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Útdráttur 

Íslenska kvennalandsliðið komst fyrir örfáum árum í fyrsta skipti á 

stórmót í handknattleik og hafa  núna þrjú ár í röð komist inn á 

stórmót. Íslensku stelpurnar hafa hinsvegar ekki unnið leik á 

Evrópumótinu og er því leitað svara hvort íslensku leikmennirnir ógni 

nægilega vel og af nægilega mikilli ákefð, hvort leikskipulagið sé að 

skila þeim árangri sem ætlast er til og hvort skothæfni íslensku 

leikmannanna sé nægilega fjölbreytt þegar att er kappi við sterkustu 

þjóðir í heimi.   

Til að svara fyrrnefndum spurningum snérist rannsóknin um að 

leikgreina sóknarleik íslenska kvennalandsliðið á Evrópumótinu í 

Serbíu, sem fram fór í desember 2012. Rannsóknin hófst í febrúar 

2012 og lauk 13.  maí 2013. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær, að 

leikmennirnir ógnuðu ekki nægilega vel og þar af leiðandi skilaði 

sóknarleikur liðsins ekki þeim árangri sem til þarf til að vinna sterkar 

þjóðir á jafn sterku móti og Evrópumótið er.  Leikmenn liðsins komust 

aðeins níu sinnum í gegnumbrot og nýttu sér aðeins í 18 skipti af 71 að 

meðspilari hafi unnið tvo varnarmenn í sig. Leikkerfin gengu auk þess 

aðeins upp í 20 og 27% tilvika.  
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1 Inngangur 

 

Handknattleikur hefur veitt glímu verðuga samkeppni sem þjóðaríþrótt okkar 

Íslendinga. Árangur íslenskra handknattleiksmanna á erlendri grundu hefur í 

gegnum árin vakið mikla eftirtekt sem og árangur íslenska karlalandsliðsins á 

stórmótum. Besti árangur þess er annað sætið á Ólympíuleikunum í Peking 

árið 2008 og þriðja sæti á Evrópumótinu í Austuríki árið 2010.  

Upplýsingaöflun um íslenskt handknattleiksfólk er erfið, þar sem fáar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar.  Í þessu rannsóknarverkefni er farið yfir 

sóknarleik Íslenska kvennalandsliðins á Evrópumótinu sem haldið var í Serbíu 

í desember árið 2012. Til að skilja hvað gerir sóknarleik góðan er mikilvægt 

að útskýra helstu hugtök handknattleiksins, fara yfir helstu varnarafbrigði sem 

og helstu hreyfingar sóknarmanna, svo sem gabbhreyfingar, ógnir og skot. Í 

rannsóknarverkefni þessu er því farið yfir þau leikkerfi sem kvennalandsliðið 

spilaði, útkomuna úr þeim, einnig eru hugtök og varnarafbrigði útskýrð, ásamt 

því er hver sóknarleikmaður fyrir sig skoðaður.  Að lokum vona ég að 

rannsóknarverkefni þetta verði til þess að hægt sé, með einföldum hætti, að 

leiðrétta rangar ákvarðanir, hreyfingar og hugsun þeirra sóknarleikmanna sem 

við á. Auk þess er það ósk mín að rannsóknarverkefni þetta aðstoði þjálfara 

íslenska kvennalandsliðsins í leikgreiningu á sóknarleik kvennalandsliðsins. 

Í rannsóknarverkefni þessu er leitast svara við eftirfarandi spurningum:  

1) Ógna leikmenn íslenska kvennalandsliðsins rétt og nægilega vel til að 

opna fyrir meðspilara ?  

2) Skilar leikskipulag landsliðsins réttum árangri ? 

3) Er skothæfni leikmanna í íslenska kvennalandsliðinu nægilega 

fjölbreytt ? 

 

 

 



11 
 

2 Handknattleikur 
 

Í kaflanum verður farið yfir upphaf handknattleiks, leikreglur og skipulag 

útskýrð ásamt þeim atriðum sem auka skilning á íþróttagreininni og þar með á 

þeirri rannsókn sem verkefnið nær yfir. Farið er yfir þau atriði sem eru mæld í 

rannsókninni, svo sem gabbhreyfingar, leikkerfi og hlutverk sóknarmanna.   

 

2.1. Upphaf handknattleiksins 
 

Uppruna handknattleiks má rekja mörg hundruð ár, ef ekki þúsund ára, aftur í 

tímann. Forn Grikkir handléku þá knött með einhverskonar mörk sem 

mælikvarða í íþrótt sem kallaðist „Urania“. Rómverjar lögðu einnig kapp á 

handknattleik sem bar nafnið „Expulsim ludere“. Heimildir er einnig að finna 

á iðkun handknattleiks hjá Egyptum til forna og að handknattleikur hafi verið 

stundaður í Ameríku fyrir þrjú þúsund árum. Reglur þeirrar 

handknattleiksíþróttar eru þó ókunnar en að öllum líkindum voru þær mjög 

frábrugðnar þeim reglum sem við þekkjum í nútíma handknattleik. (Reindl, 

2006).  

Handknattleikur kom ekki fram á sjónarsviðið fyrr en á 19.öld. 11 

leikmenn voru á leikvellinum og einungis leikið utandyra. Íþróttakennari við 

gagnfræði- og latínuskóla í Kaupmannahöfn að nafni Holger Nielsen kenndi 

fimleika sem aðalíþrótt við skólann. Nielsen leyfði nemendum í lok hverrar 

kennslustundar að leika sér í knattspyrnu, ein regla var þó til staðar en hún var 

sú, að nemendum var bannað að stunda knattspyrnu ef Nielsen sjálfur væri 

ekki viðstaddur. Á meðan nemendur biðu köstuðu þeir knettinum á milli sín 

og oftar en ekki voru nemendurnir ekkert tilbúnir til að hætta þeim leik þegar 

Nielsen mætti. Holger Nielsen sá sér þá leik á borði og rifjaði upp þær reglur 

sem vitað var um handknattleik, og samdi í kjölfarið reglur árið 1906. Á þeim 

tíma var handknattleikur stundaður í Noregi, Svíþjóð og Þýskalandi auk 

Danmörku.  

Árið 1925 fór fram fyrsti landsleikurinn í handknattleik karla milli Þýskalands 

og Belgíu. Leikið var eftir leikreglum sem þjóðverjinn Karl Schelenz gaf út 
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árið 1919. Þýskaland og Austurríki léku fyrsta kvennalandsleikinn árið 1930 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

 

2.2. Handknattleikur á Íslandi 
 

Valdimar Sveinbjörnsson kynntist handknattleik þegar hann stundaði nám í 

Íþróttakennaraskólanum í Kaupmannahöfn árin 1919-1921. Valdimar snéri 

heim til Íslands árið 1921 en fáir íþróttakennarar voru starfandi á þeim tíma 

þrátt fyrir að íþróttastarfið væri vaxandi hérlendis. Valdimar kynnti 

handknattleik á íþróttanámskeiðum sem hann hélt víða um land. Íþróttinni var 

iðulega vel fagnað og sóttust nýjir iðkendur mjög í þessa skemmtilegu íþrótt. 

Árið 1925 var fyrsti opinberi kappleikurinn leikinn í handknattleik. Keppt var 

á fyrsta handknattleiksmóti sem sögur fara af árið 1926. Skipt var í karla og 

kvennaflokk. Reykjavík keppti við  ÍH á Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Frá 

þessum tíma smitaði handknattleikur mikið út frá sér og voru þar fremstir í 

flokki skólastrákar úr Menntaskólanum í Reykjavík sem stunduðu 

íþróttakennslu undir leiðsögn Valdimars. Skólastrákarnir stunduðu þá aðrar 

íþróttagreinar og kynntu handknattleik fyrir félögum sínum (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012).   

Handknattleikssamband Íslands var stofnað 11.júní 1957. Árni 

Árnason sem tveimur árum áður hafði tekið við sem formaður í 

Handknattleiksráði Reykjavíkur reyndist mikil driffjöður fyrir 

handknattleikshreyfinguna og fór svo að Árni var kjörinn fyrsti formaður 

Handknattleikssambands Íslands. Árni sinnti formannsstarfinu í eitt ár, 1957-

1958. (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Iðkendafjöldi samkvæmt tölum frá 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands árið 2011 voru 7.225 þar sem rúmlega 

64% voru karlkyns og 36% kvennkyns. 78% af iðkendum eru af 

höfuðborgarsvæðinu (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, 2011.) 
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2.3.  Leikreglur 

 

Handknattleikur er hópíþrótt og eru leikmenn liða fjórtán talsins. Sjö 

leikmenn eru inni á vellinum, sex útileikmenn og einn markmaður.  Sjö 

leikmenn eru utanvallar og sitja á 

varamannabekk (European Handball 

Federation, 2008). Fjórir starfsmenn 

geta að hámarki fylgt liðinu í keppni 

en það eru þjálfari, aðstoðarþjálfari, 

sjúkraþjálfari og liðsstjóri. Leikstöður 

á handknattleiksvelli eru sjö talsins. 

Markvörður sem sér um að verja þau 

skot sem andstæðingurinn kemur til með að skjóta á markið. Í sóknarleik er 

leikstjórnandi á miðjum vallarhelming andstæðingana og sér um að stilla upp í 

leikkerfi og stjórna leik síns liðs. Á hvorri hlið við leikstjórnandann eru 

skyttur og við hlið skyttanna eru hornamenn. Línumaður er staðsettur á sex 

metra línu andstæðinganna og tekur skipunum leikstjórnandans hvar hann skal 

staðsettur (Handknattleikssamband Íslands, 2010). Handknattleiksvöllur er 40 

metra langur og 20 metra breiður. Hvor helmingur skiptist í markteig sem er í 

6 metra fjarlægð frá marklínu og punktalína sem er í 9 metra fjarlægð frá 

marklínu (Handknattleikssamband Íslands, 2010).  

 

Mynd 2. Stærð handknattleiksvallar (handballaustralia.org.au) 

Dómarar í handknattleik eru tveir og skiptast í stöðu innri og ytri dómara. 

Dómarar beita refsingum eftir grófleika brots sem leikmaður framkvæmir. 

