannaði hjartslátt á meðal 30 kylfinga á meðan 

þeir spiluðu á hæðóttum golfvelli.  Rannsóknin leiddi í ljós að meðal hjartsláttur 

kylfinganna var að mestum hluta spilatímans milli 50-74% af hámarks púls en í yfir 

tuttugu mínútur af heildartímanum fór púlsinn hjá kylfingunum yfir > 75% og > 85%. 

Þegar niðurstöður höfðu verið teknar saman sýndu þær fram á það að í 145,5 mínútur 

var púlsinn á milli 50 > 85 % af hámarkspúls þeirra sem rannsakaðir voru. 

Sýnt hefur verið fram á að nauðsynlegt er að búa yfir ákveðinni loftháðri getu 

til þess að minnka líkur á mistökum og slæmum ákvörðunum á golfhringnum sem 

rekja má til þreytu á seinni hluta golfhringsins. Rannsóknir sýna fram á fylgni milli 

fituprósentu og frammistöðu,  kylfingar með minni fituprósentu eiga auðveldara með 

að ná meiri hraða á mjaðmirnar sem skilar meiri hraða á kylfuhausinn í sveiflunni 

(Dawes, 2005). 
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3 Aðferðir 

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru ellefu einstaklingar úr afrekshópi Golfklúbbsins 

Keilis í Hafnarfirði, sex karlar og fimm konur.  Meðalaldur kylfinganna var 23,6 + 

9,2  ár og var meðal forgjöf þeirra 2,09 + 3,02.  Kylfingarnir höfðu stundað 

golfíþróttina í rúm 12 ár að meðaltali og allir verið hluti af afrekshóp Keilis í fjögur ár 

eða allt frá því að hópurinn var stofnaður. 

3.2 Rannsóknartímabil  

Alls voru framkvæmdar þrjár þolmælingar og þrjár styrktarmælingar á 10 mánaða 

tímabili frá janúar 2007. október 2007. Tvær þolmælingar og tvær styrktarmælingar 

voru framkvæmdar áður en keppnistímabil kylfinganna hófst í janúar og mars, þriðja 

og síðasta mælingin fór fram eftir að keppnistímabilinu var lokið hjá flestum 

kylfingunum eða í byrjun október.  

3.3 Mælitæki  

Allar mælingar voru framkvæmdar í líkamsræktarstöðinni Technosport í Hafnarfirði. 

Við þolmælingu var unnið með Polar púlsnema sem rannsóknir (Crouter o.fl. 2004), 

hafa sýnt að séu áreiðanlegir við mælingar á hjartsláttartíðni, Technogym hlaupabretti 

(RUNRACE; Technogym, Gambettola, Italy) með innbyggðri púlsklukku og 

Accusport mjólkursýrumæla sem reynst hafa áreiðanlegir við rannsóknir (Evans o.fl. 

1996).  Í styrktarmælingum var notast við Technogym hlaupabretti, Technogym 

fótréttu og fótbeygju tæki og Technogym bekkpressubekk, ólympíska lyftingastöng 

auk lausra lóða (RUNRACE; Technogym, Gambettola, Italy). Í liðleikamælingu var 

notast við liðleikakassa til þess að meta liðleika kylfinganna í baki og 

aftanlærisvöðvum.  
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3.4  Úrvinnsla  

Við tölulegar skráningar var notast  við Microsoft Office Exel 2004, fyrir Mac. 

Ritgerðin var unnin á Microsoft Office Word 2004, fyrir Mac. Við úrvinnslu á 

tölfræðilegum niðurstöðum á mælingunum var notast við SPSS 13.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Niðurstöður styrktarmælinga voru skráðar niður í 

Exel 2004 fyrir Apple Mac, Þar sem fylgni var skoðuð var notaður fylgnistuðullinn 

Pearsons r (Pearson Correlation). Þegar kannað var hvort munur á breytum væri 

raunverulegur eða ekki var notað parað t-próf (Paired-samples T-test). Marktækni var 

miðuð við 95% marktæknimörk (p<0,05). Notast var við lýsandi tölfræði og lýsandi 

myndir voru gerðar í Microsoft Excel. Einnig voru þolmælingarnar skráðar niður á 

Excel vinnuskjal frá Janusi Guðlaugssyni M.Ed.-íþróttafræðingi. 

