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ÁGRIP 

 

Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis var að kanna breytingar á líkamsástandi 

og afkastagetu handknattleiksmanna. 

 Þátttakendur í rannsókninni voru 24 leikmenn meistaraflokks FH 

(Fimleikafélags Hafnarfjarðar) í karlaflokki þar af voru 12 leikmenn sem fóru í 

gegnum allt rannsóknartímabilið. Þátttakendur þreyttu þolpróf, styrktarpróf, 

hraðapróf, stökkkraftspróf og fóru í fitumælingu þrisvar sinnum á átta mánaða 

æfinga– og keppnistímabili. 

 Rannsóknin leiddi í ljós að líkamleg afkastageta jókst yfir 

rannsóknartímabilið milli allra mælingalotanna. Neikvæð breyting (p=0,001) varð 

hins vegar á líkamssamsetningu þ.e. þyngd og fituhlutfalli. Sé litið til einstakra þátta 

þá stóð þolið í stað milli mælingalotu I og III en jókst marktækt (p=0,022) við lotu 

II. Styrkur, hraði og stökkkraftur jókst marktækt (p=0,001) yfir allt tímabilið. Engin 

fylgni reyndist vera milli styrks í fótum og hraða en hins vegar komu fram línuleg 

tengsl hraða í 20 metra spretti og fimm hoppi á öðrum fæti(r=–0,809 fyrir vinstri fót 

og r=–0,833 fyrir hægri fót).  

 Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma þá má álykta það að þátttakendur 

hafi æft vel keppnistímabilið 2007–2008 en hins vegar ekki gætt nógu vel að 

næringunni þar sem fituhlutfall jókst þrátt fyrir aðrar líkamlegar bætingar. 
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FORMÁLI 

 

Þessi ritgerð er megindleg rannsókn á líkamsástandi og afkastagetu 

handknattleiksmanna. Vægi hennar er fimm einingar. Leiðsögukennarar voru Janus 

Friðrik Guðlaugsson aðjúnkt og Óskar Þórðarson aðjúnkt, ég kann þeim bestu 

þakkir fyrir samstarfið og leiðbeiningarnar. 

 Hugmyndin að verkefninu kviknaði fyrst snemma árs 2007 þegar ég var að 

vinna að verkefni um skipulag þjálfunar. Þá ákvað ég að taka fyrir ársskipulag fyrir 

meistaraflokk karla í handknattleik hjá FH (Fimleikafélagi Hafnarfjarðar) og nýta 

síðan þá vinnu og upplýsingar sem þar komu fram í áframhaldandi vinnu sem 

styrktarþjálfari meistaraflokks og sem lokaverkefni. Samvinna við stjórn 

handknattleiksdeildar, þjálfara og leikmenn hefur verið góð en góða vinnu er samt 

hægt að gera betri og það er von mín að samvinnan haldi áfram. Ég vil færa þeim 

góðar þakkir fyrir en þó sérstaklega leikmönnum FH sem voru afar áhugasamir um 

verkefnið. 

 Líkams– og heilsuræktarstöðin Technosport og frjálsíþróttadeild FH fá 

mínar bestu þakkir fyrir veitta þjónustu og aðstöðu til þjálfunar og mælinga. Elvar 

Örn Erlingsson þjálfari og Sigursteinn Arndal aðstoðarþjálfari fá þakkir fyrir aðstoð 

við mælingar og að sýna þessu verkefni skilning. Sérstakar þakkir fær Einar Andri 

Einarsson yfirþjálfari yngri flokka fyrir góða hvatningu og áhuga á verkefninu. 

Jafnframt vil ég þakka Helga Gíslasyni sérkennara fyrir yfirlestur. 

 

 

 

Hafnarfirði í apríl 2008 

 

Hreiðar Gíslason 
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I. INNGANGUR 

 

Hraði í hanknattleik hefur breyst mikið síðustu árin með tilkomu nýrra reglna m.a. 

svokölluðu hröðu miðju. Þetta hefur gert það að verkum að líkamlegar kröfur 

handknattleiksmanna hafa aukist (Ronglan, Raastad og Børgesen ,2006). 

Handknattleikur er hraður leikur sem krefst bæði ákefðar, tækni, snerpu og hraða í 

öllum hreyfingum sem eru framkvæmdar aftur og aftur, mismikið eftir því hvernig 

leikurinn er spilaður. Handknattleiksmaður í góðu líkamlegu formi er ekki endilega 

sá sem getur hlaupið 1000 metra á hlaupabraut hraðar en aðrir heldur sá sem getur 

spilað með mikilli ákefð hvort sem er í vörn eða sókn og haldið það út allan leikinn 

(Marco og Vincenzo, e.d.). Nútíma handknattleikur krefst stærri, sterkari og hraðari 

leikmanna en áður og sem dæmi um það bendir Kvorning (2006) á að Danska 

karlalandsliðið sé 10–15 sentimetrum hærri og 10–15 kílóum þyngri en leikmenn á 

sjötta áratugnum. 

  Þáttur mælinga og kannana á líkamlegum eiginleikum handknattleiksmanna 

hér á landi hefur ekki verið mjög áberandi hin síðari ár. Þó er líklegt að þjálfarar í 

efstu deildum hafi gert einhverjar mælingar á sínum liðum í gegnum tíðina en óvíst 

er hversu markvisst það hefur verið. Erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á ýmsum 

líkamlegum þáttum og afkastagegu handknattleiksmanna og hafa þær sýnt fram á 

framfarir í til dæmis þoli (Sirotic og Coutts, 2007) og styrk (Kvorning, 2006).  

Erlendar rannskóknir sýna jafnframt að mælingar og kannanir skipta miklu máli við 

mat á árangri og framvindu þjálfunar. 

Meginmarkmið þessa rannskóknarverkefnis var að kanna breytingar á 

líkamsástandi og afkastagetu handknattleiksmanna í meistaraflokki karla í 

Fimleikafélagi Hafnarfjarðar (FH) keppnistímabilið 2007–2008. Rannsóknin 

skiptist í þjár mælingalotur: Lota I var í lok maí 2007, lota II var um mánaðarmótin 

september/október 2007 og lota III var í janúar 2008. Rannsóknartímabilið náði til 

átta mánaða æfinga– og keppnistímabils og eru rannsóknarspurningar eftirfarandi: 

� Hve mikil aukning átti sér stað á líkamsþoli á 8 mánaða æfinga– og 

keppnistímabili? 
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� Hve mikil styrktaraukning átti sér stað á 8 mánaða æfinga– og 

keppnistímabili? 

� Hefur breyting á hraða átt sér stað á 8 mánaða æfinga– og 

keppnistímabili?  

� Hvaða breytingar hafa átt sér stað í líkamssamsetningu á æfinga– og 

keppnistímabilinu? 

� Hve mikil fylgni var á milli styrks og hraða á æfinga– og 

keppnistímabilinu? 

 

Í ljósi ofangreindra atriða er megintilgáta höfundar að handknattleiksmenn 

bæti sig í öllum þáttum rannsóknarinnar og að fylgni sé á milli hraða og styrks á 

tímabilinu. 
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II. FRÆÐILEGUR KAFLI 

 

1.     Mælingar á íþróttamönnum 
Þáttur vísinda í tengslum við íþróttir er stöðugt að aukast, á þetta jafnt við um 

almenningsíþróttir eins og keppnis– og afreksíþróttir. Helsti tilgangur mælinga er að 

finna út hvar styrkleikar og veikleikar einstaklings og hóps liggja en til þess þarf að 

greina helstu þjálfunarþætti íþróttarinnar og  framkvæma próf sem mæla slíka þætti. 

Eftir það er hægt að setja upp æfingaáætlun sem hentar viðkomandi einstaklingi 

(Pyke, 2000). 

Pyke (2000) bendir á að með því að endurtaka mælingar reglulega getur 

þjálfari og iðkandi séð áhrif þjálfunarinnar. Niðurstöður mælinga hvetja einnig  

íþróttamanninn oft til að þjálfa upp ákveðna þætti þar sem hann veit að mælingin 

verður framkvæmd síðar. Tækifærið sem liðsfélagar fá einnig er að geta borið sig 

saman. Slíkur samanburður virkar það oft sem góð hvatning til að leggja harðar að 

sér við æfingar sem síðar leiðir oft til bætinga. 

Mælingar geta hjálpað þjálfurum jafnt sem og íþróttamönnum að skilja 

eiginleika íþróttarinnar. Þetta auðveldar alla vinnu við skipulagningu og 

uppsetningu æfingaáætlana. Þessa eiginleika og hæfileika er aðeins hægt að greina 

með viðeigandi og nákvæmum mælingum (Pyke, 2000). 

 Með því að skrásetja mælingar hvers þátttakanda gefst möguleiki á að bera 

saman árangur innan liðsins á æfinga– og keppnistímabili, skoða árangur og 

framfarir þátttakenda og bera saman árangur yfir lengri tíma (Pyke, 2000). 

 Vinna þarf aðallega út frá einstaklingnum þegar skoða á hvaða líkamlegu 

eiginleika handknattleiksmenn þurfa að búa yfir. Ástæðan er fyrst og fremst sú að 

um mismunandi leikstöður er að ræða og því mismunandi vinnukröfur. Til að 

mynda er vinnukröfugreining markmanna ekki sú sama og hornamanna (Bergström, 

2007). 
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2.     Þolþjálfun 
Þol er skilgreint sem geta líkamans til að erfiða mikið í langan tíma. Greint er á 

milli loftháðs þols og loftfirrts þols (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1998). Loftfirrð 

vinna er þegar hjarta og blóðrás anna ekki eftirspurn vöðvanna eftir súrefni og 

vöðvarnir verða því að mynda orku án súrefnis. Þetta gerist þegar álag er mjög 

mikið en stendur stutt. Í loftháðri vinnu erfiðar líkaminn ekki meira en svo að 

vöðvunum berist nægt súrefni til að mynda orku (McArdle, Katch og Katch, 2007). 