Mynd 1. Leikstöður leikmanna á hálfum velli. 
(handballuk.wordpress.com) 
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Gult spjald eða áminning, tveggja mínútna brottvísun þar sem leikmaður þarf 

að yfirgefa leikvöllinn en getur að þeim tíma liðnum komið aftur inn á 

leikvöllinn. Lið leikmannsins sem vísað er af leikvelli er þá einum færri í þann 

tíma. Rautt spjald er gefið ef leikmaður sýnir mjög óíþróttamannslega 

framkomu eða framkvæmir mjög gróft brot. Leikmaður er þá útilokaður frá 

frekari þátttöku í leiknum (Handknattleikssamband Íslands, 2010). Markmið 

leiksins er að skora mörk og reyna að hindra andstæðinginn í að skora mörk. 

Það lið sem skorar fleiri mörk á fyrirfram ákveðnum leiktíma vinnur leikinn 

(European Handball Federation, e.d.) Leiktími í handknattleik eru 2x30 

mínútur. Eftir fyrri 30 mínúturnar er leikhlé þar sem leikmenn ganga til 

búningsklefa og ráða ráðum sínum fyrir seinni 30 mínúturnar. Heimilt er að 

taka þrjú skref með boltann og halda honum í þrjár sekúndur án þess að rekja 

eða gefa hann. Aðeins er leyfilegt að grípa boltann einu sinni eftir að honum 

hefur verið stungið niður. Leikmenn hafa takmarkaðan tíma til þess að gera 

atlögu að marki andstæðinganna. Séu leikmenn of lengi gefur dómari þar til 

gert merki og getur liðið í sókn þá tapað boltanum. Þjálfari getur tekið þrjú 

einnar mínútu leikhlé. Leyfilegt er að taka þrjú leikhlé í hverjum leik og getur 

þjálfari nýtt sér allt að tvö leikhlé í öðrum hálfleiknum 

(Handknattleikssamband Íslands, 2010). 

 

2.5. Skipulag 

 

 Öll handknattleikslið hafa sitt eigið skipulag. Leikkerfi eru form 

skipulags þar sem leikmenn hreyfa sig eftir fyrirfram ákveðnum leiðum til 

þess að opna varnir andstæðinga. Skipulag er hæfni leikmannsins til þess að 

bregðast við því áreiti sem hann er beittur af andstæðingum sínum í keppni 

eða á æfingum  (Munnleg heimild, 8.apríl, 2013). Vel skipulögð lið hafa svör 

við flestum varnarafbrigðum andstæðinganna. Til þess að skipuleggja lið sitt 

vel er mikilvægt að þekkja veikleika og styrkleika sína og þróa leikaðferðina 

út frá því. Ef þú ert með góðar skyttur þá er mikilvægt að virkja þær með þar 

til gerðum leikaðferðum sem gerir þeim kleift að skjóta á markið (Munnleg 

heimild, 8.apríl,2013). 
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Skipulagi er skipt í þrjá hluta. Einstaklings-, hópa- og heildarskipulag. 

Í einstaklingsskipulagi er leikmaðurinn sjálfur ráðandi, hvort hann sé með 

góða tækni og skilning á leiknum. Þegar talað eru um hópaskipulag þá eru það 

aðilar innan liðsins sem vinna saman. Miðjumaður sækir til dæmis á vörnina 

og línumaðurinn setur fyrir hann blokk svo miðjumaður geti skotið á markið 

úr góðu færi. Heildarskipulag tekur tillit til flestra þátta og snýst um skipulag 

liðsins í heild. Heildarskipulag snýst um veikleika liðsins og veikleika 

andstæðingsins svo er unnið út frá þeim upplýsingum og sett upp það skipulag 

sem vænlegast er til árangurs (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1998). 

 

2.5.1.  Varnarskipulag 

 

Vörn hefst um leið og liðið tapar boltanum á einhvern hátt, hvort sem það er 

eftir skot á mark andstæðinganna, eftir að boltinn hefur verið dæmdur af 

liðinu eða eftir að lið skorar. Mikilvægt er að leikmenn liðsins séu fljótir til 

baka að sínum markteig og stilli upp í það varnarskiplulag sem lagt var upp 

með.  Varnarleikur skiptist í þrjá þætti: (Geir Hallsteinsson og Janus 

Guðlaugsson, 1992). 

 Varnarmenn reyna að ná boltanum af sóknarmönnum. 

 Varnarmenn reyna að hindra skot sóknarmanna með því að brjóta á 

þeim á réttum tímapunkti. 

 Varnarmenn verja boltann í samvinnu með markmanni sínum (Geir 

Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 1992). 

2.5.1.1 . Varnaraðferðir 

 

Varnaraðferð er valin eftir styrkleika sóknarliðs 

andstæðinganna og hefur þau áhersluatriði að stöðva 

þá leikmenn andstæðinganna sem skara iðulega 

framúr. Helstu varnaraðferðirnar eru þrjár.  

 6 – 0 vörn. Allir varnarmenn eru á sex  metra 

línunni.  Varnaraðferð þessi er leikin gegn liði 

Mynd 3. Sex-núll vörn 
(commons.wikimedia.org) 
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sem er lágvaxið eða ef varnarlið er hávaxið. Varnaraðferð þessi er 

einnig leikin gegn sóknarliði sem er með sterkan línumann (Munnleg 

heimild, 8.apríl, 2013) 

 

 5 - 1 vörn. Fimm varnarmenn eru á sex metra 

línunni en einn varnarmannanna er á eða við 

níu metra punktalínu þ.e.a.s. fyrir framan þá 

fimm varnarmenn sem eru á sex metra 

línunni. Varnaraðferð þessi er leikin til þess 

að trufla flot á bolta andstæðinganna og til 

þess að leggja áherslu á að stöðva árásir inn á 

miðju (Munnleg heimild, 8.apríl, 2013). 

 

 3 – 2 – 1 vörn. Þrír varnarmenn eru á sex 

metra línunni, tveir varnarmenn eru við níu 

metra punktalínuna og einn varnarmaður er 

fremstur og leikur varnarleik á miðjumann 

andstæðinganna. Vörn þessi er leikin gegn 

andstæðingum sem eru seinir á fótum og með 

lítið skipulag (Munnleg heimild, 8.apríl, 

2013). 

 

2.5.2.  Sóknarskipulag 

 

Sóknarleikur byggist á að vinna varnarmann andstæðinganna og vera því 

einum sóknarmanni fleiri á ákveðnu svæði. Til þess að vinna varnarmann er 

byrjað á að stimpla. Stimplanir byrja yfirleitt hjá hornamönnum sem sækja á 

milli hornar- og skyttuvarnarmanns og draga þannig tvo varnarmenn í sig. 

Hornamaður losar boltann næst á skyttuna sem verður að velja hvort hann sé í 

ákjósanlegasta færinu eða losa boltann áfram á miðjumanninn sem þá fær 

valið (Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 1992).  

Mynd 4. Fimm-einn vörn 
(commons.wikimedia.org) 

Mynd 5. Þrír-tveir-einn vörn 
(teamhb.org) 
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2.6.  Íslenska Kvennalandsliðið 
 

Fyrsti sigur Íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik var gegn Finnum á 

Norðurlandamótinu sumarið 1956. Brotið var blað í íslensku íþróttalífi þegar 

fyrsta alþjóðlega mótið í flokkaíþrótt var haldið á Íslandi, en það var einmitt 

Norðurlandamótið í handknattleik sem haldið var hérlendis 1964. Íslenska 

kvennalandsliðið gerði sér lítið fyrir og sigraði mótið og varð því 

Norðurlandameistari í fyrsta skipti. Frá þeim tíma óx 

kvennahandknattleikurinn jafnt og þétt (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

 Íslenska kvennalandsliðið komst árið 2010 í fyrsta skiptið á stórmót en 

liðið tók þátt á Evrópumótinu sem haldið var af Dönum og Norðmönnum. 

Íslensku stúlkurnar töpuðu öllum leikjum sínum og enduðu í fimmtánda sæti 

af sextán liðum (European Handball federation, e.d). 

Íslenska kvennalandsliðið tók einnig þátt í lokakeppni 

heimsmeistaramótsins sem haldið var í Brasilíu í desember 2011 og enduðu 

þær í tólfta sæti af tuttugu og fjórum liðum ( European Handball Federation, 

2011). 

3. Aðferð og gögn 
 

3.1. Þátttakendur 
 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru leikmenn íslenska kvennalandsliðsins í 

handknattleik sem léku á Evrópumótinu  árið 2012.  Leikmennirnir voru 14 

talsins og léku allir sem útileikmenn.  

 Átta leikmenn landsliðsins leika með félagsliðum á Íslandi og skiptast 

þessir leikmenn niður á þrjú félagslið; Fram, Val og Stjörnuna. Sex leikmenn 

leika erlendis, þrír í Danmörku, tveir í Þýskalandi og einn í Noregi.  
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3.2. Framkvæmd 
 

Eftir jákvæð svör frá Ágústi Jóhannssyni landsliðsþjálfara vegna 

rannsóknarverkefnisins var beinagrind af greiningunni mótuð ásamt því að 

fara á fund með landsliðsþjálfaranum til að fá hans hugmyndir. Gögn til 

greiningar fékk rannsakandi hjá starfsmanni landsliðsins og hjá 

Ríkisútvarpinu. Íslenska kvennalandsliðið lék þrjá leiki á Evrópumótinu í 

Serbíu og voru allir þrír leikirnir greindir. Landsliðið lék gegn Svartfjallalandi, 

Rúmeníu og Rússlandi. Leikmennirnir þurftu allir að uppfylla sömu skilyrði 

óháð leikstöðu. Allir þættir rannsóknarinnar snúa að sóknarleik og því var 

varnarleikur landsliðsins ekki greindur.  