3.5  Framkvæmd mælinga 

Mælingar voru framkvæmdar á misjöfnum tímum dagsins en kylfingum var ráðlagt 

fyrir fyrstu mælingu að reyna að hafa sama háttalag á öllum þeim mælinga dögum 

sem voru framundan. Mælst var til þess að kylfingurinn hvíldist vel daginn fyrir 

mælingu og hugsa um næringu sína næstu daga fyrir hverja mælingu. 

3.6  Þolmæling 

Fyrsta sem kylfingur gerði við hverja mælingu var að kylfingurinn setti á sig 

púlsnemann og var hann staðsettur beint fyrir neðan bringubeinið, hentugt reyndist að 

bleyta nemann lítillega að innan til þess að festist betur við húð kylfingsins og hófust 

mælingar þar af leiðandi fljótt og örugglega.  Ávallt var hlaupið á jafnsléttu. 

Framkvæmd: 

1. Byrjað var á að taka blóðsýni úr fingri og skrá púls áður en æfingar hófust.  

2. Kylfingurinn byrjaði að hita upp á hraðanum 5,4 km/klst í 5 mínútur, 

framkvæmdi síðan liðkandi æfingar og teygði létt á stærstu vöðvahópum. Að því 

loknu hófust álagsaukandi mælingar og blóðsýnataka í lok hverrar álagslotu. 

Kylfingur kom til rannsakanda og lesið var á púlsklukku viðkomandi einstaklings og 

púlsinn skráður. 
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2. Því næst var blóðsýni tekið úr framanverðum baugfingri vinstri handar, sýnið var 

sett á tilgerðan strimil sem stungið var síðan inní Accusport mjólkursýrumælirinn. 

Eftir 1 mínútu sýndi mælirinn svo sýrumagn í blóði viðkomandi einstaklings. 

3. Hraðinn var aukinn um 1,8 km/klst á milli mælinga og var kylfingurinn látinn 

hlaupa á þeim hraða í 5 mínútur. 

4. Blóðsýnis taka var endurtekin og mjólkursýran mæld hjá kylfingnum. Ef 

mjólkursýrumagn í blóði hans var ekki komið yfir 4 mmol/l mörkin var hann settur 

aftur á hlaupabrettið en hraðinn var aukinn aftur um 1,8 km/klst.  

5. Þegar mjólkursýran mældir fyrir ofan 4,0 mmol/l eða ofan við áætlaðan 

mjólkursýruþröskuld var mælingu formlega lokið. mjólkursýran í kylfingnum var 

kominn yfir  4 mmol/l var hann látinn skokka sig niður í 5-8 mínútur til þess að vinna 

þreytuna úr vöðvunum á hægum hraða. 

3.7  Styrktarmælingar 

Alls voru framkvæmdar styrktarmælingar á fimm vöðvum eða vöðvahópum,  auk 

þess var liðleikamæling framkvæmd eftir upphitun fyrir styrktarmælingar.  

Fyrir styrktarmælingarnar hitaði hver kylfingur sig upp í 8-10 mínútur á hlaupabretti 

á hraðanum 7,5 km/klst. 

Eftir upphitun teygði kylfingurinn á stærstu vöðvahópunum áður en mælingar hófust, 

markmið með mælingunum var að láta kylfinginn lyfta hámarks þyngd í bekkpressu, 

(brjóst- og þríhöfði), fótréttu (framaverður lærisvöðvi og fótbeygju (aftanverður 

lærisvöðvi).  

Taka skal fram að  röð styrktarmælinganna var ekki ávallt sú sama þar sem misjafnt 

var hvaða tæki voru laus í hvert sinn.  Styrktarmælingarnar voru þær framkvæmdar 

um tveim vikum eftir að kylfingarnir hefðu verið þolmældir.  