Til glöggvunar þá sýnir tafla 1 hér fyrir neðan loftfirrta og loftháða orkunotkun í 

prósentum miðað við vegalengd og tíma. 

 

                         Tafla 1: Loftfirrt og loftháð orkunotkun talin í prósentum 

 

Hlaupalengd 
(m) 

Tímalengd 
(min,sek) 

% 
loftfirrt    
notkun 

% 
loftháð 
notkun 

100 0,1 88–90 10–12 

200 0,2 80–85 15–20 

400 0,3 70–75 25–30 

800 1,45 45–65 45–55 

1500 3,35 30–35 65–70 

3000 7,45 20–25 75–80 

5000 13,2 10–15 85–90 

10000 28 5–10 90–95 

Maraþon 135 1–2 98–99 

    (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1998) 

 

Í rannsókn Šibila, Vuleta og Pori (2004) sem gerð var á yfirferð 84 ungra 

handknattleiksmanna í 2 x 20 mínútna leik eftir því í hvaða stöðum þeir spila, 

kemur fram að hornamenn hlupu eða gengu mest eða um 3855 metra, bakverðirnir 

um 3432 metra, miðjumennirnir um 3234 metra og markverðirnir um 1753 metra.  

Šibila, Vuleta og Pori (2004) benda á aðra rannsókn, sem var gerð á yfirferð 

tveggja Slóvenskra úrvalsdeildarliða í handknattleik, þar sem hlaupin og gengin 

vegalengd mældist 4790 metrar að meðaltali í 60 mínútna leik. Sprettir mældust 7% 

af leiktímanum, hröð hlaup 25%, rólegt hlaup 31% og ganga eða staða 37% af 

leiktímanum.  

Miðað við þær rannsóknir sem fjallað er um hér að framan þá er hraði og 

vegalengd sem handknattleiksmenn fara í einum leik afar misjöfn og fjölbreytt og 

því þurfa þeir að hafa yfir hæfilegri blöndu af loftháðri og loftfirrtri hæfni að ráða. 
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2.1 Mjólkursýruþröskuldur 

Sýnt hefur verið fram á að mjólkursýrusöfnun í blóði er tiltölulega nákvæm 

lífeðlisfræðileg breyta til að áætla ákefð í þjálfun (Ascensão o.fl., 2002). 

Mjólkursýruþröskuldur er sú æfingaákefð þegar mjólkursýra fer að safnast fyrir í 

blóði. Orsökin getur verið annað hvort aukin myndun mjólkursýru eða minnkuð 

hreinsun mjólkursýru úr blóði eða bæði (Bourdon, 2000). En það gætir nokkurs 

ósamræmis í því hvað er kallað mjólkursýruþröskuldur. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt 

að í raun er um tvo þröskulda að ræða, annarsvegar mjólkursýruþröskuldur og hins 

vegar loftfirrtur þröskuldur. Mjólkursýruþröskuldur er það álag þar sem hækkun er 

á mjólkursýru umfram hvíldarmagn – yfirleitt tvö millimól á hvern líter blóðs 

(mmol/l) eða minna. Loftfirrtur þröskuldur er það álag þar sem hröð aukning verður 

í mjólkursýrumyndun. Sveifla verður frá loftháðri orkumyndun yfir í loftfirrta 

orkumyndun á stöðugu álagi og eru efri mörk þess þar sem framleiðsla og hreinsun 

mjólkursýru er í jafnvægi – yfirleitt á bilinu 2,5–5,0 mmol/l (Bourdon, 2000). Á 

mynd 1 hér fyrir neðan má sjá kúrfu sem sýnir þessi mörk. 

  

 

Mynd 1: Kúrfa sem sýnir mjólkursýruþröskuld og loftfirrtan þröskuld (Bourdon, 

2000). 

 

Ascensão o.fl. (2002) gerðu  rannsókn á  14 ungum karlkyns hlaupurum (16 

± 1,35 ár) þar sem kannað var hvort 4 mmol/l væri góður mælikvarði á loftháða 

getu. Einnig skoðuðu þeir og reyndu að meta við hvaða hraða (m/s) 

mjólkursýrusöfnunin fer fram og ætti að vera við loftháða þolþjálfun. Niðurstöður 

voru þær að 4 mmol/l væri ásættanlegur mælikvarði og viðmið fyrir loftháða 

afkastagetu (aerobic capacity evaluation) í ungum karlkyns íþróttamönnum. 
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2.2 Orkuþörf handknattleiksmanna 

Handknattleikur útheimtir mjög fjölbreytta hreyfifærni. Leikmaður er í stöðugu 

álagi allan leikinn. Hann stöðvar, skiptir um stefnu, hoppar, snýr sér við og tekur 

spretti. Ef tekið er mið af frjálsíþróttum þarf handknattleiksmaður að búa yfir 

eiginleikum spretthlaupara, stökkvara og kastara, eiginleikum sem krefjast sérhæfðs 

þols og styrks. 

Í öllum íþróttum nota vöðvarnir orku til að starfa. Það eru þrjú orkukerfi sem 

líkaminn treystir á við áreynslu. Þar sem handknattleiksíþróttin krefst færni á 

mörgum sviðum þá þarf að vera ákveðið samspil allra þriggja orkukerfanna. (Örn 

Ólafsson, 1996). 

Mynd 2 sýnir á glöggan hátt samspil þeirra þriggja orkukerfa sem um er rætt. 

 

 
  

Mynd 2: Samspil orkukerfanna (Wilmore og Costill, 2004). 

 

ATP–PCr (adenosín þrífosfat/kreatín fosfat) kerfið (ATP/PCr system) er 

loftfirrt en ekki mjólkursýrumyndandi kerfi. Þetta kerfi myndar orku við mikinn 

hraða eða mjög mikla mótstöðu sem varir í minna en 10 sekúndur. 

  Sykurrofskerfið (Anaerobic glycolysis) er loftfirrt og mjólkursýrumyndandi 

kerfi. Þetta kerfi er aðalorkugjafinn við meðal hraða ákefð eða vinnu sem stendur 

yfir í meira en 10 sekúndur en minna en tvær mínútur.  

Oxunarkerfið (Oxydative system) er loftháð kerfi. Þetta kerfi er hægvirkt og 

myndar orku við samfellt/stöðugt álag eða mismikið álag í langan tíma. Líkaminn 

notar súrefni til að brjóta niður fitu, prótín og glúkósa til að mynda orku (McArdle, 

Katch og Katch, 2007). 

Prause og Spate (2005) benda á að á síðustu árum hafi hraði í handknattleik 

aukist mikið. Til að mynda hafi 120 sóknir verið að meðaltali í leik á 

heimsmeistaramótinu í Túnis 2005 og hver sókn hafi staðið yfir í minna en 30 sek.  



 13 

Eftir þeim upplýsingum að dæma, sem komið hafa fram í þessum kafla, þá 

notar handknattleiksmaður aðallega ATP–PCr orkukerfið, þ.e. loftfirrta orkunotkun 

án mjólkursýrumyndunar, og sykurrofskerfið til að skaffa vöðvunum orku og notar  

oxunarkerfið aðeins að litlu leiti (McArdle, Katch og Katch, 2007). 

 

3.     Styrktarþjálfun 
Styrkur er skilgreindur sem geta vöðvanna til að mynda kraft (Gjerset, Haugen og 

Holmstad, 1998). Vöðvarnir geta unnið á margvíslegan hátt, en vöðvavinna skiptist 

samt sem áður í tvennt, annarsvegar í hreyfivinnu (ísótónísk vinna) þar sem vöðvar 

breyta lengd sinni og hins vegar í kyrrstöðuvinnu (ísómetrísk vinna) þar sem vöðvar 

vinna án þess að skapa hreyfingu. Hreyfivinna skiptist í eftirfarandi þætti: 

Yfirvinnandi vöðvastarf (konentrískt starf), þar sem vöðvar dragast saman og 

mynda hreyfiafl, eftirgefandi vöðvastarf (eksentrískt starf), þar sem vöðvar mynda 

hreyfiafl með því að vinna gegn spennunni, fjölstöðu vöðvastarf (plýómetrískt 

starf), þar sem vöðvar fara frá eftirgefandi starfi yfir í yfirvinnandi starf, og 

jafnhraða vöðvastarf (ísókínetískt starf), þar sem hraðinn og vöðvaspennan er jöfn 

alla hreyfinguna (Heyward, 2006; Pyke, 2000; Gjerset, Haugen og Holmstad, 

1998). 

Kvorning (2006) segir að aðal markmið með styrktarþjálfun í handknattleik sé 

almennt að auka vöðvamassa, styrk og snerpu og því ætti styrktarþjálfunin að 

innihalda æfingar á borð við réttstöðulyftu, bekkpressu og hnébeygju með miklum 

þyngdum og 1–10 endurtekningum. Hann bendir einnig á að styrktarþjálfunin ætti 

að innihalda sprengikraftsæfingar á borð við snörun, jafnhöttun (ólympískar 

lyftingar) og hnébeygjuhopp. Ástæða þess að unnið skal með þær æfingar er að þær 

ná til margra liðamóta, sérstaklega mjaðma og hnjáa, og virkja marga vöðva. Þessar 

æfingar eru einnig mikilvægar fyrir þær sakir að þær kenna 

handknattleiksmanninum að fara frá eftirgefandi (eksentrískri) vöðvavinnu í 

yfirvinnandi vöðvavinnu (konsentríska) og að vöðvar sem sjá um stöðugleika og 

jafnvægi eru vel virkir sem og að samhæfing er mikilvæg (Kvorning, 2006). 