 

3.3. Úrvinnsla 
 

Leikmenn landsliðsins voru greindir í gegnum Sideline XPS Network 

greiningaforritið ásamt því að leikir voru skoðaðir í gegnum VLC 

kvikmyndaspilara. Niðurstöður  sóknarframlags leikmanna voru skráðar í 

Microsoft Excel en skotfjölbreyttni leikmanna var handskráð.  
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3.4 Greining 
 

Markmið rannsóknarinnar er að sýna sóknarframlag leikmanna íslenska 

kvennalandsliðsins í Evrópukeppninni sem haldin var í Serbíu í desember 

2012. Sóknarframlag leikmanna er oftar en ekki vanmetið þar sem eingöngu 

er skoðað hver var markahæstur í hverjum leik fyrir sig en ekki hver opnaði 

flest færi fyrir samherja sína í umræddum leik. Leikmenn íslenska landsliðsins 

eru mjög ólíkir og hafa mismunandi styrkleika 

og veikleika, leikmaður sem skorar aðeins tvö 

mörk í leik en var sá aðili sem gerði það að 

verkum að liðið skoraði 12 önnur mörk, fær 

kannski ekki það lof sem hann á skilið fyrir 

frammistöðuna. Í þessari rannsókn er notast við 

níu viðmið sem öll snúa að sóknarleik og gerir 

það að verkum að auðveldara er að fá rétta 

heildarmynd af sóknarframmistöðu hvers 

leikmanns fyrir sig. Í handknattleik eru yfirleitt notuð sex til sjö viðmið sem 

snúa bæði að varnar og sóknarleik og er því heildarframlag einstakra 

leikmanna óljós.  

Skotframlag leikmanna er einnig skoðað þ.e.  hvar leikmenn eru að 

skjóta á markið og hversu oft þeir skora. Handknattleiksmarkinu er skipt upp í 

níu jafna reiti. Með þessu er hægt að greina hversu oft leikmaðurinn skýtur á 

ákveðna staði á markinu. Evrópukeppni landsliða er eitt stærsta og sterkasta 

handknattleiksmót sem til er í heiminum og eru fremstu handknattleikslið í 

heimi að taka þátt. Undirbúningurinn hjá leikmönnum er því mikill og ekki 

síst hjá markmönnum. Útileikmenn vita að markmenn andstæðinganna fá 

myndbrot með þeim skotum sem þeir taka. Það er því fróðlegt að sjá hvort 

leikmenn Íslenska kvennalandsliðsins hafi nægilega fjölbreytt skot á markið 

til að sporna gegn því að markmenn viti auðveldlega hvar einstaka leikmenn 

skjóti. 

 

0/0 0/0 0/0 

0/0 0/0 0/0 

0/0 0/0 0/0 

Mynd 6. Skipting marks 
(continentalsports.co.uk) 
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3.5.  Útreikningur á framlegð leikmanna í sókn 
 

Tafla 1. Áhersluatriði sóknarframlags leikmanna. 

Tákn Heiti Mælieining 

v1 Skot Fjöldi 

v2 Mörk Fjöldi 

v3 Skotnýting (%) Hlutfall 

v4 Tapaður bolti Fjöldi 

v5 Stimplun-gegnumbrot Fjöldi 

v6 Stimplun-unnið mann Fjöldi 

v7 Fiskað víti Fjöldi 

v8 Stoðsending Fjöldi 

 

v1 = Skot:  Skot er viðmið sem sýnir hversu oft leikmaður skýtur á mark 

andstæðinganna. Sé brotið á leikmanni í skoti hlýtur lið hans auka- eða 

vítakast, þ.e tapar ekki boltanum, telst það ekki sem skot. Hvort sem 

leikmaður skorar, skýtur framhjá markinu, markvörður ver eða skorar mark 

telst það sem skottilraun.  

v2 = Mörk: Mörk er viðmið til að sjá hversu oft leikmaður skorar fyrir lið sitt. 

Boltinn þarf allur að fara yfir marklínuna til þess að mark sé talið. Hvort sem 

mark er skorað úr uppstilltum sóknarleik eða af vítalínu hefur það sama vægi.  

v3 = Skotnýting: Skotnýting sýnir hversu góða nýtingu sóknarleikmaður hefur 

í hverjum keppnisleik.  Viðmið þetta sem fæst með jöfnunni:  Mörk v2 / Skot 

v1. 
 

v4 = Tapaður bolti: Ef leikmaður fær skráðan á sig tapaðan bolta þá gerði 

hann mistök í sóknarleiknum. Dómarinn dæmir boltann af sóknarliðinu og 

hlýtur andstæðingurinn boltann. Þetta getur orsakast af því að leikmaðurinn 

tók of mörg skref, braut af sér sóknarlega til dæmis með því að gera ólöglega 

blokkeringu eða gerði tvígrip. Það er í valdi dómaranna að meta hvort 

leikmaður hafi gerst brotlegur. 
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v5 = Stimplun-gegnumbrot: Stimplun er hreyfing sem sóknarmaður 

framkvæmir til að blekkja varnarmann andstæðingsins.  Viðmið þetta telur 

þegar sóknarmaður kemst framhjá varnarmanni með gabbhreyfingunni og 

kemst í ákjósanlegt færi til að skora mark. Leikmaður fær skráð á sig 

stimplun-gegnumbrot hvort sem hann nær að skora eða ekki, viðmiðið tekur 

bara tillit til þess að leikmaðurinn komst í ákjósanlegt marktækifæri.  

v6 = Stimplun-unnið mann: Viðmið þetta telur þegar sóknarmaður nær, með 

því að nota stimplunina, að vinna fleiri en einn varnarmann andstæðingsins í 

sig og þar með opna tækifæri fyrir samherja til að komast í ákjósanlegt 

marktækifæri.  

v7 = Fiskað víti: Viðmiðið fiskað víti gefur til kynna að brotið hafi verið á 

leikmanni í upplögðu marktækifæri. Brotið á sér þannig stað að það hafi bein 

áhrif á skot leikmannsins og hlýtur hann því vítakast sem tekið er á 

vítakastlínu, sjö metra frá marki andstæðingana. Í hverju liði er vítaskytta sem 

hefur í fyrri leikjum eða á æfingu sannað sig sem öruggasti skotmaðurinn af 

vítapunktinum og er það oftar en ekki svo að línumaður fiski vítakast, en svo 

fær annar leikmaður það hlutverk að taka vítakastið. Línumaðurinn fær því 

skráð á sig fiskað víti hvort sem skorað verður úr vítinu eða ekki en 

leikmaðurinn sem tekur vítakastið fær skráð á sig skot og eftir því hvort hann 

skorar eða ekki skráð á sig mark.  

v8 = Stoðsending: Stoðsending er viðmið sem notast er við til að finna út 

hvaða leikmaður spilar samherja sína hvað mest uppi. Leikmaður getur verið 

eigingjarn og tekið sjálfur skot í stað þess að gefa boltann á samherja sem er 

jafnvel í mun betra færi. Stoðsending telur bara ef sá sem tók skotið skorar úr 

því. Skori leikmaðurinn úr skotinu frá hann sjálfur skráð á sig skot og mark, sá 

sem gaf boltann fær því skráða á sig stoðsendingu. Skori leikmaðurinn ekki úr 

skotinu fær leikmaðurinn sem tók skotið bara skráð á sig skot tilraun.  

3.6.  Útreikningur á framlegð leikkerfa 
 

Eitt markmiða rannsóknarverkefnisins er að sýna fram á framlegð uppstilltra 

leikkerfa í sóknarleik íslenska kvennalandsliðsins á Evrópumótinu í Serbíu 

2012. Fimm viðmið eru notuð sem túlka útkomu úr leikkerfinu. Aukakast, 
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ekki mark, tapaður bolti, víti og mark eru þau viðmið sem notuð eru og gera 

lesendanum á einfaldan hátt grein fyrir útkomu leikkerfisins.  

Tafla 2. Áhersluatriði við útkomu leikkerfa. 

Heiti leikkerfis 

Andstæðingur Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 0 0 0 0 0 0 

Ekki mark 0 0 0 0 0 0 

Tapaður bolti 0 0 0 0 0 0 

Víti 0 0 0 0 0 0 

Mark 0 0 0 0 0 0 

Alls 0 0 0 0 0 0 

 

Andstæðingur: Sýnir þá mótherja sem leikkerfin voru leikin gegn. Hvert 

leikkerfi skiptist í „hægri“ og „vinstri“, skráð er í þann dálk sem við á eftir því 

hvort leikkerfið var tekið vinstra megin á vellinum eða hægra megin á 

vellinum.  

V1 = Aukakast: Er viðmið sem sýnir að útkoman úr leikkerfinu var sú að 

brotið var á leikmanni og komst liðið því ekki í ákjósanlegt færi en hlaut engu 

að síður boltann aftur. 

V2 = Ekki mark: Er viðmið sem sýnir að leikmaður hafi tekið skot að marki 

andstæðinganna. Skot leikmanns getur endað á fjóra vegu:  

 Varið af varnarmönnum andstæðinganna. 

 Varið af markmanni andstæðinganna. 

 Skotið fór framhjá marki andstæðinganna. 

 Skotið fór í stöngina. 

V4 = Tapaður bolti: Ef leikmaður fær skráðan á sig tapaðan bolta þá gerði 

hann mistök í sóknarleiknum. Dómarinn dæmir boltann af sóknarliðinu og 

hlýtur andstæðingurinn boltann. Þetta getur orsakast af því að leikmaðurinn 

tók of mörg skref, braut af sér sóknarlega til dæmis með því að gera ólöglega 

blokkeringu eða gerði tvígrip. Það er í valdi dómarana að meta hvort 

leikmaður hafi gerst brotlegur. 
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V5 = Víti: Viðmiðið víti gefur til kynna að brotið hafi verið á leikmanni í 

upplögðu marktækifæri. Brotið á sér þannig stað að það hafi bein áhrif á skot 

leikmannsins og hlýtur hann því vítakast sem tekið er á þar til gerðri sjö metra 

línu beint fyrir framan markið, sjö metra frá marki andstæðingana. Víti telst 

sem vel heppnuð sókn.  

V6 = Mark: Er viðmið sem sýnir að útkoman úr leikkerfinu hafi gefið liðinu 

stig á stigatöflunni. Boltinn þarf að fara allur fyrir línuna til þess að mark telji. 

V7 = Alls: Sýnir hversu oft hvert leikkerfi var tekið, hægra eða vinstramegin á 

vellinum í hverjum leik fyrir sig.  