3.7.1 Hámarksstyrkur í bekkpressu 

Markmiðið með bekkpressu mælingunni var sá að meta styrk í brjóst- axlar- og 

upphandleggsvöðvum kylfinganna. Til þess að lyfta teldist gild þurfti kylfingurinn að 

láta lyftinga stöngina snerta brjóstkassann áður en hann lyfti stönginni aftur uppí 

upphafsstöðu og rétti að fullu úr olnbogum sínum. Aðstoðarmaður hjálpaði 
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kylfingum til þess að koma stönginni í upphafðsstöðu þegar hann var kominn í 

hámarksþyngdir.  

Framkvæmd: 

1.  Kylfingurinn fékk fyrirmæli um að leggjast á bekkinn og láta fætur nema við gólf, 

honum var tjáð að hann mætti fetta bak sitt við lyftuna.  

2.  Kylfingurinn byrjaði að lyfta stönginni nokkrum sinnum án þyngdar til að hita 

vöðvahópinn enn frekar upp. 

3.  Kylfingurinn lyfti þar næst um 70-80% af því sem hann taldi geta náð í 

hámarksþyngd, þeirri þyngd lyfti hann 2-4 sinnum. 

4.   Svo reyndi kylfingurinn að lyfta hámarksþyngd sinni, ef hann náði þeirri var 

þyngt á stönginni hjá honum og hann endurtók eina lyftu. 

3.7.2 Hámarksstyrkur í fótréttu 

Markmið með mælingu á hámarksstyrk í fótréttu var að meta styrk í framanlæris 

vöðva kylfingsins. Tilgangurinn með því að mæla einungis einn fót í senn var sá að 

þá var hægt að skoða misræmi í vöðvastyrk kylfinganna á sama líkamshluta. 

Kylfingurinn fékk fyrirmæli um að setjast uppá tækið og stillti það þannig að 

fótpúðinn var staðsettur um 10-15  sentimetrum fyrir ofan ökkla hans á 

framanverðum leggnum. Lyfti kylfingurinn einungis með öðrum fæti í einu þegar 

mældur var styrkurinn framan á læriTil þess að hver lyfta teldist gild varð að hann að 

rétta úr fætinum án þess að setja á hann yfirspennu. Þolandinn fékk að hvíla sig í 60-

180 sekúndur á milli þess sem hann framkvæmdi hverja lyftu.  Hann fékk fyrirmæli 

um að halda öðrum fætinum kyrrum meðan hann framkvæmdi lyftuna með hinum 

fætinum.  

Framkvæmd: 

1.  Við mælingu á hámarksstyrk í framanverðu læri kyflingsins var lyft léttri þyngd 6-

8 sinnum til þess að hita upp tiltekinn vöðvahóp. 

2.  Eftir það var þyngt upp í 70-80% af þeirri þyngd sem kylfingurinn taldi sig geta 

lyft og hann framkvæmdi 2-4 lyftur með þeirri þyngd.  

3.  Næst var meiri þyngd sett á og kylfingurinn látinn framkvæma eina lyftu, ef hann 

gat það var bætt við þyngdina svona var haldið áfram þar til að kylfingurinn gat ekki 

lyft þyngdinni. 
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Eftir fyrstu mælingar var stuðst við niðurstöður þeirra til þess að ganga útfrá 

þyngdum og þyngingum í næstu mælingum og var kylfingnum sagt frá hverju hann 

lyfti í síðustu mælingu ef hann spurði þess. 

3.7.3 Hámarksstyrkur í fótbeygju 

Kylfingurinn lagðist á magann á fótbeygjubekkinn og stillti fótpúðann þannig að 

hann nam við neðanverða hásin. Kylfingurinn fékk fyrirmæli um að lyfta einungis 

með öðrum fæti og var hann 

1.  Við mælingu á hámarksstyrk í framanverðu læri kyflingsins lyfti hann léttri þyngd 

6-8 sinnum til þess að hita upp tiltekinn vöðvahóp. 

2.  Eftir það var þyngt uppí 70-80% af þeirri þyngd sem kylfingurinn taldi sig geta 

lyft og hann framkvæmdi 2-4 lyftur með þeirri þyngd.  