Eliasz (2002) gerði rannsókn á 12 afrekshandknattleiksmönnum, þar sem 

athugað var samband hraða knattarins í mismunandi skotum við vöðvastyrk og 

hraða skothandar. Kyrrstöðustyrkur var mældur í beygju– og réttivöðvum 

olnbogaliðs, axlarliðs, hnjáliðs og mjaðmaliðs auk styrks í kvið– og mjóbaks-
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vöðvum. Í þessari rannsókn kom fram að hraði skothandar hafði mest áhrif á hraða 

knattarins í tæknilega einföldum skotum úr kyrrstöðu en vöðvastyrkur, sér í lagi 

styrkur kviðvöðva, hafði mest áhrif á hraða knattarins í tæknilega flóknari skotum 

eins og skot með uppstökki. 

Samkvæmt rannskókn Wisløff o.fl. (2004) á 17 knattspyrnumönnum 

Rosenborgar í Noregi þá var sterk jákvæð fylgni á milli hámarksstyrks í hnébeygju 

og hraða og lóðrétts stökkkrafts. 

Gott jafnvægi í styrk þarf að vera á milli útlima og búks, vöðvastyrkurinn má 

ekki vera það mikill að hann komi niður á hreyfanleika og mýkt (Bergström, 2007) 

 

4.     Stökkkraftsþjálfun  
Hreyfingu, þar sem fer saman eftirgefandi vöðvastarf og yfirvinnandi vöðvastarf er 

oft lýst sem slökunar–samdráttar hreyfingu sem útleggst á ensku „stretch–

shortening cycle (SSC)”. Þar sem sprengikraftur er hámarkskraftur á miklum hraða 

skal leitast við að stytta þann tíma sem líkaminn er að fara frá eftirgefandi yfir í 

yfirvinnandi vöðvastarf en það er forsenda þess að hámarka árangur í hoppþjálfun 

(Ritzdorf, 1998). Moura og Moura (2001) benda einnig á að styrkur er afgerandi 

þáttur í hoppþjálfun. Mikilvægustu þættir styrks fyrir hoppþjálfun eru fjöðrun 

(þanþol) og viðbragðshæfni. Hæfileg blanda af úthaldsstyrk og hámarksstyrk þarf 

einnig að koma inn í þjálfunina til að tryggja sem mestan árangur (Moura og 

Moura, 2001). 

Lykillinn að árangri með þennan þátt í handknattleik er að framkvæma 

vinnuna eins hratt og mögulegt er, vera sneggri en andstæðingurinn hver sem hann 

kann að vera.  Fjölstöðuþjálfun (plýómetrísk) gegnir því mikilvægu hlutverki við að 

öðlast góðan sprengikraft og hraða (Markovic, 2007). 

Nýleg rannsókn Markovic (2007), þar sem bornar voru saman niðurstöður úr 

26 rannskóknum um áhrif fjölstöðuþjálfunar á lóðréttan stökkkraft hjá heilbrigðum 

einstaklingum, sýnir að meðaltali 4,7% bætingu á lóðréttum stökkkrafti eftir slíka 

þjálfun.   
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5.     Hraðaþjálfun 
Með hraða er átt við getu vöðvans til að framkalla mikinn kraft fljótt. Á þann hátt 

getur maður með hjálp vöðvakraftsins náð hröðun á eigin líkama. Þegar þjálfa á 

hraða er mikilvægt að velja þjálfunaraðferðir út frá kröfum íþróttarinnar (Dintiman, 

Ward og Tellez, 1998). 

Hraði er einn af mikilvægari eiginleikum í handknattleik. Þrátt fyrir það ætti 

ekki að líta á hann sem einangraðan þátt heldur hugsa hann sem hluta af heild. Í 

bland við góða tækni og samhæfingu er hraði afar mikilvægur til að góður árangur 

náist (Elliott, 1998). 

Í rannsókn Šibila, Vuleta og Pori (2004) sem áður hefur verið fjallað um, var 

greint á milli fjögurra mismundandi hraðastiga og kannað hversu miklum tíma 

handknattleiksmennirnir eyddu á hverju stigi fyrir sig í leik. Skiptingin var 

eftirfarandi:  

Fyrsti hraði – hraði að 1,4 metrum á sekúndu (m/s). Annar hraði – hraði á 

bilinu 1,4–3,4 m/s. Þriðji hraði – hraði á bilinu 3,4–5,2 m/s. Fjórði hraði – hraði á 

bilinu 5,2 m/s og meira. 

Í ljós kom að hornamennirnir eyddu um 18% leiktímans á þriðja og fjórða 

hraða, á eftir þeim komu bakverðirnir með 17%, miðjumennirnir með 12% og 

markverðirnir með 2,5%.  Í ljósi þess að leikmenn gegna mismunandi hlutverki í 

liðinu og að leikurinn krefst margra mismunandi hreyfinga þá þarf þjálfunin að vera 

mjög fjölbreitt (Šibila, Vuleta og Pori, 2004). 

 Francis (2004) hefur hannað einfalda töflu þar sem útskýrð er þjálfun með 

mikilli ákefð fyrir ýmsar íþróttagreinar. Taflan sýnir tímalengd/vegalengd 

þjálfunarþátta við mikla ákefð og hvers konar æfingar er hentugt að nota fyrir hvern 

þátt. Sjá fylgiskjal 1. Miðað við lengd leikvallar, fjölda leikmanna og tímalengd 

leikjar má helst bera handknattleik saman við körfuknattleik og ísknattleik.  

 

6.     Holdafar 
Holdafar er ákveðinn mælikvarði á heilsu.  Þegar um ofþyngd eða offitu er að ræða 

aukast líkur á lífshættulegum sjúkdómum. Það skiptir því miklu máli að vita hver 

líkamsþyngd einstaklinga á að vera og hversu mikla líkamsfitu þeir þurfa til að auka 

líkur á að vera við góða heilsu (Whitney og Rolfes, 2005). Svokallaður BMI–stuðull 

(Body Mass Index) er oft notaður sem viðmið. BMI sýnir hlutfall þyngdar miðað 
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við hæð  og er fundinn með því deila hæð í metrum í öðru veldi í þyngd í kílóum.  

Flokkunin er eftirfarandi:  

< 18,5 = einstaklingur of léttur 

18,5 – 24,9 = heilbrigður 

25 – 29,9 = ofþyngd 

> 30 = offita 

(Whitney og Rolfes, 2005). 

 Mæling á fituhlutfalli segir til um hversu mikla fitu einstaklingur hefur. 

Besta eða hentugasta fituhlutfall er að hluta til einstaklingsbundið. Meðalþungur 

karlmaður er með 13–21 prósent fitu og meðalþung kona  23–31 prósent. Miklar 

líkur eru á vandamálum tengdum heilsu þegar fituprósenta fer yfir 22 hjá ungum 

karlmönnum, yfir 25 hjá karlmönnum eldri en 40 ára, yfir 32 prósent hjá ungum 

konum og yfir 35 hjá konum eldri en 40 ára (Whitney og Rolfes, 2005). 

 Í mörgum íþróttagreinum gæti verið æskilegra að hafa fituprósentu lægri eða 

um fimm til tíu prósent hjá körlum og 15–20 prósent hjá konum (Whitney og 

Rolfes, 2005). 

 

7.     Markmið og rannsóknarspurningar 
Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis var að  kanna breytingar á líkamsástandi 

og afkastagetu handknattleiksmanna í meistaraflokki FH yfir átta mánaða æfinga– 

og keppnistímabil. Markmiðið var að meta stöðu og árangur þolþjálfunar á 

undirbúningstímabili og keppnistímabili, að meta stöðu og árangur styrktarþjálfunar 

á undirbúningstímabili og keppnistímabili, og að kanna fylgni milli styrks og hraða 

á átta mánaða æfinga– og keppnistímabili. Einnig var markmiðið að skoða og meta 

stöðu stökkkrafts og kanna breytingar á holdafari á ofangreindu tímabili.   

         Með tilliti til rannsóknarspurninga sem settar voru fram í inngangi, hve mikil 

aukning varð á líkamsþoli, hve mikil styrktaraukning átti sér stað, hafa orðið 

breytingar á hraða, hvaða breytingar áttu sér stað í fituhlutfalli og hve mikil fylgni 

var á milli styrks og hraða á átta mánaða æfinga– og keppnistímabili, voru 

megintilgátur rannsóknarinnar eftirfarandi: 

• Handknattleiksmenn bæta sig í þoli á æfinga– og keppnistímabilinu. 

• Handknattleiksmenn bæta sig í styrk á æfinga– og keppnistímabilinu. 

• Handknattleiksmenn bæta sig í hraða á æfinga– og keppnistímabilinu. 
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• Fituhlutfall handknattleiksmanna minnkar á æfinga– og keppnistímabilinu. 

• Það er fylgni á milli styrks og hraða á æfinga– og keppnistímabilinu. 
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III. AÐFERÐIR 

1. Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru meistaraflokkur karla í handknattleik hjá 

Fimleikafélagi Hafnarfjarðar, FH. Heildarfjöldi þátttakenda sem tók þátt í 

mælingum var 24. Fjöldi þátttakenda sem fór í gegnum allar mælingaloturnar þrjár 

voru 12 eða 50%. Meðalaldur þeirra var 19,5 ± 2,6 ár og meðalhæðin var 1,90 ± 

0,07 metrar. 