 

  4. Niðurstöður 
 

Ísland hóf leik gegn verðandi Evrópumeisturum Svartfjallalands og lauk þeim 

leik með sigri Svartfellinga 26-16 eftir að staðan í háfleik hafi verið 10-7 

Svartfellingum í vil. Annar leikur í riðlinum var gegn Rúmeníu sem einnig 

tapaðist, en lokatölur urðu 22-19, eftir að staðan í hálfleik hafði verið 15-13 

Rúmenum í vil. Lokaleik riðilsins gegn Rússlandi urðu íslensku stelpurnar því 

að sigra til að eiga möguleika á að komast í milliriðilinn. Leikurinn varð aldrei 

spennandi en þær Rússnesku sigruðu örugglega 30-21 eftir að hafa verið 15-8 

yfir í hálfleik. Ísland á því enn eftir að vinna sinn fyrsta leik á Evrópumóti í 

kvennahandknattleik.  

4.1. Leikkerfi Íslenska kvennalandsliðsins á Evrópumótinu í 

Serbíu 
 

Íslenska kvennalandsliðið lék átta leikkerfi á Evrópumótinu í Serbíu. Tvö af 

þessum leikkerfum voru notuð þegar landsliðið var annað hvort manni fleiri 

eða manni færri. Leikkerfin nefndust hornajúggi, júggi, kairó, einn, tjékki, 

miðja leysir auk leikkerfanna manni fleiri og manni færri.  

Hornajúggi: Hægri skytta gefur boltann á hægri hornamann, þegar hægri 

hornamaðurinn er með boltann þá skipta hægri skytta og miðjumaður um 
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stöðu. Hægri hornamaður gefur því næst á miðjumanninn sem er kominn í 

stöðu hægri skyttunnar, sé kerfið notað hægra megin kallast það hornajúggi 

hægri en sé kerfið notað vinstra megin er það kallað hornajúggi vinstri. 

Júggi: Miðjumaður gefur boltann á hægri skyttu og skiptir því næst um stöðu 

við vinstri skyttu. Hægri skytta gefur boltann á vinstri skyttu sem er kominn í 

stöðu miðjumanns. Sé kerfið notað vinstramegin kallast það júggi vinstri, sé 

kerfið notað hægramegin kallast það júggi hægri.  

Kairó: Línumaður liggur á öðrum hvorum væng varnarinnar, miðjumaður 

sækir línumann sem kemur út að níu metra punktalínunni og gefur yfir á hægri 

skyttu. Vinstri skytta kemur á ferðinni og fær boltann frá hægri skyttu. 

Miðjumaður dregur sig út og er kominn í stöðu vinstri skyttu. Sé kerfið tekið 

vinstramegin kallast það kairó vinstri, sé kerfið tekið hægra megið kallast það 

Kairó hægri. 

Einn: Vinstri hornamaður leysir ýmist með eða á móti bolta og leggst á 

varnarmann hægri skyttu samherja síns. Vinstri skytta fer því næst niður í 

horn og miðjumaður í stöðu vinstri skyttu. Sé þetta kerfi tekið vinstra megin er 

það kallað einn vinstri, sé það tekið hægra megin er það kallað einn hægri.  

Tjékki: Bolti kemur frá hornamanni á skyttuna sem sækir milli varnarmanna 

tvö og þrjú. Miðjumaður kemur á ferðinni boltalaus bak við skyttuna og reynir 

að komast á milli varnarmanna eitt og tvö eða reynir að opna fyrir 

hornamanninn sem gaf boltann upphaflega. Sé kerfið tekið vinstra megin 

kallast það tjékki vinstri, sé það tekið hægra megin kallast það tjékki hægri. 

Miðja leysir: Miðjumaður spilar boltanum á hægri skyttu og leggst á 

varnarmann hægri skyttunnar, línumaður liggur á varnarmanni vinstri 

skyttunnar, hægri skyttan leikur boltanum yfir á vinstri skyttu. Miðjumaðurinn 

sem hafði leyst rykkir yfir á varnarmann vinstri skyttunnar sem kemur inn á 

miðju, línumaður rykkir yfir í eyðuna sem myndast hjá varnarmanni hægri 

skyttunnar. Sé kerfið tekið vinstramegin kallast það miðja leysir vinstri, sé það 

tekið hægra megin er það kallað miðja leysir hægri. 
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Einum fleiri:  Miðjumaður leysir um leið og hann spilar boltanum á hægri 

skyttuna, skytturnar sjá um að ógna ásamt því að leita að línumönnunum 

tveimur.  

Einum færri:  Miðja sækir hornamann, hornamaðurinn spilar á gagnstæða 

skyttu og leysir inn.  

 

4.2.  Evrópumótið í  Serbíu 2012 
 

Íslenska kvennalandsliðið komst inn bakdyramegin á Evrópumótið í Serbíu 

árið 2012. Holland sem var mótshaldari og átti því öruggt sæti í lokakeppninni 

gaf mótið frá sér á seinustu stundu, þar með misstu hollensku stelpurnar sitt 

sæti í lokakeppninni. Ísland hafði endað í þriðja sæti í sínum riðli í 

undankeppninni en vegna hagstæðs árangurs þeirra liða sem enduðu í þriðja 

sæti kom það í hlut íslensku stúlknanna að taka sæti þeirra hollensku. 

(European Handball Federation, 2012). 

Landsliðsþjálfarinn, Ágúst Jóhannsson, talaði um að íslenska 

kvennalandsliðið legði af stað í mótið með því hugarfari að vinna einn leik en 

hafði samt sem áður stærra markmið, en það var að komast upp úr riðlinum. 

Íslensku stelpurnar lentu á vegg í fyrstu viðureign liðins gegn verðandi 

Evrópumeisturum Svartfjallalands. Stelpurnar brotnuðu fljótt niður, of margir 

leikmenn  léku undir getu og náðu sér ekki á strik (Ágúst Jóhannsson, 2013). 

Mótherjar íslenska landsliðsins, Svartfjallaland og Rúmenía léku sex – 

núll vörn í sextíu mínútur, allan leiktímann. Rússland lék hinsvegar sex - núll 

vörn í fjörtíu og sjö mínútur en fimm – einn vörn í þrettán mínútur.  

Vitað var fyrirfram, að verkefnið væri erfitt og markmiðin krefjandi en 

að fara í stórmót með önnur markmið en að komast upp úr riðlinum væri 

fáránlegt. Landsliðið hefur, eftir stórmótið verið að kryfja sinn leik á mótinu 

til þess að geta bætt sig fyrir næsta stórmót (Ágúst Jóhannsson, 2013).  
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4.3. Tölfræði leikmanna á Evrópumótinu 2012  
 

Íslenska kvennalandsliðið lék þrjá leiki á Evrópumótinu í Serbíu 2012. Í 

þessum kafla er farið ítarlega yfir framlag hvers leikmanns íslenska 

kvennalandsliðsins í sóknarleik. Á einfaldan hátt eru gerð góð og ítarlega skil 

á þeim aðalþáttum er snúa að sóknarleik. Skotfjölbreyttni hvers leikmanns er 

einnig skoðað þ.e. hversu fjölbreytt skot leikmannsins á mark andstæðinganna 

var á Evrópumótinu í Serbíu. Sóknarleikmenn landsliðsins voru 14 talsins en 

höfðu misstór hlutverk. Framlegð lykilleikmanna landsliðsins er fróðlegt að 

skoða á meðan framlag þeirra leikmanna sem minna fengu að spreyta sig er 

erfitt að meta.  
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4.3.1. Anna Úrsúla Guðmundsdóttir    

Leikstaða: Línumaður 

Fæðingardagur: 01.05.1985 

Hæð: 181 sm. 

Félag: Valur 

 

 

Tafla 3 Framlegð Önnu Úrsúlu Guðmundsdóttur  
á Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 1 3 1 5 

Mörk 1 1 1 3 

Skotnýting 100% 33% 100% 60% 

Tapaður bolti 1 3 2 6 

Stoðsending 0 2 1 3 

Fiskuð víti 0 1 5 6 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

0 0 0 0 

 

Tafla 3. sýnir framlegð Önnu Úrsúlu Guðmundsdóttur á Evrópumótinu í 

Serbíu 2012. Anna skýtur 5 sinnum á markið og skorar 3 sinnum. Skotnýting 

Önnu er 60%, hún tapaði boltanum 6 sinnum, gaf 3 stoðsendingar. Anna 

fiskaði 6 vítaköst en stimplaði sig aldrei í gegnum varnarmann 

andstæðinganna. Anna náði aldrei að vinna tvo varnarmenn í sig.  

 

Mynd 8 sýnir skotfjölbreyttni Önnu Úrsúlu á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Anna skýtur 5 sinnum á markið, tvö skota 

hennar eru uppi á markið, bæði vinstra 

megin. Hún skýtur einu sinnu fyrir miðju 

marksins vinstra megin og tvö skota 

henna eru niðri, eitt hægra megin og eitt 

vinstra megin.  

 

 

 

 

 
Mynd 7. Anna Úrsúla 

Guðmundsdóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

 

0/2 0/0 0/0 

1/1 0/0 0/0 

1/1 0/0 1/1 

 
Mynd 8. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Önnu Úrsúlu 

Guðmundsdóttur. 
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4.3.2. Arna Sif Pálsdóttir    

Leikstaða: Línumaður 

Fæðingardagur: 05.01.1988 

Hæð: 185 sm. 

Félag: Team Esbjerg 

 

 

Tafla 4 Framlegð Örnu Sifjar Pálsdóttur á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 3 0 2 5 

Mörk 2 0 2 4 

Skotnýting 67% 0% 100% 80% 

Tapaður bolti 1 1 0 2 

Stoðsending 0 0 0 0 

Fiskuð víti 1 0 0 1 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

0 0 0 0 

 

Tafla 4. sýnir framlegð Örnu Sifjar Pálsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Arna skýtur 5 sinnum á markið og skorar 4 sinnum. Skotnýting Örnu er 80%, 

hún tapaði boltanum 2 sinnum og gaf enga stoðsendingu. Arna Sif fiskaði 1 

vítakast en stimplaði sig aldrei í gegnum varnarmann andstæðinganna. Arna 

vann aldrei í sig tvo varnarmenn. 

 

.  

Mynd 10 sýnir skotfjölbreyttni Örnu 

Sifjar á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Arna skýtur 5 sinnum á markið, þrjú skota 

hennar eru fyrir miðju marksins, þar af 

tvö hægra megin. Hún skýtur tvisvar 

sinnum niðri á markið, eitt fyrir miðju og 

einu sinni fyrir hægra megin.  