3.  Næst var meiri þyngd sett á og kylfingurinn látinn framkvæma eina lyftu, ef hann 

gat það var bætt við þyngdina svona var haldið áfram þar til að kylfingurinn gat ekki 

lyft þyngdinni.Líkt og í fótréttunni var einungis mældur einn fótur í senn.  

Til þess að hver lyfta teldist gild við mælingu á hámarksstyrk í aftanverðu læri 

kylfingsins varð hann að ná að lyfta fæti sínum uppí rúmlega 90 gráður. 

3.8 Liðleikamæling 

Liðleikamæling- Sitjandi- teygju liðleikapróf (Sit and reach) framkvæmd til þess að 

meta liðleika í baki og aftanverðu læri kylfinganna. 

Framkvæmd: 

1.  Kylfingurinn fór úr skóm sínum eftir að hafa hitað upp í 8 mínútur á hlaupabretti á 

hraðanum 7,5. Hann settist á gólfið flötum beinum og lét iljarnar nema við sitjandi –

teygju liðleikaprófs kassann.  

2.  Rannsakandi studdi ofan hné kylfingsins, til þess að fylgjast með hvort 

kylfingurinn beygði hnéin, kylfingurinn teygði sig eins langt fram á kassann með 

hendurnar ofan á hvorri annarri, hélt hann hámarks teygju í 1-2 sek. meðan 

rannsakandi las árangurin af kassanum. 

3.  Kylfingurinn fékk þrjár tilraunir í hvert sinn og var besta tilraunin af þremur skráð 

niður. 
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4 Niðurstöður 

Hér að eftir koma helstu niðurstöður í þeim mælingum sem framkvæmdar voru á 

afrekskylfingum Keilis á áður greindu 10 mánaða tímabili árið 2007.  Innan hvers 

þáttar mælinganna er rýnt í niðurstöður með því að skoða meðaltöl mælinganna, 

staðalfrávik og rýnt í fylgni milli sumra þeirra. 

4.1 Þolmælingar 

 Á mynd 4-1. má sjá árangur hjá þeim 10 kylfingum sem þolmældir voru, sjá 

má hraða kylfina á m/sek þegar mjólkursýra mælist vera um eða yfir 4 mmol/l. 

Mynd 4-1. 
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Þegar niðurstöður þolmælinga eru skoðaðar kemur í ljós að fyrsta mælingin kemur 

best út hjá kylfingunum, þá er meðalhraði 2,57 km/klst. Í annarri mælingu er 

meðalhraðinn kominn niður í 2,5 km/klst og í þriðju mælingu er hann kominn niður í 

2,45 km/klst. Einungis þrír kylfingar af tíu eru  að auka hlaupahraða sinn milli 

tveggja fyrstu mælinga þrátt fyrir að vera á undirbúningstímabili fyrir komandi 

keppnistímabil. Þegar meðaltal þolmælinganna var skoðað kom í ljós að fylgni milli 

allra þolmælinganna var jákvæð (p=0,001). 
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4.2 Styrktarmælingar 

Styrktarmælingarnar þrjár sýndu fram á misjafnar niðurstöður, og verður farið í 

gegnum þær hér þar sem hver vöðvahópur er skoðaður hver fyrir sig.  

 

4.2.1 Bekkpressa 

Á mynd 4-2. má sjá meðaltals árangur úr 1RM mælingunum í bekkpressu. 

 

Mynd. 4-2 
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Í mælingum á hámarksstyrk í bekkpressu varð meðaltals aukning um tæp 7 kg milli 

fyrstu og annarrar mælingar, hins vegar fór árangurinn enn frekar niður á við milli 

annarrar og þriðju mælingar en þá var meðaltals munurinn rétt rúm 8 kíló milli 

kylfinganna. Hæsta gildi í bekkpressunni var 105 kg og lægsta gildi var 32 kg.  Ekki 

reyndist jákvæð fylgni milli mælingar I og II í bekkpressunni (r=0,753),  á milli II og 

III mælingar var jákvæð fylgni (r=0,972) sem og I og III mælingar reyndist vera 

jákvæð fylgni  (r=0,923). 
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4.2.2 Fótrétta 

Á mynd 4-3 má sjá samanburð á þremur mælingum á vinstri og hægri fæti í 1RM í 

fótréttu.  
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Niðurstöður úr fótréttu mælingunum sýna að stígandi er í meðaltalsstyrk í 

framanverðu hægri læri kylfinganna í gegnum allar þrjár mælingarnar. Aukning milli 

fyrstu og annarar mælingar er 1,17 kg, og aukning milli annarrar og þriðju mælingar 

er 0,52 kg. Að vísu eru þetta ekki háar tölur en í heildina eru þetta auking um 1,69 kg. 