 

2. Þjálfunaraðferðir 
Í byrjun undirbúningstímabils var leikmönnum skipt í hlaupahópa, fjórir í hverjum, 

eftir því hvernig útkoman var úr mjólkursýrumælingunni. Álagspúlsinn var til að 

byrja með miðaður við þann púls sem mældist við 2 mmol/l í þolprófinu en eins og 

segir í kafla 2.1. um mjólkursýruþröskuld að það er það álag þar sem hækkun er á 

mjólkursýru umfram hvíldarmagn (Bourdon, 2006). Til að byrja með var unnið með 

grunnþolið og síðan var þolið byggt upp með stigvaxandi álagi. Leikmenn stunduðu 

loftháða þjálfun 2–3 sinnum í viku eftir púls. Fyrst og fremst var um að ræða skokk 

eða létt hlaup í 40–50 mínútur með jöfnu álagi eða sem nemur 5–8 kílómetrum en 

einnig hraðaleik. Ákefðin var miðuð við að halda 75–80% af hámarki að jafnaði. 

Álagið var svo aukið smátt og smátt og meiri hraði fenginn. Langhlaupum (loftháðri 

þjálfun) var hætt um fjórum vikum áður en keppni hófst. 

Á seinni hluta undirbúningstímabils og inn í keppnistímabilið var svo unnið 

meira með loftfirrta eiginleika. Það var gert með lotuþjálfun (interval) þar sem keyrt 

var á hærri ákefð í styttri tíma. Ákefðin, sem og hvíldir, miðast við hvers konar 

æfingar eru gerðar með tilliti til tíma og álags en að öllu jöfnu er verið að tala um 

85–90% af hámarki í álagi og hvíldirnar svipað langar og æfingin. Við 

handboltaþjálfun skal notast við keppnislíkar æfingar og þá sérstaklega þegar líður 

að og á keppnistímabili (Bergström, 2007). 

Á fyrri hluta undirbúningstímabilsins, í sex vikur, var lagður grunnurinn að 

líkamsstyrknum. Þetta var gert með alhliða styrktaræfingum í stöðvaformi í 2–3 
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settum og 15 endurtekningum. Eftir grunnþjálfunina var farið í að byggja upp 

styrkinn og snerpuna. Næstu sex vikurnar var miðað við meðalhátt magn og lága 

ákefð (3–5 sett, 8–12 endurtekningar við 50–75% af 1RM).  Næstu vikur þar á eftir  

var magnið minnkað og ákefðin aukin (3–5 sett, 5–8 endurtekningar við 80–90% af 

1RM). Síðustu vikurnar fyrir keppnistímabil var magnið minnkað enn frekar en 

ákefðin höfð í toppi (3–5 sett, 2–4 endurtekningar við 90–95% af 1RM). Kraftþolið 

var tekið inn um mitt undirbúningstímabil og það var æft með alhliða stöðvaþjálfun 

þar sem ýmist var unnið á tíma (30s/30s) eða fjölda endurtekninga (20–40). 

Á undirbúningstímabilinu voru styrktaræfingar 2–3 sinnum í viku. Á 

keppnistímabilinu var styrktaræfingum haldið áfram til að viðhalda þeim styrk sem 

búið var að byggja upp. Það var gert með því að nota 2–3 sett, 8–10 endurtekningar 

við 80–85% af hámarki. Á þessu tímabili voru lyftingaæfingar 1– 2 sinnum í viku. 

Hraðaþjálfunin var alltaf með en var aukin eftir því sem leið á og var mest á 

seinni hluta undirbúningtímabils. Hraðinn var æfður í flestum tilvikum á sömu 

æfingum og loftfirrta þjálfunin en var tekinn snemma á æfingunni (á undan 

loftfirrðu þjálfuninni). Ýmsar viðbragðsæfingar voru notaðar með og án bolta s.s. 

liggjandi, sitjandi, standandi, fallandi start með 2 x 10 endurtekningum og eina 

mínútu í hvíld á milli. Æfðar voru hraðaaukningar með stefnu– og taktbreytingum 

og svo hraðaþolið með því að nota t.d. spretti með þrautum og stefnubreytingum. 

Stökkkrafts– og snerpuæfingum var bætt inn smátt og smátt og álagið aukið 

stigvaxandi eftir því sem leið á undirbúningtímabilið. Þessi þáttur var að mestu 

þjálfaður með ýmsum hoppæfingum og æfingum með þyngdarbolta (medizine) með 

lítilli mótstöðu en hámarks ákefð (0–40% af 1RM). Seinni hluta 

undirbúningstímabilsins  var fjölstöðuæfingum (plýómetrískum) bætt við.   

 

3. Framkvæmd mælinga 
Eftirfarandi mælingar voru notaðar í rannsókninni: Þolpróf (mjólkursýrumæling), 

mældur hámarksstyrkur í hnébeygju og bekkpressu, fimm hoppa mæling á öðrum 

fæti, 20 metra hraðamæling og líkamsgerðarmæling (mælt fituhlutfall). Einnig var 

líkamsþyngdarstuðull, Body Mass Index (BMI), reiknaður út. 

 Mæling á þoli fór fram í líkamsræktarstöðinni Technosport í Hafnarfirði. 

Styrktarmælingarnar fóru fram í lyftingaraðstöðu Fimleikafélags Hafnarfjarðar í 

Kaplakrika. Mælingar á hraða, hoppi og líkamsgerð fóru fram í íþróttahúsinu í 
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Kaplakrika. Þátttakendur fengu útskýringar á framkvæmd mælinganna í upphafi og 

svo skýr fyrirmæli og ávallt þau sömu fyrir framkvæmd hvers þáttar fyrir sig í 

mælingunum. Mælingar voru þrjár, í byrjun undirbúningstímabils I, í byrjun 

keppnistímabils I og í byrjun keppnistímabils II. 

 Mælingalota 1 fór fram á tímabilinu 12.–20. maí 2007. Mælingalota 2 fór fram 

á tímabilinu 29. september til 10. október 2007. Mælingalota 3 fór fram á tímabilinu 

11.–19. janúar 2008. Leitast var við að hafa hvern mælingaþátt á sama tíma dagsins 

í öllum þremur mælingalotunum og mælingaþættir voru ætíð teknir í sömu röð. Á 

töflu 2 hér fyrir neðan má sjá niðurröðun mælinga eftir dagsetningum. 

 
 
Tafla 2: Niðurröðun mælinga eftir dagsetningum 

 

Maí 2007 Þolmæling Styrktarmæling 
Mældur hraði, stökkkraftur og 

fituhlutfall 

Mælingalota 1 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 
Sept./okt. 
2007 Þolmæling Styrktarmæling 

Mældur hraði, stökkkraftur og 
fituhlutfall 

Mælingalota 2 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

Janúar 2008 Þolmæling Styrktarmæling 
Mældur hraði, stökkkraftur og 

fituhlutfall 

Mælingalota 3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

 

4. Mælingar og mælingatæki 

4.1. Þolpróf (mjólkursýrumæling) 
Mæling á mjólkursýru í blóði í stigvaxandi álagi er mjög algeng og notuð til að 

meta áhrif þjálfunar, til að ákvarða þjálfunarálag og til að spá fyrir um framvindu 

(Bourdon, 2000). Bourdon (2000) tilgreinir þrjár megin ástæður fyrir að mæla 

mjólkursýru í blóði hjá íþróttamönnum: 

• Mælingin gefur vísbendingu um þjálfunaraðlögun. 

• Mælingin sýnir sterkt samhengi við afkastagetu í þolgreinum. 

• Mælingin gefur vísbendingu um hentugasta þjálfunarálagið. 

 

 Mælitækin í þolprófinu voru Technogym hlaupabretti, Accusport 

mjólkursýrumælir (sjá myndir 4 og 5 hér fyrir neðan) og fartölva. Þátttakendur voru 

með Polar púlsmæla til að mæla hjartsláttartíðni.  
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 Úrvinnsla gagna var í Microsoft Excel, nánar tiltekið í reiknilíkani hönnuðu af 

rannsakanda (sjá mynd 3). 
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Mynd 3: Reiknilíkan fyrir mjólkursýrumælingu 

 

  

  

Mynd 4: Accusport mjólkursýrumælir            

 
 

 
 
 

Mynd 5: Technogym hlaupabretti 
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Rannsókn, sem Fell o.fl. (1998) gerðu til að kanna nákvæmni og 

áreiðanleika Accusport mjólkursýrumæla, leiddi í ljós að þessir mælar eru 

nákvæmir, línulegir upp að a.m.k. 18,7 mmol/l og eru mjög áreiðanlegir. 

 Byrjað var á því að finna hvíldarpúls einstaklings með því að láta hann sitja á 

stól í fimm mínútur og sjá svo á púlsklukkunni hver hjartslátturinn var. Síðan fór 

fram upphitun sem var fimm mínútna skokk á 7,5 kílómetra hraða. Þátttakandi 

slakaði þá á og teygði á vöðvum í fótum í fimm mínútur. Þá var tekið blóðsýni úr 

fingri. Áreynsluþrepin voru fjögur til sex, 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12,0 / 13,5 og 15,0 

kílómetra hraði. Hvert þrep var fimm mínútur og hvíld á milli þrepa var ein mínúta. 

Bourdon (2000) segir að í allflestum rannsóknarstofum í þjálfunarlífeðlisfræði í 

heiminum sé miðað við að hvert þrep í vinnu sé þrjár til fimm mínútur. Meiri 

áreiðanleiki fáist með því að hafa þrepin lengri fremur en styttri. Hann bendir einnig 

á að hvíldir á milli þrepa ættu að vera eins stuttar og mögulegt er eða ein mínúta eða 

minna og að það ættu að vera að lágmarki fimm þrep í mælingunni. Í lok hvers 

þreps var púls tekinn og mæling mjólkursýru fór fram í hvíldinni.  