 

 

 
Mynd 9. Arna Sif Pálsdóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

0/0 0/0 0/0 

1/1 0/0 1/2 

0/0 1/1 1/1 

 

 
Mynd 10. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Örnu Sifjar 

Pálsdóttur 
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4.3.3. Ásta Birna Gunnarsdóttir    

Leikstaða: Vinstra horn 

Fæðingardagur: 29.10.1984 

Hæð: 165 sm. 

Félag: Fram 

 

 

Tafla 5 Framlegð Ástu Birnu Gunnarsdóttur á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 0 0 3 3 

Mörk 0 0 1 1 

Skotnýting 0% 0% 33% 33% 

Tapaður bolti 0 0 0 0 

Stoðsending 0 0 0 0 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 1 1 

Stimplun 
unnið mann 

1 0 0 1 

 

Tafla 5. sýnir framlegð Ástu Birnu Gunnarsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu 

2012. Ásta skýtur 3 sinnum á markið og skorar 1 sinni. Skotnýting Ástu er 

33%, hún var ekki með tapaða bolta, gaf enga stoðsendingu og fiskaði ekkert 

vítakast. Ásta stimplaði sig einu sinni í gegnum varnarmann andstæðinganna 

en það gaf ekki mark. Hún vann tvo varnarmenn í sig einu sinni en í gegnum 

það kom ekkert mark.  

 

Mynd 12. sýnir skotfjölbreyttni Ástu 

Birnu á Evrópumótinu í Serbíu 2012. Ásta 

skýtur 3 sinnum á markið, eitt skota 

hennar eru uppi á markið  hægra megin, 

eitt fyrir miðju hægra megin og eitt niður 

á mitt markið. Eitt skota Ástu fór yfir 

markið, í varnarvegg andstæðinganna eða 

var varið af markmanni andstæðinganna. 

 

  

 

 
Mynd 11. Ásta Birna 

Gunnarsdóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

0/0 0/0 1/1 

0/0 0/0 0/1 

0/0 0/1 0/0 

 

 
Mynd 12. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Ástu Birnu 

Gunnarsdóttur. 
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4.3.4. Dagný Skúladóttir    

Leikstaða: Vinstra horn 

Fæðingardagur: 10.05.1980 

Hæð: 168 sm. 

Félag: Valur 

 

 

Tafla 6 Framlegð Dagnýjar Skúladóttur á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 2 2 1 5 

Mörk 0 2 1 3 

Skotnýting 0% 100% 100% 60% 

Tapaður bolti 0 0 0 0 

Stoðsending 0 0 0 0 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

0 1 0 1 

 

Tafla 6. sýnir framlegð Dagnýjar Skúladóttur á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Dagný skýtur 5 sinnum á markið og skorar 3. Skotnýting Dagnýjar er 60%, 

hún tapaði boltanum aldrei og gaf engar stoðsendingar. Dagný fiskaði ekkert 

vítakast og stimplaði sig aldrei í gegnum varnarmann andstæðinganna. Dagný 

vann tvo varnarmenn í sig einu sinni en í gegnum það kom ekkert mark 

 

.  

Mynd 14. sýnir skotfjölbreyttni Dagnýjar 

á Evrópumótinu í Serbíu 2012. Dagný 

skýtur 5 sinnum á markið, eitt skota 

hennar eru uppi á markið vinstra megin. 

Hún skýtur tvisvar sinnum fyrir miðju 

marksins hægra megin og eitt skota  

hennar eru niðri hægra megin. Eitt skot 

Dagnýjar fór yfir, í varnarvegg eða var 

varið af markverði andstæðinganna. 

 

  

 

 
Mynd 13. Dagný Skúladóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

1/1 0/0 0/0 

0/0 0/0 1/2 

0/0 0/0 1/1 

 

 
Mynd 14 Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Dagnýjar 

Skúladóttur. 
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4.3.5. Hanna Guðrún Stefánsdóttir    

Leikstaða: Hægra horn 

Fæðingardagur: 11.02.1979 

Hæð: 161 sm. 

Félag: Stjarnan 

 

 

Tafla 7 Framlegð Hönnu Guðrúnar 
Stefánsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 0 0 2 2 

Mörk 0 0 1 1 

Skotnýting 0% 0% 50% 50% 

Tapaður bolti 0 0 0 0 

Stoðsending 0 0 0 0 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

0 0 0 0 

 

Tafla 7 sýnir framlegð Hönnu Guðrúnar Stefánsdóttur á Evrópumótinu í 

Serbíu 2012. Hanna skýtur 2 sinnum á markið og skorar 1 sinni. Skotnýting 

Hönnu er 50%, hún tapaði boltanum aldrei, gaf enga stoðsendingu og fiskaði 

ekkert vítakast. Hanna stimplaði sig aldrei í gegnum vörn andstæðinganna og 

vann aldrei tvo varnarmenn í sig.  

 

 

Mynd 16. sýnir skotfjölbreyttni Hönnu 

Guðrúnar á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Hanna skýtur tvisvar sinnum á markið, 

annað skota hennar hæfði markið 

vinstramegin niðri. Eitt skota Hönnu fór 

yfir markið, í varnarvegg andstæðinganna 

eða var varið af markmanni 

andstæðinganna. 

 

  

 

 
Mynd 15. Hanna Guðrún 

Stefánsdóttir 

(Visir.is, 2010) 

0/0 0/0 0/0 

0/0 0/0 0/0 

1/1 0/0 0/0 

 

 
Mynd 16. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Hönnu Guðrúnar 

Stefánsdóttur. 
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4.3.6. Hildur Þorgeirsdóttir    

Leikstaða: Hægri skytta 

Fæðingardagur: 11.03.1989 

Hæð: 182 sm. 

Félag: Blomberg-Lippe 

 

 

Tafla 8 Framlegð Hildar Þorgeirsdóttur á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 2 0 0 2 

Mörk 1 0 0 1 

Skotnýting 50% 0% 0% 50% 

Tapaður bolti 0 0 0 0 

Stoðsending 0 0 0 0 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

1 0 0 1 

 

Tafla 8. sýnir framlegð Hildar Þorgeirsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Hildur skýtur 2 sinnum á markið og skorar 1 sinni. Skotnýting Hildar er 50%, 

hún tapaði boltanum aldrei og gaf enga stoðsendingu. Hildur fiskaði ekkert 

vítakast og stimplaði sig aldrei í gegnum varnarmann andstæðinganna. Hildur 

vann tvo varnarmenn í sig einu sinni en í gegnum það fékkst ekkert mark.  

 

 

Mynd 18. sýnir skotfjölbreyttni Hildar 

Þorgeirsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu 

2012. Hildur skýtur 2 sinnum á markið, 

eitt skota hennar er uppi á markið vinstra 

megin. Hún skýtur einu sinni yfir markið, 

í varnarvegg andstæðinganna eða skotið 

var varið af markmanni andstæðinganna. 

 

 

  

 

 
Mynd 17. Hildur Þorgeirsdóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

1/1 0/0 0/0 

0/0 0/0 0/0 

0/0 0/0 0/0 

 

 
Mynd 18. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Hildar 

Þorgeirsdóttur. 
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4.3.7. Hrafnhildur Skúladóttir    

Leikstaða: Vinstri skytta 

Fæðingardagur: 09.08.1977 

Hæð: 177 sm. 

Félag: Valur 

 

 

Tafla 9 Framlegð Hrafnhildar Skúladóttur á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 1 7(4) 9(1) 17(5) 

Mörk 0 4(3) 3(1) 7(4) 

Skotnýting 0% 57% 33% 41% 

Tapaður bolti 3 4 2 9 

Stoðsending 0 2 3 5 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

1 0 0 1 

Stimplun 
unnið mann 

4(1mörk) 5(2mörk) 2 11(3mörk) 

 

Tafla 9. sýnir framlegð Hrafnhildar Skúladóttur á Evrópumótinu í Serbíu 

2012. Hrafnhildur skýtur 17 sinnum á markið og skorar 7 sinnum þar af tekur 

hún 5 víti og skorar úr 4 þeirra. Skotnýting Hrafnhildar er 41%, hún tapaði 

boltanum 9 sinnum, gaf 5 stoðsendingar. Hrafnhildur fiskaði ekkert vítakast 

en stimplaði sig einu sinni í gegnum varnarmann andstæðinganna sem gaf þó 

ekki mark. Hún vann tvo varnarmenn í sig 11 sinnum og í gegnum það komu 

3 mörk.  

 

Mynd 20. sýnir skotfjölbreyttni 

Hrafnhildar Skúladóttur á Evrópumótinu í 

Serbíu 2012. Hrafnhildur skýtur skýtur 17 

sinnum á markið, þrjú skota hennar eru 

uppi á markið þar af tvö vinstra megin. 

Hún skýtur tvisvar sinnum fyrir miðju 

marksins hægra megin og átta skota 

hennar eru niðri þar af sex vinstra megin. 

Fjögur skota Hrafnhildar fóru yfir markið, 

í varnarvegg andstæðinganna eða var 

varið af markmanni andstæðinganna. 

 

 
Mynd 19. Hrafnhildur Skúladóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

1/2 0/0 0/1 

0/0 0/0 1/2 

4/6 0/0 1/2 

 

 
Mynd 20. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Hrafnhildar 

Skúladóttur. 
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4.3.8. Jóna Margrét Ragnarsdóttir    

Leikstaða: Hægri skytta 

Fæðingardagur: 29.03.1983 

Hæð: 169 sm. 

Félag: Stjarnan 

 

 

Tafla 10 Framlegð Jónu Margrétar 
Ragnarsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 0 0 1 1 

Mörk 0 0 0 0 

Skotnýting 0% 0% 0% 0% 

Tapaður bolti 0 0 0 0 

Stoðsending 0 0 0 0 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

0 0 0 0 

 

Tafla 10. sýnir framlegð Jónu Margrétar Ragnarsdóttur á Evrópumótinu í 

Serbíu 2012. Jóna skaut aðeins einu sinni á markið og skoraði ekki úr því 

skoti, skotnýting hennar er því 0%. Hún tapaði boltanum aldrei, gaf enga 

stoðsendingu og fiskaði ekkert vítakast. Jóna stimplaði sig aldrei í gegnum 

varnarmann andstæðinganna og vann aldrei tvo varnarmenn í sig. 