Þegar mælingar vinstri fótsins eru skoðaðar kemur í ljós að aukning á meðalstyrk þar 

er 3,26 kg eða tæplega helmingi meiri en á hægri fæti.  Hæsta gildi í fótréttu á vinstri 

fæti er 45 kg. en hæsta gildi á hægri fæti er 42,5 og mælist það í þriðju mælingu í 

báðum tilvikum.  Lægsta gildi í fótréttu á vinstri er hins vegar 17,5 kg.  

 

4.2.3 Fótbeygja 

Á mynd 4-4. má sjá meðaltals árangur milli allra mælninga í fótbeygju. 
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Mynd 4-4 
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Þegar árangur í fótbeygjunni er skoðaður kemur í ljós að aukning í meðalstyrk í, 

aftanverðu hægra læri, hjá kylfingunum milli fyrstu og annarar mælingar er 3,65 kg. 

Milli annarrar og þriðju mælingar minnkar hins vegar meðalstyrkurinn hjá 

kylfingunum um 2,61 kg. Lægsta gildi í fótbeygju á hægri fæti er 10 kg og mælist það 

í fyrstu mælingu, hæsta gildi er hins vegar 35 kg. sem mælast í annarri mælingu.  

 Þegar skoðaður er meðalstyrkurinn í aftanverðu vinstra læri má sjá að hann er 

lægri  en í aftanverðu hægra læri.  Styrkurinn í vinstra læri eykst um 3,53 kg á milli 

fyrstu og annarrar mælingar hins vegar minnkar meðaltalsstyrkurinn á milli annarrar 

og þriðju mælingar um 1,38 kg. Lægsta gildi var 10 kg. og hæsta gildi var 32,5 kg. 

 

4.3  Liðleikamæling 

Aukning í liðleika var vaxandi milli mælinganna þriggja, fyrsta mæling var 26,7 sm. 

að meðaltali með staðalfrávik uppá 9,2 sm. Hæsta gildi  í fyrstu mælingu var 37 sm. 

og lægsta gildi 15 sm. Önnur mæling var 30,6 sm. með staðalfrávik uppá 5,85 sm. og 

þriðja og síðasta mælingin var 31 sm. með staðalfrávik uppá 6,84 sm. 

Á mynd 4-5 má sjá samanburð á árangri á þrem liðleikamælingum. 
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Mynd 4-5 
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4.4 Fylgni milli mælinga útfrá tilgátum 

Þegar tengsl vorur skoðuð á milli þolmælinga og breytingar á forgjöf með pöruðu t-

prófi kom eftirfarandi í ljós, fylgni milli forgjafar í I og þolmælingar I reyndist ekki 

vera jákvæð (r=0,600), fylgni milli forgjafar II og þolmælingar II reyndist vera 

neikvæð (r=-0,166) og fylgni milli forgjafar III og þolmælingar III reyndist einnig 

vera neikvæð um (r=-0,155). 

Marktækni var einnig könnuð á milli þolmælinga og styrktarmælinga í 

bekkpressu, niðurstaðan var sú að það reyndist vera tölfræðilega marktækur munur á 

milli þolmælingar I og II (p=0,001).  Einnig á milli þolmælingar I og III (p=0,001) á 

milli þolmælingar II og þrjú var einnig marktækur munur (p=0,001). 