 Í niðurstöðum var tekið mið af hraða og hjartslætti við 4 mmol af mjólkursýru 

á hvern lítra af blóði. 4 mmol/l er álitið gott viðmið fyrir loftháða afkastagetu og 

hefur sterka og jákvæða fylgni við hámarks mjólkursýrumyndun í fullorðnum 

einstaklingum (Hartmann og Mader, 1994). 

Þar sem söfnun mjólkursýru er misjöfn eftir líkamspörtum er mjög 

mikilvægt að taka ávallt blóðsýni á svipuðum stað, þ.e. fingri eða eyrnasnepli, til að 

tryggja áreiðanleika mælingarinnar (Bourdon, 2000).  

 

4.2. Styrktarmælingar 

Mældur var hámarksstyrkur í hnébeygju og bekkpressu eða 1 RM. Það þýðir sú 

mesta mögulega þyngd sem hægt er að lyfta miðað við eina endurtekningu 

(Heyward, 2006). Notast var við hnébeygjustand, bekkpressubekk, 20 kg 

Ólympískar lyftingastangir og lóð. Rannsakandi hafði við hendina ritföng og blöð 

til að skrá niður þyngdir. Þátttakendur tóku almenna upphitun sem fólst í 10 

mínútna skokki úti á hlaupabraut og léttar teygju– og liðleikaæfingar á stærstu 

vöðvahópana. Því næst hituðu þeir upp með 20 endurtekningum með stönginni, 

síðan var endurtekningum fækkað um leið og þyngdir voru auknar. Loturnar voru á 

bilinu fjórar til sex. Mæling í bekkpressu var ávallt gerð á undan hnébeygju. 
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         Séð var til þess að þátttakendur framkvæmdu lyfturnar rétt. Í hnébeygju var 

krafan um að bakið væri beint, hné færu í 90° eða jafnvel dýpra. Ætti þátttakandinn 

erfitt með að ná 90° vegna stirðleika þá var hægt að setja upphækkun undir hæla til 

að auðvelda lyftitæknina. Fætur skyldu vera í axlarbreidd. Í bekkpressu ættu fætur 

að vera á gólfi og axlir og rass snerta bekkinn. Gripbreiddin var frjáls en gott að 

miða við rúmlega axlarbreidd á milli handa. Stöngin skyldi snerta brjóstkassann og 

þátttakandinn rétti svo úr handleggjum (Bergström, 2007). Ritzdorf (1998) bendir á 

að byrjunar– og lokastaða hreyfingar sé afar mikilvæg. 5˚ munur á stöðu hnés í 

miðri hnébeygjulyftu geti haft áhrif á niðurstöðuna. 

 

4.3. Hopp mæling 

Hoppmælingin og hraðamælingin voru teknar hvor á eftir annari. Þátttakendur fóru 

beint í hoppmælinguna á eftir hraðamælingunni. Þeir hoppuðu fimm hopp á öðrum 

fæti.  Þátttakendur fengu þrjár tilraunir á hvorn fót og var lengsta hopp hvors fótar 

látið gilda.  Byrjað var á vinstri fæti.  Þátttakendur urðu að hafa hoppfótinn við línu 

og hinn aðeins aftar, síðan hoppuðu þeir fimm sinnum viðstöðulaust og lentu 

jafnfætis eftir síðasta hopp.  Hvíld á milli atrenna var þrjár mínútur. Notast var við 

málband í þessari mælingu auk ritfanga og blaða. Rannsakandi sá um að lesa af 

málbandinu og skráningu. Aðstoðarþjálfari liðsins var aðstoðarmaður rannsakanda.  

 Ritzdorf (1998) bendir á að ýmis próf séu notuð til að mæla bæði láréttan og 

lóðréttan stökkkraft. Til dæmis sé algengt að nota fimm hoppa mælingu á öðrum 

fæti með aðhlaupi með það að markmiði að ná sem mestri vegalengd. Hann talar 

líka um að áhugavert sé að skoða muninn á stökkvegalengd þessarar mælingar 

annarsvegar og fimm hoppa mælingar úr kyrrstöðu hins vegar. Það sé í raun 

áhugaverðara að skoða muninn heldur en vegalengdina sjálfa. Þegar munurinn er 

orðinn meiri en fjórir metrar hjá konum og fjórir og hálfur metri hjá körlum þá sé 

hægt að tala um góðan sprengikraft. 

 Útkoma úr mælingum á hoppum á öðrum fæti segja mjög vel til um 

sprengikraft í hvorum fæti fyrir sig. Samhengi er á milli hoppvegalengdar á öðrum 

fæti og skreflengdar í spretti. Með svona mælingum er einnig hægt að sjá hvor 

fóturinn er sterkari og vinna þá með veikari fótinn ef þurfa þykir (Dintiman, Ward 

og Telles, 1998).  
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4.4. 20 metra hraðamæling 

Þátttakendur hlupu þrisvar sinnum 20 metra eftir 15 mínútna almenna upphitun. 

Besti tími af þessum þremur var látinn gilda. Hvíld á milli spretta var þrjár mínútur. 

Þátttakendur stilltu sér upp við línu og réðu hvor fóturinn var hafður við línuna. Við 

20 metra markið voru tvær súlur til að auðvelda tímatökumanni að sjá þegar 

þátttakandi fór í gegnum markið. Hlaupið var af stað við flaut úr dómaraflautu og 

tímatökumaður setti skeiðklukkuna af stað við hljóðmerkið. Tímatökumaður 

stöðvaði klukkuna þegar brjóstkassi þátttakanda skar marklínuna. Notast var við 

dómaraflautu, skeiðklukku, ritföng og blöð.  Ræsir og tímatökumaður voru í öll 

skiptin þeir sömu, aðstoðarþjálfari sá um ræsingu og rannsakandi sá um tímatöku og 

skráningu. 

. 

4.5. Líkamsgerðarmæling (fitumæling) 

Notast var við tækið Biodynamics Model 310 – Body Composition Analyzer sem 

byggist á rafleiðniviðnámsgreiningu (Bioelectrical Impedance Analysis – BIA). Slá 

þarf inn hæð, þyngd, aldur og kyn og sér tækið svo um að mæla fituhlutfall með 

straumleiðni. Straumurinn fer á milli hægri handar og hægri fótar  þannig að 

mælingin byggir á nánast helmingi líkamans. Nemar eru festir á handarbak og 

úlnlið hægri handar og rist og ökkla hægri fótar og vírar tengdir við. Myndir 6 og 7 

hér fyrir neðan sýna nánar framkvæmd mælingarinnar. Þátttakendur þurftu að liggja 

út af í að minnsta kosti fimm mínútur áður en mælt var. Hver mæling tók um þrjár 

mínútur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Staðsetning nema (Heyward og Wagner, 2004). 

  

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Framkvæmd rafleiðnimælingar (Whitney og Rolfes, 2005). 

 

 Sem dæmi um nákvæmni tækisins og áreiðanleika mælinga þá benda 

framleiðendur Biodynamics Model 310 á heimasíðu sinni á rannsóknir sem sýna 

innan við 1,5 prósentupunkta líkamsfitu að meðaltali og háa fylgni (r = 0,97) við 

mælingar á vökvastöðu (Biodynamics Corporation, 2008). 

 Fyrir mælingu voru þátttakendur vigtaðir á stafrænni baðvigt og hæðarmældir 

með málbandi við vegg og bók lögð ofan á hvirfil. Hæð var aðeins mæld fyrir fyrstu 

mælingalotu og sú tala látin gilda fyrir mælingaloturnar sem eftir komu til að hafa 

fituhlutfallsmælingarnar sem áreiðanlegastar. Mælingarnar voru í öll skiptin 

framkvæmdar á sama tíma dagsins rétt fyrir æfingu, þ.e. kl. 18. Þátttakendur fengu 

fyrirmæli um að borða aðeins létta máltíð einni klukkustund fyrir mælingu og haga 

því þannig fyrir allar fituhlutfallsmælingarnar. Þungar máltíðir stuttu fyrir mælingu 

geta valdið því að rafleiðnin verði minni og við það verði fituprósentan hærri 

(McArdle, Katch og Katch, 2007).  

 

5. Úrvinnsla gagna 
Úrvinnsla gagna fór fram í Microsoft Excel og tölfræðiforritinu SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). 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. 
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IV. NIÐURSTÖÐUR 

  

1. Þátttakendur 
Heildarfjöldi þátttakenda sem tók þátt í mælingum var 24. Fjöldi þátttakenda sem 

fór í gegnum allar mælingaloturnar þrjár voru 12 eða 50%. Meðalaldur þeirra var 

19,5 ± 2,6 ár og meðalhæðin var 1,90 ± 0,07 metrar. 