 

 

Mynd 22. sýnir skotfjölbreyttni Jónu 

Margrétar á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Jóna skýtur 1 sinni á markið fyrir miðju 

vinstra megin.  Ekkert skota Jónu fór yfir 

markið, í varnarvegg andstæðinganna eða 

var varið af markmanni andstæðinganna. 

 

 

  

 

 
Mynd 21. Jóna Margrét 

Ragnarsdóttir 

(Morgunblaðið, 2013) 

0/0 0/0 0/0 

0/1 0/0 0/0 

0/0 0/0 0/0 

 

 
Mynd 22. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Jónu Margrétar 

Ragnarsdóttur 
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4.3.9. Karen Knútsdóttir    

Leikstaða: Miðjumaður 

Fæðingardagur: 04.02.1990 

Hæð: 167 sm. 

Félag: Blomberg-Lippe 

 

 

Tafla 11 Framlegð Kareni Knútsdóttur á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 6(1) 3 7 16(1) 

Mörk 1 1 3 5 

Skotnýting 17% 33% 43% 31% 

Tapaður bolti 1 0 1 2 

Stoðsending 2 2 1 5 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 1(1mark) 1(1mark) 

Stimplun 
unnið mann 

3(1mörk) 1 5(2mörk) 9(3mörk) 

 

Tafla 11. sýnir framlegð Karenar Knútsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Karen skýtur 16 sinnum á markið og skorar 5 sinnum þar af tekur hún 1 

vítakast en skoraði ekki úr því. Skotnýting Karenar er 31%, hún tapaði 

boltanum 2 sinnum, gaf 5 stoðsendingar. Karen fiskaði ekkert vítakast en 

stimplaði sig einu sinni í gegnum varnarmann andstæðinganna sem gaf mark. 

Karen vann tvo varnarmenn í sig 9 sinnum og í gegnum það komu 3 mörk.  

 

Mynd 24. sýnir skotfjölbreyttni Karenar á 

Evrópumótinu í Serbíu 2012. Karen 

skýtur 16 sinnum á markið, fjögur skota 

hennar eru uppi á markið, tvö vinstra 

megin, eitt fyrir miðju og eitt hægra 

megin. Hún skýtur einu sinni á mitt 

markið, og einu sinni vinstra megin fyrir 

miðju marksins. Þrjú skot Karenar 

höfnuðu niðri á markinu, tvö þeirra 

vinstra megin og eitt fyrir miðju. Sjö 

skota Karenar fóru yfir markið, í varnarvegg andstæðinganna eða var varið af 

markmanni andstæðinganna. 

 

 
Mynd 23. Karen Knútsdóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

1/2 1/1 1/1 

0/1 0/1 0/0 

1/2 1/1 0/0 

 

 
Mynd 24. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Karenar 

Knútsdóttur. 
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4.3.10. Rakel Dögg Bragadóttir    

Leikstaða: Miðjumaður 

Fæðingardagur: 24.05.1986 

Hæð: 177 sm. 

Félag: Stjarnan 

 

 

Tafla 12 Framlegð Rakelar Daggar Bragadóttur á Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 5(1) 3 7(4) 15(5) 

Mörk 5(1) 1 3(3) 9(4) 

Skotnýting 100% 33% 43% 60% 

Tapaður bolti 0 2 2 4 

Stoðsending 1 0 1 2 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

4(2mörk) 3 0 7(2mörk) 

 

Tafla 12. sýnir framlegð Rakelar Daggar Bragadóttur á Evrópumótinu í Serbíu 

2012. Rakel skýtur 15 sinnum á markið og skorar 9 sinnum þar af tekur hún 5 

víti og skorar úr 4 þeirra. Skotnýting Rakelar er 60%, hún tapaði boltanum 4 

sinnum, gaf 2 stoðsendingar. Rakel Dögg fiskaði ekkert vítakast og stimplaði 

sig aldrei í gegnum varnarmann andstæðinganna. Rakel vann tvo varnarmenn 

í sig 7 sinnum og í gegnum það komu 2 mörk. 

  

Mynd 26. sýnir skotfjölbreyttni Rakelar 

Daggar á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Rakel skýtur 15 sinnum á markið, fimm 

skota hennar eru uppi á markið þar af 

fjögur vinstra megin. Hún skýtur einu 

sinnu fyrir miðju marksins hægra megin 

og 6 skota skot hennar eru niðri þar af 

fjögur hægra megin. Fjögur skota Rakelar 

fóru yfir markið, í varnarvegg 

andstæðinganna eða var varið af 

markmanni andstæðinganna. 

 

 

Mynd 25. Rakel Dögg Bragadóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

4/4 0/0 1/1 

0/0 0/0 0/1 

1/2 0/0 3/4 

 

 
Mynd 26. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Rakelar Daggar 

Bragadóttur. 
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4.3.11. Ramune Pekarskyte    

Leikstaða: Vinstri skytta 

Fæðingardagur: 05.10.1980 

Hæð: 188 sm. 

Félag: Levanger 

 

 

Tafla 13. Framlegð Ramune Pekarskyte á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 3 3 5 11 

Mörk 0 2 0 2 

Skotnýting 0% 67% 0% 19% 

Tapaður bolti 0 0 1 1 

Stoðsending 1 0 0 1 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

1(1mörk) 0 0 1(1mörk) 

 

Tafla 13. sýnir framlegð Ramune Pekarskyte á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Ramune skýtur 11 sinnum á markið og skorar 2 sinnum. Skotnýting Ramune 

er 19%, hún tapaði boltanum 1 sinni og gaf 1 stoðsendingu. Ramune fiskaði 

ekkert vítakast og stimplaði sig aldrei í gegnum varnarmann andstæðinganna. 

Ramune vann tvo varnarmenn í sig 1 sinni og í gegnum það kom 1 mark.  

 

Mynd 28. sýnir skotfjölbreyttni Ramune á 

Evrópumótinu í Serbíu 2012. Ramune 

skýtur 11 sinnum á markið, tvö skota 

hennar eru uppi á markið, eitt vinstra 

megin og eitt hægra megin. Hún skýtur 

einu sinni á mitt markið og einu sinni á 

mitt markið vinstra megin. Þrjú skota 

hennar eru niðri, tvö vinstra megin og eitt 

hægra megin. Fjögur skota Ramune eru 

yfir markið, í varnarvegg eða var varið af 

markmanni andstæðinganna. 

 

 
Mynd 27. Ramune Pekarskyte 

(European Handball Federation, e.d.) 

1/1 0/0 0/1 

0/1 0/1 0/0 

1/2 0/0 0/1 

 

 
Mynd 28. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Ramune Pekarskyte. 
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4.3.12. Rut Jónsdóttir   

Leikstaða: Hægri skytta 

Fæðingardagur: 21.07.1990 

Hæð: 176 sm. 

Félag: Team Tvis Holstebro 

 

 

Tafla 14. Framlegð Rutar Jónsdóttur á 
Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 4 8 7 19 

Mörk 2 5 4 11 

Skotnýting 50% 63% 57% 58% 

Tapaður bolti 1 0 1 2 

Stoðsending 2 1 6 9 

Fiskuð víti 0 0 0 0 

Stimplun 
gegnumbrot 

2(1mark) 2(1mark) 1 5(2mörk) 

Stimplun 
unnið mann 

10(2mörk) 10(3mörk) 8(2mörk) 28(7mörk) 

 

Tafla 14. sýnir framlegð Rutar Jónsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu 2012. Rut 

skýtur 19 sinnum á markið og skorar 11 sinnum. Skotnýting Rutar er 58%, 

hún tapaði boltanum 2 sinnum, gaf 9 stoðsendingar. Rut fiskaði ekkert 

vítakast en stimplaði sig 5 sinnum í gegnum varnarmann andstæðinganna sem 

gaf 2 mörk. Rut vann tvo varnarmenn í sig 28 sinnum og í gegnum það komu 

7 mörk.  

 

Mynd 30. sýnir skotfjölbreyttni Rutar á 

Evrópumótinu í Serbíu 2012. Rut skýtur 

19 sinnum á markið, fimm skota hennar 

eru uppi á markið þar af fjögur vinstra 

megin. Hún skýtur einu sinnu fyrir miðju 

marksins hægra megin og sex skota 

hennar eru niðri, þar af fjögur hægra 

megin. Þrjú skota Rutar fóru yfir markið, í 

varnarvegg andstæðinganna eða var varið 

af markmanni andstæðinganna. 

 

 

 
Mynd 29. Rut Jónsdóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

4/4 0/0 1/1 

0/0 0/0 0/1 

1/2 0/0 3/4 

 

 
Mynd 30. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Rutar Jónsdóttur. 
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4.3.13. Stella Sigurðardóttir   

Leikstaða: Vinstri Skytta 

Fæðingardagur: 30.03.1990 

Hæð: 181 sm. 

Félag: Fram 

 

 

 

Tafla 15. Framlegð Stellu Sigurðardóttur á Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 6 5 1 12 

Mörk 1 1 0 2 

Skotnýting 17% 20% 0% 17% 

Tapaður bolti 2 1 0 3 

Stoðsending 2 0 1 3 

Fiskuð víti 0 2 0 2 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 1 0 1 

Stimplun 
unnið mann 

4(1mark) 6(1mark) 1 11(2mörk) 

 

Tafla 15. sýnir framlegð Stellu Sigurðardóttur á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Stella skýtur 12 sinnum á markið og skorar 2 sinnum. Skotnýting Stellu er 

17%, hún tapaði boltanum 3 sinnum og gaf 3 stoðsendingar. Stella fiskaði tvö 

vítaköst og stimplaði sig einu sinni í gegnum varnarmann andstæðinganna en 

það gaf ekki mark. Stella vann tvo varnarmenn í sig 11 sinnum og í gegnum 

það komu 2 mörk.  

 

Mynd 32. sýnir skotfjölbreyttni Stellu á 

Evrópumótinu í Serbíu 2012. Stella skýtur 

12 sinnum á markið, fjögur skota hennar 

eru uppi á markið, eitt vinstra megin, eitt 

fyrir miðju og tvö hægra megin. Þrjú 

skota hennar eru á mitt markið, eitt vinstra 

megin, eitt fyrir miðju og eitt hægra 

megin. Fimm skota Stellu fóru yfir 

markið, í varnarvegg andstæðinganna eða 

var varið af markmanni andstæðinganna. 