Þegar marktækni milli styrktarmælinga á fótréttu hægri fótar og fótréttu 

vinstri fótar  er skoðuð kemur í ljós að á milli mælingar I, II og III á hægri fæti og 

mælingar I, II og III á vinstri fæti reynist vera tölfræðilega marktækur munur á millri 

þeirra allra (p=0,001). 
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Tölfræðilega marktækur munur er einnig á milli styrktarmælinga á fótbeygju 

hægri fótar og fótbeygju vinstri fótar á milli mælingar I á hægri og mælinga I,II og III 

á vinstri (p=0,01). Á milli fótbeygju hægri fótar kemur í ljós að ekki er tölfræðilega 

marktækur munur á milli mælingar II á hægri fæti og mælingar I og III á vinstri fæti, 

hins vegar er tölfræðilega marktækur munur á milli fótbeygju mælingar II á hægri 

fæti og fótbeygju mælingar II á vinstri fæti (p=0,005).  
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5 Umræður 

Mikil gróska hefur verið í golfi á Íslandi undanfarin ár, sífellt fleiri kylfingar gerast 

atvinnumenn í íþróttinni og á síðustu misserum hafa fjölmargir kylfingar á Kaupþings 

mótaröðinni reynt að komast inná Evrópsku mótaröðina.  Umbreyting hefur einnig 

orðið á æfingaaðstöðu fyrir íslenska kylfinga sem gerir kylfingum kleift að æfa golf 

allan ársins hring, keppnistímabilið á Íslandi hefur þó lítið breyst þar sem það stendur 

frá maí fram í september. 

Líkamlegur undirbúningur er mikilvægur til þess að kylfingurinn geti bætt 

frammistöðu sína á golfvellinum.  Með líkamsþjálfun geta kylfingar aukið hraða á 

kylfuhausnum, bætt liðleika og búið líkamann undir það stöðuga álag sem líkaminn 

er undir þegar golf er spilað.  

 Arnar Már Ólafsson lansliðsþjálfari yngri landsliða Íslands í golfi segir að 

ekki sé hægt að vinna áfram með einstaka kylfinga þar sem þeir séu ekki líkamlega 

nógu vel þjálfaðir, styrkur og liðleiki séu líkamsþættir sem verða að vera til staðar til 

þess að kylfingur nái að taka framförum (Munnleg heimild, 21.4.2008). 

Afrekskylfingar Keilis héldu æfinga dagbók þar sem þau skráðu niður 

tölfræðilegar upplýsingar um skiptingu æfingatíma á milli einstakra þátta 

golfæfingum var skipt niður í löng högg, vipp, pútt og fleiri þættir komu þar inn. 

Einnig var kylfingunum gert að halda saman öðrum tölfræði þáttum tendum 

spilamennsku þeirra eins og árangur á golfhringjum, fjöldi högga, hittar brautir í 

upphafshöggi, flatir hittar í áætluðum höggafjölda og pútt að meðaltali hring.  

Ætlunin var að skoða þessa þætti en ekki lágu fyrir nógu greinargóðar upplýsingar 

um þessa þætti í lok tímabilsins svo að horfið var frá þeim tilætlunum. 

Á mynd 5. má sjá skiptingu á milli þess tíma sem fór í þrjá þætti 

þjálfunarinnar, en þeir voru líkamsþjálfun (samantekt á styrktar og þolþjálfun), 

golfæfingar (samantekt á mismunandi golfhöggum) og keppnishringir. 
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Þegar meðaltals tölur æfinga dagbókar skráninga kylfinganna  eru skoðaðar 

kemur í ljós að kylfingur eyddi að meðaltali rúmum 3800 mínútum í líkamsþjálfun, 

16.600 mínútum í golfæfingar og tæpum 10.000 mínútum í keppnishringi.  Þegar 

ofangreindar upplýsingar eru hafðar í huga skýrir það verulega að framfarir á milli 

styrkarmælinga kylfinganna eru ekki meiri en raun ber vitni.  Afrekskylfingarnir 

leggja engan veginn næga rækt við líkamlega hluta þjálfunarinnar. Hæsta gildi í 

líkamsþjálfuninni var 6847 mínútur en lægsta gildi var hins vegar 1395 mínútur.  

Miðað við að kylfingur eyði 90 mínútum á dag, þrisvar á viku í undirbúningstímabili 

sem varir frá janúar til maí væri hann að æfa 5.400 mínútur á þessu tímabili.  