 

2. Niðurstöður þolmælinga 
Bæting varð á hlaupahraða milli mælingalotu I og II (p=0,022) þ.e. þeim hraða 

þegar mjólkursýra mældist 4 mmol/l. Neikvæður marktækur munur kom svo fram 

við mælingalotu III (p=0,001). Sjá mynd 8. 
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Mynd 8: Munur á meðalhlauphraða við 4 mmol/l mjólkursýru 
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Jákvæðar marktækur munur (p=0,004) varð á álagspúlsi þátttakenda við 

mælingalotu II en aftur neikvæður marktækur munur (p=0,018) við lotu III. Ekki er  

marktækur munur á milli lotu I og lotu III. Sjá mynd 9. 
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Mynd 9: Munur á meðalpúls við 4 mmol/l mjólkursýru 

 

 

3. Niðurstöður styrktarmælinga 
Styrkur þátttakenda jókst yfir mælingatímabilið. Tölfræðileg aukning var á milli 

mælingalotu I og III í bekkpressu (p=0,001) og hnébeygju (p=0,008) eða sem 

nemur um 7,68 kg í bekkpressu og um 11 kg í hnébeygju. Sjá mynd 10. 
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Mynd 10: Hámarksþyngd í bekkpressu og hnébeygju 
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Sé tekið mið af líkamsþyngd þátttakenda þá er aukning í styrk á milli allra 

mælingalotanna bæði í bekkpressu og hnébeygju. Tölfræðilega marktækur munur 

(p=0,001) er á bætingu í bekkpressu milli lotanna þriggja en ekki í hnébeygju. Sjá 

mynd 11. 
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Mynd 11: Munur á hámarksstyrk sem hlutfall af líkamsþyngd 

 

 

4. Niðurstöður hoppmælinga 
Þátttakendur bættu sig (p=0,001) í hoppvegalengd á vinstri fæti um 53 sentimetra 

milli mælingalotu I og III. Tölfræðilega marktæk bæting (p=0,001) var einnig á 

hægri fæti sem nemur um 26 sentimetrum. Neikvæð breyting (p=0,001) var á 

hoppvegalengd hægri fótar milli lotu I og II. Sjá mynd 12. 
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Munur á meðalhoppvegalengd vinstri og hægri 
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Mynd 12: Munur á meðalhoppvegalengd vinstri og hægri fótar 

 

 

5. Niðurstöður hraðamælinga 
Þátttakendur bættu sig (p=0,001) í hraða á milli allra mælingalota. Bætingin á milli 

lotu I og lotu II er 0,016 sekúndur, milli lotu II og lotu III er bætingin 0,073 

sekúndur en heildar bætingin við mælingalotu III er 0,089 sekúndur. Sjá mynd 13. 
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Mynd 13: Munur á meðalhraða í 20 m spretti 
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6. Niðurstöður holdarfarsmælinga 
Þátttakendur þyngdust á milli mælingalota eða að meðaltali 2,33 kg á milli lotu I og 

III. BMI jókst einnig á milli mælingalota eða sem nemur 0,66 á milli lotu I og III. 

Tölfræðilega marktækur munur kemur fram við mælingalotu II (p=0,001) á þyngd 

og einnig við lotu III (p=0,001). Tölfræðilega marktækur munur á BMI kemur fram 

í  mælingalotu II (p=0,001) og lotu III (p=0,001). Í öllum þremur mælingalotunum 

er jákvæð fylgni á milli BMI og þyngdar (r=0,814 í lotu I, r=0,777 í lotu II og 

r=0,785 í lotu III). Sjá mynd 14. 

BMI og meðalþyngd þátttakenda í mælingalotunum

87,55

88,11

89,86

24,18 24,33 24,84
86,0

86,5

87,0

87,5

88,0

88,5

89,0

89,5

90,0

90,5

Lota I Lota II Lota III

Mælingalotur

Þ
y
n
g
d
 (
k
g
)

23,8

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0

B
M
I

Þyngd (kg) BMI

 

Mynd 14: BMI og meðalþyngd þátttakenda í mælingalotunum 

 

 

Fituprósenta þáttakenda lækkaði á milli mælingalotu I og II um rétt liðlega hálft 

prósent en hækkaði svo aftur við lotu III og þá um 0,8 prósent. Tölfræðilega 

marktækur munur (p=0,001)er við allar mælingaloturnar. Sjá mynd 15.  
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Munur á meðalfituprósentu þátttakenda í 

mælingalotunum
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Mynd 15: Munur á meðalfituprósentu þátttakenda í mælingalotunum 

 

7. Fylgni milli styrks, hraða og hoppvegalengdar 
Neikvæð línuleg tengsl milli hraða í 20 metra spretti og hoppvegalengdar á öðrum 

fæti, fyrir vinstri fót (r=–0,809) og fyrir hægri fót (r=–0,833)  í mælingalotu I, sem 

þýðir að því hraðar sem þátttakendur hlupu í 20 metra spretti því lengra stukku þeir. 

Sambærilegar niðurstöður fengust fyrir mælingalotu II (r=–0,741 fyrir vinstri, r=–

0,830 fyrir hægri) og mælingalotu III (r=–0,694 fyrir vinstri, r=–0,612 fyrir hægri). 

Fylgni milli hraða í 20 m spretti og vegalengdar í 5 hoppi á 

öðrum fæti í mælingalotu I
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Mynd 16: Fylgni milli hraða í 20 m spretti og vegalengdar í 5 hoppi á öðrum fæti í 

mælingalotu I 

 

Engin fylgni var á milli styrks í hnébeygju og hraða né á milli styrks í hnébeygju og 

hoppvegalengdar.
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Tafla 3: Lýsandi tölfræði 

Lýsandi tölfræði 
___________________________________________________________________ 
            N           Meðaltal         Spönn          Staðalfrávik 
___________________________________________________________________ 
Aldur (ár)       12           19,50             7    2,611  
Hæð (m)   12           1,90              ,22               0,067  
Þyngd (kg)–I   12           87,55             33,0             10,877 
Þyngd (kg)–II   12        88,11             28,8             9,878 
Þyngd (kg)–III   12        89,86             27,0             9,972 
BMI–I   12        24,18             7,6               2,529 
BMI–II   12        24,33             7,0               2,296 
BMI–III   12        24,84             8,7               2.258  
Hl.hr. (km) við 4mmol–I     11       11,700           6,9               1,801 
Hl.hr. (km) við 4mmol–II    11       12,083           5,4               1,479 
Hl.hr. (km) við 4mmol–III  11       11,500           5,2               1,561 
Púls (sl/mín) við 4mmol–I   11       176,92           27                9,004 
Púls (sl/mín) við 4mmol–II 11       174,67           38                11,172 
Púls (sl/mín) við 4mmol–III 11       175,73           20                6,604 
Bekkpressa (kg)–I   11       78,000           45,0             12,639 
Bekkpressa (kg)–II   11       82,500           47,5             12,796 
Bekkpressa (kg)–III   11       85,682           45,0             14,058 
Hnébeygja (kg)–I   10       101,545         58,0             14,604 
Hnébeygja (kg)–II   10       106,818         50,0             17,468 
Hnébeygja (kg)–III   10       112,500         50,0             17,989 
20 m sprettur (sek)–I   12        3,164             ,41               ,1435 
20 m sprettur (sek)–II   12        3,148             ,45               ,1434 
20 m sprettur (sek)–III   12        3,075             ,56               ,1874 
5 hopp vinstri (cm)–I   12       12,343           3,36             1,616 
5 hopp vinstri (m)–II   12       12,525           3,75             1,050 
5 hopp vinstri (m)–III   12       12,878           4,74             1,260 
5 hopp hægri (m)–I   12       12,422           3,27             1,137 
5 hopp hægri (m)–II   12       12,350           3,54             1,065 
5 hopp hægri (m)–III   12       12,679           4,22             1,447 
Fituhlutfall (%)–I   12        14,558           14,3             4,762 
Fituhlutfall (%)–II   12        14,050           13,4             4,176 
Fituhlutfall (%)–III   12        14,850           16,1             5,620 
Bekkpr. (kg/líkamsþ.)–I   11         ,9081             ,44               ,1256 
Bekkpr. (kg/líkamsþ.)–II   11         ,9580             ,57               ,1571 
Bekkpr. (kg/líkamsþ.)–III   11        ,9720            ,65                ,1634 
Hnéb. (kg/líkamþ.)–I         10       1,2174           ,52               ,1842 
Hnéb. (kg/líkamsþ.)–II        10       1,2789           ,74               ,2173 
Hnéb. (kg/líkamsþ.)– III      10      1,2950           ,70               ,2290 
 

Taflan sýnir lýsandi tölfræðigildi allra mælinganna 
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V. UMRÆÐA 

 

1. Markmið og rannsóknarspurningar 
Meginmarkmið þessa rannskóknarverkefnis var að kanna breytingar á líkamsástandi 

og afkastagetu handknattleiksmanna í meistaraflokki karla Fimleikafélags 

Hafnarfjarðar (FH) keppnistímabilið 2007–2008.  

 Gildi verkefnisins er að meginhluta það að meta hvort markviss grunn– og 

styrktarþjálfun á undirbúningstímabili skili sér í auknu þoli og styrk á 

keppnistímabili handknattleiksmanna. Íhlutun höfundar og rannsakanda við þjálfun 

þátttakenda var mikil á þessu tímabili og því var afar mikilvægt að meta líkamlegt 

atgervi einstaklinga innan liðsins m.t.t. áframhaldandi þjálfunar.  Þess utan þá var 

tilgangurinn með rannsókninni einnig að öðlast þekkingu á mælingum og 

rannsóknum á handknattleiksmönnum.  

Svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni um hversu mikil aukning átti sér 

stað á líkamsþoli á 8 mánaða æfinga– og keppnistímabili er í stuttu máli þetta: 

Þátttakendur bættu sig ekki í þoli sé litið yfir allt rannsóknartímabilið. Þolið var um 

það bil það sama í janúar, þegar þriðja mælingalota var gerð, og það var í upphafi 

undirbúningstímabils í maí. Þolið batnaði þó verulega við mælingalotu II eins og 

niðurstöður sýna sem þýðir að þátttakendur gátu hlaupið lengra í lotu II við sama 

álag og á lægri púls. Á því tímabili, þ.e. undirbúningstímabilinu, var aðallega unnið 

með grunnþol og alhliða þol þátttakenda. Því er það eðlilegt að mestur árangur náist 

þá. 