 
Mynd 31. Stella Sigurðardóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

0/1 1/1 1/2 

0/1 0/1 0/1 

0/0 0/0 0/0 

 

 
Mynd 32. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Stellu 

Sigurðardóttur. 
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4.3.14. Þórey Rósa Stefánsdóttir    

Leikstaða: Hægra horn 

Fæðingardagur: 14.08.1989 

Hæð: 167 sm. 

Félag: Team Tvis Holstebro 

 

 

Tafla 16. Framlegð Þóreyjar Rósu Stefánsdóttur 
á Evrópumótinu í Serbíu. 

Andstæðingur Svartfjallaland Rúmenía Rússland Alls 

Skot 4 2 5 11 

Mörk 3 2 2 7 

Skotnýting 75% 100% 40% 64% 

Tapaður bolti 0 1 0 1 

Stoðsending 0 0 0 0 

Fiskuð víti 1 1 0 2 

Stimplun 
gegnumbrot 

0 0 0 0 

Stimplun 
unnið mann 

1 0 0 1 

 

Tafla 16. sýnir framlegð Þóreyjar Rósu Stefánsdóttur á Evrópumótinu í Serbíu 

2012. Þórey skýtur 11 sinnum á markið og skorar 7 sinnum. Skotnýting 

Þóreyjar er 64%, hún tapaði boltanum 1 sinni en gaf enga stoðsendingu. Þórey 

Rósa fiskaði tvö vítaköst en stimplaði sig aldrei í gegnum varnarmann 

andstæðinganna. Þórey vann tvo varnarmenn í sig 1 sinni en í gegnum það 

kom ekki mörk.  

 

Mynd 34. sýnir skotfjölbreyttni Þóreyjar 

Rósu á Evrópumótinu í Serbíu 2012. 

Þórey skýtur 11 sinnum á markið, þrjú 

skota hennar eru uppi á markið þar af eitt 

vinstra megin og tvö fyrir miðju. Hún 

skýtur sjö sinnum niðri þar af fjögur 

hægra megin, tvö fyrir miðju og eitt 

vinstra megin. Eitt skota Þóreyjar fór yfir 

markið, í varnarvegg andstæðinganna eða 

var varið af markmanni andstæðinganna. 

 

 

 
Mynd 33. Þórey Rósa Stefánsdóttir 

(European Handball Federation, e.d.) 

1/1 0/2 0/0 

0/0 0/0 0/0 

1/1 1/2 4/4 

 

 
Mynd 34. Niðurstöður á 

skotfjölbreyttni Þóreyjar Rósu 

Stefánsdóttur. 
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4.3.15. Framlegð leikmanna 
 

Leikmenn íslenska landsliðsins skutu 122 sinnum á markið og skoruðu 56 

sinnum, voru því með 45,9% skotnýtingu.   

 

Mynd 35. sýnir skotfjölbreytileika íslenska 

landsliðsins í leikjunum þremur á 

Evrópumótinu í Serbíu. Leikmenn skutu 32 

sinnum á efri hluta marksins, 17 sinnum vinstra 

megin, 6 sinnum fyrir miðju og 9 sinnum 

hægra megin. Leikmennirnir skutu 19 sinnum 

á mitt markið þar af 8 sinnum vinstra megin, 2 

sinnum á mitt markið og 9 sinnum hægra 

megin. Leikmennirnir skutu 44 sinnum niðri á markið og þar af voru 16 skot 

vinstra megin, 8 fyrir miðju og 20 hægra megin. Skotin voru varin af vörn, 

markmanni eða voru framhjá í 27 skipti.  

Með stimplun vann leikmaður tvo varnarmenn í sig í 71 skipti og íslenska 

liðið skoraði í 18 skipti af þessu 71. Íslenskir leikmenn náðu að stimpla sig í 

gegn (gegnumbrot) 9 sinnum og skoruðu 3 sinnum úr þeim 9 skiptum.  

Íslensku stelpurnar skoruðu 56 mörk í leikjunum þremur á mótinu og þar af 

komu 26 mörk úr uppstilltum sóknarleik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11/17 2/6 5/9 

2/8 0/2 3/9 

11/16 4/8 18/20 

Mynd 35. Niðurstaða á skotfjölbreytileika 

íslenska landsliðsins. 



42 
 

4.4.  Leikkerfi 
 

Tafla 17. Skilvirkni Hornajúgga. 

Hornajúggi 
Gegn Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 4 0 0 0 0 0 

Ekki 

mark 

2 0 0 0 2 1 

Tapaður 

bolti 

1 0 0 1 1 0 

Víti 0 1 0 0 1 0 

Mark 3 0 0 0 1 0 

Alls 10 1 0 1 5 1 

 

Talfa 17. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Hornajúggi. 

Leikkerfið var framkvæmt 18 sinnum, 15 sinnum hægra megin og 3 sinnum 

vinstra megin. Leikkerfið gekk upp í 6 skipti, 4 mörk og 2 vítaköst. Í 4 skipti 

var dæmt aukakast og í 5 skipti klikkaði skot sóknarmanna, bolti tapaðist 

einnig 3 sinnum. 

 

Mynd 36. Niðurstöður úr leikkerfinu Hornajúggi. 

Mynd 36. sýnir skilvirkni leikkerfisins Hornajúggi. Leikkerfið var leikið alls 

18 sinnum og gekk það upp í 6 skipti, 4 mörk (22%) og 2 vítaköst voru fengin 

(11%). Í 3 skipti (17%) tapaðist boltinn og í 5 skipti (28%) var ekki skorað 

mark.  

22% 

28% 

17% 

11% 

22% 

Hornajúggi 

Aukakast

Ekki mark

Tapaður bolti

Víti

Mark
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Tafla 18. Skilvirkni Júggi. 

Júggi 
Gegn Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 0 1 1 0 0 0 

Ekki 

mark 

0 1 0 0 0 0 

Tapaður 

bolti 

0 1 0 2 0 1 

Víti 0 0 0 0 0 0 

Mark 0 0 0 1 0 0 

Alls 0 3 1 3 0 1 

 

Talfa 18. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Júggi. Leikkerfið var 

framkvæmt 8 sinnum, 1 sinni hægra megin og 7 sinnum vinstra megin. 

Leikkerfið gekk upp í 1 skipti. Í 2 skipti var dæmt aukakast og í 1 skipti 

klikkaði skot sóknarmanna, bolti tapaðist einnig 4 sinnum. 

 

 

Mynd 37. Niðurstöður úr leikkerfinu Júggi. 

Mynd 37. sýnir skilvirkni leikkerfisins Júggi. Leikkerfið var leikið alls 8 

sinnum og gekk það upp í 1 skipti (12%).  Í 2 skipti (25%) var dæmt aukakast 

og tapaðist boltinn 4 sinnum (50%). Í 1 skipti (12%) var skot varið. Ekkert víti 

var fiskað þegar þetta leikkerfi var tekið.  

25% 

12% 

50% 

0% 12% 

Júggi 

Aukakast

Ekki mark

Tapaður bolti

Víti

Mark



44 
 

Tafla 19. Skilvirkni kairó. 

Kairó 

Gegn Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 0 4 1 2 0 0 

Ekki 

mark 

1 2 0 2 1 3 

Tapaður 

bolti 

0 2 0 1 0 0 

Víti 0 0 0 0 1 1 

Mark 0 1 0 0 0 0 

Alls 1 9 1 5 2 4 

 

Talfa 19. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Kairó. Leikkerfið var 

framkvæmt 22 sinnum, 4 sinnum hægra megin og 18 sinnum vinstra megin. 

Leikkerfið gekk upp í 3 skipti, 1 mark og 2 vítaköst. Í 7 skipti var dæmt 

aukakast og í 9 skipti klikkaði skot sóknarmanna, bolti tapaðist einnig 3 

sinnum. 

 

Mynd 38. Niðurstöður úr leikkerfinu Kæró. 

Mynd 38. sýnir skilvirkni leikkerfisins Kairó. Leikkerfið var leikið alls 22 

sinnum og gekk það upp í 3 skipti (13%).  Í 7 skipti (32%) var dæmt aukakast 

og tapaðist boltinn 3 sinnum (13%). Í 9 skipti (41%) var skot varið.  

 

 

32% 

41% 

13% 

9% 
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Kairó 

Aukakast
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Tapaður bolti

Víti

Mark
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Tafla 20. Skilvirkni einn. 

Einn 

Gegn Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 0 1 0 2 0 0 

Ekki 

mark 

0 1 0 1 0 2 

Tapaður 

bolti 

1 1 0 1 0 2 

Víti 0 0 1 0 0 1 

Mark 0 2 1 2 1 1 

Alls 1 5 2 6 1 6 

 

Tafla 20. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Einn. Leikkerfið var 

framkvæmt 21 sinnum, 4 sinnum hægra megin og 17 sinnum vinstra megin. 

Leikkerfið gekk upp í 9 skipti, 7 mörk og 2 vítaköst. Í 3 skipti var dæmt 

aukakast og í 4 skipti klikkaði skot sóknarmanna, bolti tapaðist einnig 5 

sinnum. 

 

 

Mynd 39. Niðurstöður úr leikkerfinu Einn. 

Mynd 39. sýnir skilvirkni leikkerfisins Einn. Leikkerfið var leikið alls 21 sinni 

og gekk það upp í 9 skipti (43%).  Í 3 skipti (14%) var dæmt aukakast og 

tapaðist boltinn 5 sinnum (24%). Í 4 skipti (19%) var skot varið.  
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19% 
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Tafla 21. Skilvirkni tjékki. 

Tjékki 
Gegn Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 0 1 0 0 1 0 

Ekki 

mark 

0 0 1 0 1 0 

Tapaður 

bolti 

0 0 0 0 0 0 

Víti 0 0 0 0 0 0 

Mark 1 0 0 0 1 0 

Alls 1 1 1 0 3 0 

 

Tafla 21. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Tjékki. Leikkerfið var 

framkvæmt 6 sinnum, 5 sinnum hægra megin og 1 sinni vinstra megin. 

Leikkerfið gekk upp í 2 skipti. Í 2 skipti var dæmt aukakast og í 2 skipti 

klikkaði skot sóknarmanna, bolti tapaðist aldrei og ekkert víti var dæmt. 