5.1 Þolmælingar 

Þolþjálfun kylfinganna sem voru mældir er ekki hægt að telja fullnægjandi, á 

milli fyrstu og annarrar mælingar eru það helmingur kylfinganna sem bætir sig á 

undirbúningstímabilinu. Eftir að keppnistímabili er lokið þá sex kylfingar í stað eða 

bæta sig á milli annarrar og þriðju mælingar, telja má að það séu afleiðingar af 

spilamennsku þeirra á keppnistímabilinu eins og fram kemur í rannsóknum (Lennon, 

1998 og Lehman, 2006) eru jákvæðar þol afleiðingar af iðkun golfs. 
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Frammistaða kylfinga á golfhring ræðst oft af síðustu holunum á hringnum, 

þegar þreytan er farin að segja til sín aukast möguleikarnir á að kylfingurinn geri 

mistök sem geta leitt til þess að eyðileggja fyrir kylfingnum hringinn. 

  Í þessari rannsókn kemur fram neikvæð fylgni á milli þols og forgjafar, hana 

má helst skýra eð því að ekki er nægilega miklar framfarir í þolgetu einstaklinganna á 

milli mælinganna.  Þegar kylfingarnir hafa tekið sig til og farið í þolþjálfun, má telja 

að þeir hafi ekki farið eftir þeim fyrirmælum um þjálfunarpúls sem þeir fengu eftir að 

hafa tekið fyrsta mjólkursýru prófið. Þar fengu þeir uppgefinn þann þjálfunarpúls sem 

einstaklingurinn átti að þjálfa á með tilliti til þess hvert markmið þjálfunarinnar var á 

tilteknu tímabili. 

 

5.2 Styrktarmælingar 

Bekkpressu mælingarnar sýndu ekki fram á fram á bætingu um tæp 10 kíló 

milli á milli mælingar I og II en svo féll árangurinn í milli mælingar II og III um tæp 

15 kíló.  Brottfall milli mælingar I og II í bekkpressunni var um 50% vegna meiðsla, 

fjarvistar vegna prófa og æfingaferða hjá GK eða landsliði og kann það að hafa 

einhver áhrif á niðurstöðurnar.  Milli mælingar II og III var hins vegar 25% aukning í 

þátttöku. 

Eins og áður sagði eru það hægri og vinstri þríhöfði, hægri brjóstvöðvi, hægri 

bakvöðvi og efri hluti vinstri bakvöðva ættu mestan þátt í því að auka hraða 

kylfuhaussins í golfsveiflunni (Dillman og Lange, 1994) og eru ábyrgir fyrir því að 

koma aukinni hröðun á kylfuhausinn í niðursveiflunni (Hume, 2005). Stórir vöðva 

hópar taka þátt í bekkpressu líkt og í golfi, í bekkpressunni eru brjóstvöðvi og 

þríhöfði áherslu vöðvarnir og því mikil vægt fyrir kylfinga að styrkja þessa 

líkamshluta hvort sem það er gert með lausum lóðum eða lyft í bekkpressu bekk eins 

og gert var í rannsókn þessari. 

Aukning var í styrk í fótbeygju á milli mælinga I og II en á milli mælinga II og 

III fór styrkurinn niðurá við.   

Við fótréttu og fótbeygju taka stærstu vöðvar fótanna, þátt í hreyfingunum 

tveimur,vöðvastyrkur í fótum er mjög mikilvægur í golfi til þess að halda réttri stöðu 

á líkamanum í gegnum sveifluna. Styrkur í aftanverðu læri ætti  að vera milli 55-75% 
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af styrk í framanverðu læri til þess að tryggja rétta stöðu, Einnig ætti ekki að vera 

meiri en + 10% mismunar á styrk milli hægri og vinstri fótar til þess að koma í veg 

fyrir hömlun á þungaflutningi í golfsveiflunni (Gore, 2000;283). Þegar niðurstöðurnar 

eru skoðaður útfrá ofangreindum upplýsingum kemur í ljós að kylfingarnir mega 

þurfa að styrkja framlæris vöðvana til þess að ná betri stöðu.  Ef bornar eru saman 

tölur úr mælingum I á milli fótbeygju og fótréttu á hægri fæti kemur eftirfarandi í 

ljós, kylfingarnir lyfta að meðaltali um 26 kílóum með framan læris vöðvunum en um 

22 kílóum með aftan læris vöðvum, munurinn þarna á milli er rétt tæp 15% en ætti að 

vera á bilinu 25-45%. 