Svarið við annarri rannsóknarspurningunni um hversu mikil styrktaraukning 

átti sér stað á 8 mánaða æfinga– og keppnistímabili er eftirfarandi: Veruleg 

styrktaraukning átti sér stað á tímabilinu. Þátttakendur bættu sig í heildina bæði í 

bekkpressu og hnébeygju, þó sínu meira í bekkpressunni. Eins og getið er í 

kaflanum um þjálfunaraðferðir þá héldu þátttakendur áfram lyftingaþjálfun á 

keppnistímabilinu einu sinni til tvisvar í viku og sé tekið mið af niðurstöðum, hvort 

sem litið er til beinnar bætingar í styrk eða sem hlutfall af líkamsþyngd, þá virðast 

þeir hafa fylgt þjálfunaráætlunum vel. 
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Svarið við þriðju rannsóknarspurningunni um hvort breyting á hraða hafi átt 

sér stað á 8 mánaða æfinga– og keppnistímabili er eftirfarandi: Þátttakendur bættu 

sig í hraða í 20 metra spretti á rannsóknartímabilinu. Góð bæting var á milli 

mælingalotu I og lotu II en bætingin milli lotu II og III var enn meiri. Út frá 

niðurstöðunum má ætla að áhrif snerpu– og styrktarþjálfunarinnar hafi skilar sér í 

auknum hraða.  

Svarið við fjórðu rannsóknarspurningunni um hvaða breytingar áttu sér stað í 

líkamssamsetningu á æfinga– og keppnistímabilinu er sem hér segir: Yfir 

rannsóknartímabilið jókst líkamsþyngd, hlutfall BMI og fituprósenta þátttakenda. 

Aukna líkamsþyngd og BMI má að einhverju leiti skýra með því að aukning hafi 

verið á vöðvamassa með hliðsjón af bætingu í vöðvastyrk. Aukningu í fituprósentu 

er ekki hægt að skýra með öðrum hætti en að þátttakendur hafi innbyrt fleiri 

hitaeiningar en þeir hafi brennt. Þessi niðurstaða gefur tilefni til að kanna næringu 

þátttakendanna og sjá hvort hægt er að bæta hana sem gæti svo leitt til enn frekari 

bætinga annara líkamlegra þátta. 

Svarið við fimmtu og síðustu rannsóknarspurningunni um hve mikil fylgni var 

á milli styrks og hraða á æfinga– og keppnistímabilinu er í stuttu máli það að engin 

marktæk fylgni var á milli þessara þátta. Þessi niðurstaða kom höfundi á óvart og 

var ekki í samræmi við það sem hann bjóst við. Nánar er komið inn á þetta í 

köflunum um styrktarmælingar á blaðsíðum 34–35.  

 

2. Þátttakendur 
Helstu ástæður þess að ekki fóru fleiri leikmenn í gegnum allar mælingaloturnar 

voru að nokkrir úr hópnum, sem hóf undirbúning í maí 2007, ýmist hættu 

handboltaiðkun eða voru frá vegna meiðsla. Einnig voru leikmenn sem komu inn í 

hópinn eftir að undirbúningur var hafinn og tóku því ekki þátt í fyrstu mælingalotu. 

 

3. Þolmælingar 
Þátttakendurnir bættu sig í þoli, í mælingalotu II í september 2007, þar sem 

mjólkursýran í blóðinu mældist seinna 4 mmol/l og við meiri hlaupahraða. Auk þess 

mældist púlsinn aðeins lægri við þau mörk. Bourdon (2000) bendir á að þegar 

hliðrun á sér stað annað hvort niður á við eða til hægri við mjólkursýrumælingu þá 

sé um bætingu í þoli að ræða. Sjá mynd 17. 



 35 

 

 

Mynd 17  Breyting á mjólkursýru(Bourdon, 2000). 

 

Niðurstöður þolmælinga, í mælingalotu III í janúar 2008, leiddu í ljós að þolið hafði 

dottið aðeins niður, þ.e. hlaupahraðinn við 4 mmol/l mörkin var sá sami og við 

mælingalotu I en púlsinn eilítið lægri. Þjálfunaráætlunin fyrir uppbyggingu þols 

gekk út á það að vinna með grunnþolið á undirbúningstímabilinu. Yfir 

keppnistímabilið var ekkert unnið með loftháð þol og því eru niðurstöðurnar 

eðlilegar, þ.e. að bætingin verði yfir sumartímann. Höfundur telur það mjög gott að 

þolið hafi haldist þetta gott yfir keppnistímabilið sem segir að grunnþolsþjálfunin 

skilar sér  þegar líða tekur á.  

 Marco og Vincenzo (e.d.) telja að helstu mistök sem handknattleiksþjálfarar 

gera er að þjálfa lið eins og um frjálsíþróttamenn sé að ræða. Á Íslandi hafa 

þjálfarar átt það til að einblína mikið á langhlaup á undirbúningstímabili. Hefur 

höfundur heyrt um hlaupavegalengdir upp að 15 kílómetrum. Sé tekið mið af þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um yfirferð eða hlaupna vegalengd í leik, 

samanber rannsókn Šibila, Vuleta og Pori (2004), þá virðist ekki vera mikil þörf á 

að láta lið stunda mikla og langa loftháða vinnu. Meiri loftfirrt vinna og handbolta-

líkar og leikrænar æfingar skili betri árangri.  

Þrátt fyrir mikla leit þá fundust ekki heimildir um hentugan byrjunarhraða í 

mjólkursýrumælingum. Samkvæmt því sem höfundur hefur haft spurnir af  þá hefur 

það verið tilhneiging hjá þeim sem hafa verið að mæla lið á Íslandi að hafa 

byrjunarhraða um 10–11 km/klst. Þetta gæti þýtt að mjólkursýra safnast mjög hratt 

upp í líkamanum og gefi því ekki rétta mynd af afkastagetu einstaklingsins 

sérstaklega ekki þegar verið er að horfa til loftháðrar getu. Til að mynda var 

byrjunarhraðinn 3m/s (10,8 km) í rannsókn Ascensão o.fl. (2002) og svo var álagið 

aukið um 0,4m/s (1,44 km.) á hverjum 5 mín. Ekki má heldur byrja of hægt þar sem 

því hægar sem hlaupið er, því lengri tíma er eytt í loftinu en við það fer mikil orka í 
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lóðréttann kraft (Daniels, 1998). Höfundi fannst 7,5 kílómetra hraði vera hæfilegur 

hraði til að byrja á og eflaust má gagnrýna þá ákvörðun og einhverjir gætu verið 

vissir um að sá hraði sé of mikill. Það má hins vegar velta því upp hvort ekki væri 

hentugra að miða byrjunarhraða við hæð einstaklinga því að mikill munur getur 

verið á skreflengd viðkomandi. Það gengur hins vegar ekki þegar mæla á heilt 

handknattleikslið eins og hér hefur verið gert því þá verður mælingin ekki marktæk. 

Í ljósi þessarar umræðu er hér kominn grundvöllur fyrir frekari rannsóknir á þessu 

sviði. 

4. Styrktarmælingar 
Aukning varð í styrk í hlutfalli af líkamsþyngd þátttakenda en ekki var marktækur 

munur þar á vegna þess að þátttakendur þyngdust og aukning var á BMI og 

fituprósentu samanber myndir 14 og 15. Ef þátttakendurnir hefðu verið með sömu 

líkamsþyngd út allt rannsóknartímabilið en haldið þeirri styrktaraukningu sem var 

þá hefði hlutfallsleg tala orðið hærri og útkoman þar af leiðandi betri. 

 Í rannsókn Eliasz (2002), sem áður hefur verið minnst á, kemur fram að 

heildarvöðvastyrkur líkamans, styrkur í kviðvöðvum og hreyfanleiki axlarliðs 

skothandar hafi afgerandi áhrif á hraða knattarins í skoti. Því sterkari sem 

handknattleiksmaðurinn er og liðugri í axlarlið, því hraðar fer knötturinn. 

 Kvorning (2006) gerði rannsókn á kvenna– og karlaliðum, sem skipuðu þrjú 

efstu sætin í dönsku úrvalsdeildinni, þar sem mældur var hámarksstyrkur í 

bekkpressu og hnébeygju á fjórum undirbúningstímabilum á árunum 2002–2005. 

Hámarksstyrkur í bekkpressu í júní árið 2005 var  58 ± 9 kíló hjá kvennaliðunum og 

118 ± 13 kíló hjá karlaliðunum. Í hnébeygju var hámarksstyrkurinn á sama tíma 125 

± 20 kíló hjá kvennaliðunum og 171 ± 11 kíló hjá karlaliðunum. Eins og sést í 

niðurstöðum styrktarmælinga á mynd 10, í þeirri rannsókn sem hér hefur verið til 

umfjöllunar, þá var hámarksstyrkur þátttakenda um 85,7 kíló í bekkpressu og 112,5 

kíló í hnébeygju. Sé árangurinn borinn saman við rannsókn Kvornings þá er ljóst að 

íslensku handknattleiksmennirnir þurfa að bæta sig verulega í hámarksstyrk til að ná 

þeim dönsku.  

Aron Kristjánsson, þjálfari Íslandsmeistara Hauka í handknattleik og 

fyrrverandi þjálfari úrvalsdeildarliðsins Skjern í Danmörku talar um það í viðtali 

sem birt er í Morgunblaðinu 28. apríl 2008 að líkamsstyrkur íslenskra leikmanna sé 

ekki nógu mikill. Þol leikmanna sé ágætt í samanburði við aðrar þjóðir en það þurfi 
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að efla líkamsstyrk og auka vöðvamassa. Í ljósi niðurstaðna rannsóknanna sem rætt 

er um hér að ofan þá má segja að þessi ummæli Arons eigi við rök að styðjast en 

ekki má gleyma að taka inn í umræðuna að danska úrvalsdeildin er 

atvinnumannadeild en sú íslenska áhugamannadeild og sá munur hefur vissulega 

áhrif á allt þjálfunarumhverfið.  