Beygja í hnjám ætti að vera 20-25 gráður í gegnum sveifuna og til þessa að ná 

að halda þessari stöðu meðan þungaflutningur þarf styrk og þol í fætur kylfingsins. 

Þrátt fyrir að golfsveiflan hjá afreks kylfingi taki ekki nema um rétt tæpar tvær 

sekúndur þarf að halda stöðunni í gegnum aftur- og framsveifluna. (Hume, 2005). 

Athyglisvert er að skoða að árangurinn eykst á milli I og II mælingar í 

fótbeygjunni en á milli II og III mælingar er hann aftur á móti niður á við. Í 

fótréttunni er hins vegar bæting á milli mælingar I og II og einnig á milli mælingar II 

og III.  Spurning er því hvort ganga á golfvellinum hafi jákvæðari áhrif á vöðvana á 

framanverðu læri heldur en á aftan verðu læri. 

 

5.3 Liðleikamælingar 

Liðleikaþjálfun kylfinga telur rannsakandi að fari mestu fram með hreyfiteygjum, 

rannsóknin leiddi í ljós mikinn mun á liðleiki kylfinganna, komið hefur fram í 

rannsóknum (Lephart o.fl. 2004) að teygjur geti haft jákvæð áhrif á frammistöðu 

kylfinga. 

Í umræðu um liðleika er ekki hægt að líta fram hjá því forvarnargildi sem 

liðleikaþjálfun hefur fyrir kylfinga varðandi meiðsli. Golf olnbogi eru meiðsli sem 

algeng eru meðal kylfinga, til þess að draga úr og koma í veg fyrir golf olnboga er 

mikilvægt að kylfingar teygji á framhandleggjum og öxlum auk þess að hita vel upp 

með hreyfiteygjum fyrir golfhring. 

Mikilvægt er að leggja með ákveðnar grunnreglur hjá kylfingum til þess að 

koma þessum þætti þjálfunarinnar, ítarlegar liðleikamælingar á líkamshlutum eins og 
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öxlum, baki og mjöðmum leiða til þess að hægt sé að vinna markvisst með liðleika 

hjá kylfingnum sem miðar að því að bæta frammistöðu hans á vellinum.  
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6 Lokaorð 

Tilgáta rannsakanda varðandi fylgni milli forgjafar og þols reyndist vera rétt, hins 

vegar reyndist tilgátan um marktæknar á milli styktarmælinga ekki rétt.   

Við frekari rannsóknir mætti að útfæra styrktar mælingu á annan hátt, hafa tvo 

hópa sem framkvæma mismunandi líkamsþjálfun á styttra tímabili svo 

líkamsþjálfunin fái meiri aðhald. Einnig mætti hafa meiri íhlutun í styrktarþjálfuninni 

til þess að kylfingar fengju betri tilfinningu fyrir jákvæðum áhrifum 

styrktarþjálfunarinnar.  Jákvætt væri að bera saman árangur á mismunandi 

líkamsþjálfu, með því að mæla hraða á kylfuhaus eða mæla högglengd með ákveðinni 

kylfu fengist breyta sem er áhugaverð og hvetjandi fyrir kylfinga, mælingatímabil er í 

styttri tíma og þjálfunin gerð sérhæfari fyrir golf íþróttina. 

Ljóst er að mikilvægt er að íslenskir afrekskylfingar eru ekki nægilega 

meðvitaðir um mikilvægi líkamsþjálfunar fyrir þá, enn frekari rannsóknir þyrfti að 

framkvæma á þessu sviði til þess að opna augu kylfinganna og þjálfara golfklúbbanna 

á Íslandi. 
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