Athygli vekur að ekki var fylgni milli hámarksstyrks í hnébeygju og 20 metra 

spretts né milli styrks í hnébeygju og hoppvegalengdar. Miðað við þær rannsóknir 

sem höfundur hefur skoðað þá er að öllu jöfnu fylgni á milli þessara þátta. Áður 

hefur verið bent á rannsókn Wisløff o.fl. (2004) á 17 knattspyrnumönnum 

Rosenborgar í Noregi þar sem sterk jákvæð fylgni fannst á milli hámarksstyrks í 

hnébeygju og hraða annars vegar og hnébeygju og lóðrétts stökkkrafts hins vegar.  

 

5. Hoppmælingar 
Þátttakendur rannsóknarinnar sýndu mjög miklar framfarir í hoppvegalengd í 5 

hoppi, sérstaklega á vinstri fæti. Örlítil stytting var á vegalengd hoppa á hægri fæti 

við mælingalotu II eins og sjá má á mynd 12 en enga haldbæra skýringu er hægt að 

gefa fyrir þeirri útkomu. Sú niðurstaða að hoppvegalengdin skuli vera meiri á 

vinstri fæti en hægri er í sjálfu sér eðlileg þar sem meirihluti þátttakendanna er 

rétthentur og með vinstri fót ríkjandi í  skoti með uppstökki. Þeir eru því annaðhvort 

sterkari í þeim fæti eða með meira jafnvægi eða jafnvel hvorutveggja. 

Gera má ráð fyrir að hluta bætinga í 5 hoppi megi rekja til lærðra hreyfinga 

miðað við hvernig þjálfunin var byggð upp á undirbúningstímabilinu. Engin 

þátttakenda hafði framkvæmt 5 hopp áður en kom að fyrstu mælingalotu. Þetta má 

skýra með því að fleiri taugar og nýjar eru virkjaðar og þannig verði hreyfingin sem 

framkvæmd er lærð (Moura og Moura, 2001). 

Höfundur ákvað að mæla þennan þátt þar sem hann taldi, miðað við reynslu 

sína af sprett– og hraðaþjálfun, að um fylgni gæti verið að ræða milli hoppanna og 

hraðans.  Niðurstöður sýna að góð fylgni er á milli 5 hoppa á öðrum fæti og hraða í 

20 metra spretti (sjá mynd 16). Þetta segir okkur það að þjálfun hraða og lárétts 

stökkkrafts hefur áhrif hvort á annað. Þessar niðurstöður gefa tilefni til frekari 

rannsókna á þessu sviði. 
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6. Hraðamælingar 
Töluverð bæting varð á tíma í 20 metra spretti á rannsóknartímabilinu. Sínu mest 

var þó bætingin í þriðju og síðustu mælingu. Sjá mynd 13. Bergström (2007) gefur 

upp viðmiðunartölur í 20 metra spretti fyrir bæði handknattleikskonur og karla sem 

spila í efstu deild. Þær eru 2,8–2,9 fyrir karla og 3,1–3,25 fyrir konur. Í rannsókn 

Wisløff o.fl. (2004) á knattspyrnumönnum var tíminn í 20 metra spretti 3,0 ± 0,3 

sekúndur. Tíminn á handknattleiksmönnunum í þessari rannsókn sem höfundur 

gerði var 3,057 sekúndur sem er eilítið lakara en þau dæmi sem tekin eru hér fyrir 

ofan. Ljóst er að þennan þátt má bæta hjá meistaraflokki FH.  

Spretthraði fer eftir skreflengd og skrefatíðni. Skreflengdin eykst eftir því 

sem kraftur á mót jörðu er meiri. Þannig drífur spyrnukrafturinn líkamann áfram. 

Skrefatíðnin er sá tími sem fer í að klára eitt skref Dintiman, Ward og Tellez,1998). 

Þar sem marktæk fylgni reyndist vera milli hlauphraðans og hoppvegalengdar á 

öðrum fæti, sem áður hefur verið fjallað um, má gera ráð fyrir að sömu kraftar séu 

að verki í láréttum hoppum og því má ætla að láréttar hoppæfingar hafi jákvæð áhrif 

á spretthraða.  

Rannsókn Šibila, Vuleta og Pori (2004), sem áður hefur verið fjallað um á 

yfirferð í handknattleik, er áhugaverð. Fróðlegt væri að rannsaka þennan þátt hjá 

meistaraflokki FH og bera þær niðurstöður saman við niðurstöður Šibila, Vuleta og 

Pori. 

 

7. Holdafarsmælingar 
Þyngd þátttakenda, BMI og fituhlutfall versnaði á rannsóknartímabilinu. Að 

einhverju leyti má skýra þyngdaraukningu einstaklinga með auknum vöðvamassa. 

Háa BMI tölu er hægt að mistúlka sem offitu hjá einstaklingum sem hafa hátt 

hlutfall vöðvamassa. Þetta getur til dæmis átt við um vaxtarræktarmenn, 

kraftlyftingamenn og aðra stórgerða íþróttamenn (McArdle, Katch og Katch, 2007). 

Það er því ljóst að ekki er æskilegt að horfa eingöngu á BMI sem greiningu á 

líkamssamsetningu. Kavak og Tutkun (2005) gerðu rannsókn á 16 

handknattleiksmönnum í Tyrknesku háskólaliði. Meðalaldur þeirra var 21,81 ± 2,34 

ár. Í rannsókninni var fituprósenta meðal annars mæld. Niðurstöðurnar sýndu 

meðalfituprósentu upp á 10,10 ± 2,58 prósent.  Miðað við þessar niðurstöður þá 

eiga íslensku handknattleiksmennirnir sem hér hafa verið til umfjöllunar nokkuð 
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langt í land með um 14,5 prósent fituhlutfall.  Þó skal bent á að í rannsókn Kavak 

og Tutkun var notast við klípumælingu og því er ekki hægt að bera þessar mælingar 

algjörlega  saman. Þetta gefur samt ákveðna vísbendingu um hvar fituprósenta 

liggur hjá handknattleiksmönnum á þessum aldri.  

 

8. Fylgni milli styrks, hraða og hoppvegalengdar 
Í ljósi þeirrar niðurstöðu að engin fylgni er á milli styrks í hnébeygju og 20 metra 

spretts annars vegar og styrks í hnébeygju og hoppvegalengdar hins vegar þá er ljóst 

að bæta þarf  styrk í lærvöðvum þátttakenda í þessari rannsókn til þess að fylgni 

komi fram. Eins og áður segir þá sýna flestar rannsóknir á þessu sviði fram á tengl 

þarna á milli. Það væri því verðugt verkefni að bæta hlutfallslegan styrk FH liðsins 

miðað við líkamsþyngd og sjá hverju það skilaði sér í öðrum líkamlegum þáttum. 

 
 

 

. 
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VI. LOKAORÐ 

 

Í ljósi erfiðari handknattleiksmóta, fjölgunar leikja á tímabili og hraðari og meira 

krefjandi leikja er ljóst að leikmenn þurfa að vera í mjög góðu alhliða líkamlegu 

formi (Kvorning, 2006). Skipulag og gæði þjálfunaráætlana, þjálfunin sjálf og 

eftirfylgnin hefur því allt að segja um framfarir og árangur bæði leikmanna og 

liðsins (Moura og Moura, 2001). 

 Árangur þátttakendanna er í heildina mjög góður, þeir bættu sig í flestum 

þeim þáttum sem mældir voru fyrir utan að líkamssamsetningin versnaði. 

Ómögulegt er að segja hversu mikið einstaka þættir hefðu breyst ef líkams-

samsetningin hefði batnað en það er þáttur sem væri áhugavert að vinna frekar með. 

Út frá þeim rannsóknarspurningum og tilgátum sem settar voru fram í 

þessari rannsókn eru niðurstöður í stuttu máli þessar: Tilgátan um að hand-

knattleiksmenn bæti sig í þoli á 8 mánaða æfinga– og keppnistímabili stenst að 

hluta þar sem handknattleiksmennirnir bættu árangur sinn í annarri mælingalotu í 

september 2007 en sú bæting gekk til baka fram yfir þriðju mælingu í janúar 2008. 

Tilgátan um að handknattleiksmenn bæti sig í styrk á 8 mánaða æfinga– og 

keppnistímabili stenst. Tilgátan um að handknattleiksmenn bæti sig í hraða á 8 

mánaða æfinga– og keppnistímabili stenst. Tilgátan um að jákvæð breyting verði á 

líkamssamsetningu á tímabilinu stenst ekki. Lokatilgátan um að fylgni verði á milli 

styrks og hraða á æfinga– og keppnistímabilinu stenst ekki. 

Í ljósi þeirra niðurstaðna sem komu út úr rannsókninni og þeirrar reynslu 

sem höfundur hefur öðlast á þessu tímabili þá er mikill áhugi hjá honum að halda 

áfram  að taka þátt í uppbyggingu FH–liðsins. Mælingar og kannanir eru einn mikil-

vægur liður í því að góður árangur náist. 

Þegar setja á upp þjálfunaráætlanir fyrir heilt handknattleikslið þarf að taka 

tillit til margra þátta og ekki síst hvaða stöðu á vellinum leikmennirnir spila. Þær 

niðurstöður sem komu út úr rannsókninni benda til að þær þjálfunaráætlanir sem 

farið hefur verið eftir, hvort sem þær eiga við þol, styrk eða hraða, hafi virkað vel. 
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