 

 

Mynd 40. Niðurstöður úr leikkerfinu Tjékki. 

Mynd 40. sýnir skilvirkni leikkerfisins Tjékki. Leikkerfið var leikið alls 6 

sinnum og gekk það upp í 2 skipti (33%).  Í 2 skipti (33%) var dæmt aukakast 

og í 2 skipti (33%) var skot varið. Ekkert víti var fiskað þegar þetta leikkerfi 

var tekið og bolti tapaðist aldrei. 
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Tafla 22. Skilvirkni miðja leysir. 

Miðja leysir 
Gegn Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 0 2 0 2 0 4 

Ekki 

mark 

0 2 0 0 0 3 

Tapaður 

bolti 

0 0 0 2 0 2 

Víti 0 0 0 0 0 0 

Mark 0 0 0 0 0 1 

Alls 0 4 0 4 0 10 

 

Tafla 22. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Miðja leysir. 

Leikkerfið var framkvæmt 18 sinnum og í öll skiptin var leikkerfið leikið 

vinstra megin. Leikkerfið gekk upp í 1 skipti. Í 8 skipti var dæmt aukakast og í 

5 skipti klikkaði skot sóknarmanna, bolti tapaðist 4 sinnum en aldrei var víti 

fiskað. 

 

 

Mynd 41. Niðurstöður úr leikkerfinu Miðja leysir. 

Mynd 41. sýnir skilvirkni leikkerfisins Miðja leysir.  Leikkerfið var leikið alls 

18 sinnum og gekk það upp í 1 skipti (6%).  Í 8 skipti (44%) var dæmt 

aukakast og í 5 skipti (38%) var skot varið. Bolti tapaðist í 4 skipti (22%). 

Ekkert víti var fiskað þegar þetta leikkerfi var tekið. 
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Tafla 23. Skilvirkni einum fleiri. 

Einum fleiri (miðja leysir) 

Gegn Rúmeníu Svartfjallalandi Rússlandi 

 Hægri Vinstri Hægri Vinstri Hægri Vinstri 

Aukakast 1 0 0 0 2 0 

Ekki 

mark 

0 0 3 0 4 0 

Tapaður 

bolti 

1 0 1 0 0 0 

Víti 0 0 0 0 1 0 

Mark 0 0 4 0 0 0 

Alls 2 0 8 0 7 0 

 

Tafla 23. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Einum fleiri. 

Leikkerfið var framkvæmt 17 sinnum og í öll skiptin var leikkerfið leikið 

hægra megin. Leikkerfið gekk upp í 5 skipti, 4 mörk og 1 víti fiskað. Í 3 skipti 

var dæmt aukakast og í 7 skipti klikkaði skot sóknarmanna, bolti tapaðist 2 

sinnum. 

 

 

Mynd 42. Niðurstöður úr leikkerfinu Einum fleiri. 

Mynd 42. sýnir skilvirkni leikkerfisins Einum fleiri.  Leikkerfið var leikið alls 

17 sinnum og gekk það upp í 5 skipti (33%).  Í 3 skipti (17%) var dæmt 

aukakast og í 7 skipti (39%) var skot varið. Bolti tapaðist í 2 skipti (11%).  
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Tafla 24. Skilvirkni einum færri. 

Einum færri 
Gegn Rúmeníu  Svartfjallalandi  Rússlandi 

 Miðja 

nær í 

h. horn 

1.Vinstri Tjékki 

hægri 

Miðja 

nær í  

h. 

horn 

Tvöföld 

klipping 

Miðja 

nær í 

v.horn 

Miðja 

nær í 

h. 

horn 

Hornaj

. 

Hægri 

Auka-

kast 

1 1 1 0 0 2 1 1 

Ekki 

mark 

0 0 0 1 1 0 1 0 

T.bolti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Víti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mark 1 0 0 0 0 0 0 0 

Alls 2 1 1 1 1 2 2 1 

 

Tafla 24. sýnir hversu mikil skilvirkni var á leikkerfinu Einum færri. 

Leikkerfið var framkvæmt 11 sinnum en með mismunandi útgáfum.  Miðja 

náði í horn 5 sinnum og 1.vinstri var leikinn 1 sinni. Tjékki, tvöföld klipping 

og Hornajúggi voru öll leikin 1 sinni. Leikkerfin gengu upp í 1 sinni, 7 sinnum 

var dæmt aukakast og skot sóknarmanna var varið 3 sinnum. 

 

Mynd 43. Niðurstöður úr leikkerfinu Einum færri. 

Mynd 43. sýnir skilvirkni leikkerfisins Einum færri. Leikkerfið var leikið alls 

11 sinnum og gekk það upp í 1 skipti (9%).  Í 7 skipti (64%) var dæmt 

aukakast og í 3 skipti (27%) var skot varið. Bolti tapaðist aldrei og ekkert víti 

var fiskað.  
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Mynd 44. Heildarnýtingu leikkerfa. 

Mynd 44. sýnir heildarnýtingu leikkerfa Íslenska landsliðsins.  Leikkerfin 

voru leikin alls 121 sinnum og gengu þau upp í 28 skipti (23%), 21 mark 

(17%) og 7 vítaköst (6%).  Í 36 skipti (30%) var dæmt aukakast og í 36 skipti 

(30%) var skot varið. Bolti tapaðist í 21 skipti (17%). 
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Mynd 45. Fjöldi hvers leikkerfis. 

Mynd 45. sýnir þann fjölda sem hvert leikkerfi var tekið. Leikkerfin voru 

leikin 121 sinni og skiptust á eftirfarandi hátt: Hornajúggi, Einum fleiri og 

Miðja leysir voru leikinn 18 sinnum hvert (15%). Leikkerfið Júggi var leikið 8 

sinnum (6%), Einum færri 10 sinnum (9%) og Tjékki 6 sinnum (5%).  Kairó 

var leikið 22 sinnum (18%) og Einn var leikið 21 sinni (17%). 
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5. Umræður  
 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar betur, einnig verður 

rannsóknarspurningunum svarað og hugsjónir höfundar skýrðar.  

 

5.1 Tölfræði leikmanna 

 

Eins og sjá má á töflum 5,7,8 og 10.  eru fjórir leikmenn sem taka 

takmarkaðan þátt í leikjum landsliðsins og fá lítið tækifæri á að spreyta sig.  

Leikmennirnir sem um ræðir eru Ásta Birna Gunnarsdóttir, Hanna Guðrún 

Stefánsdóttir, Hildur Þorgeirsdóttir og Jóna Margrét Ragnarsdóttir. Þessir 

leikmenn eru samanlagt með 8 skot á markið og 3 mörk. Það er erfitt að meta 

framlag þessara leikmanna þegar lítið reyndi á þá í þessu móti.  

Leikmenn í vinstra horni, Dagný Skúladóttir(tafla6) og Ásta Birna 

Gunnarsdóttir (tafla 5) voru samanlagt yfir meðalskotnýtingu leikmanna 

landsliðsins en þær stimpluðu sig einu sinni í gegnum vörn andstæðinganna 

og einungis einu sinni unnu þær tvo varnarmenn í sig fyrir meðspilara sem 

verður að teljast allt of lítið.  

Vinstri skytta er sú leikstaða sem olli mestum vonbrigðum á 

Evrópumótinu. Hrafnhildur Skúladóttir (tafla 9), Ramune Pekarskyte (tafla 

13) og Stella Sigurðardóttir (tafla15) skutu alls 40 sinnum á markið eða 33% 

allra skota landsliðsins og skoruðu 11 sinnum eða í 27,5% tilvika.  

Leikmennirnir þrír voru að auki með 13 tapaða bolta eða 62% af öllu liðinu. 

Leikkerfin gengu að vissu leyti út á að þessi leikmenn tækju af skarið en 

tölfræðin sýnir greinilega að það gekk ekki eftir. Minnst kom út úr Ramune 

sem aðeins einu sinni náði að vinna tvo varnarmenn í sig.  

Leikstjórnendur landsliðsins voru þær Karen Knútsdóttir (tafla 11)  og 

Rakel Dögg Bragadóttir (tafla 12) sem komu nokkurn veginn út á pari. Það 

sama má segja um Þórey Rósu(tafla 16) sem lék í stöðu hægri hornamanns.  
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Leikmenn í stöðu hægri skyttu voru Rut Jónsdóttir (tafla 14), Jóna 

Margrét Ragnarsdóttir (tafla 10) og Hildur Þorgeirsdóttir (tafla 8). Jóna og 

Hildur tóku lítinn þátt í þessu móti og kom það í hlut Rutar að sanna sig. Rut 

var sá leikmaður sem stóð framar öðrum í ógnun  hún vann 28 sinnum tvo 

varnarmenn í sig sem gerir 40% skipta hjá landsliðinu. Úr þessum 28 skiptum  

skoruðu samherjar hennar 7 mörk sem sýnir enn og aftur að samherjar hennar 

unnu ekki nægilega vel úr þeirri stöðu. 

Línumennirnir Anna Úrsúla (tafla 3) og Arna Sif (tafla4) skiluðu sínu 

ágætlega. Þær voru með70% skotnýtingu og  2,3 fiskuð vítaköst í leik.  

Leikmenn landsliðsins voru engan vegin nógu samstilltir. Margoft 

vann samherji varnarmann í sig en það virtist enginn leikmaður nægilega 

ákveðinn í að taka af skarið og klára færið heldur gekk spilið áfram á 

stimplunum sem engum árangri skiluðu.  

 

5.2 Rannsóknarspurningar 

 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum svarað miðað við niðurstöðu 

rannsóknarinnar. 

Ógna leikmenn íslenska kvennalandsliðsins rétt og nægilega vel til að opna 

fyrir meðspilara ?  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikmenn landsliðsins nýttu ekki þau 

færi sem sköpuð voru af samspilara.  Í aðeins 25% tilfella var skorað mark 

eftir að meðspilari vann í sig tvo varnarmenn. Rannsóknin sýnir einnig að á 

180 mínútum náðu íslensku stelpurnar aðeins í níu skipti að komast í gegn 

maður á mann sem gerir eitt gegnumbrot á 20 mínútna fresti. 

 

Skilar leikskipulag landsliðsins réttum árangri ? 

Rannsóknin sýnir að leikkerfi landsliðsins gengu aðeins upp í um 22% tilfella. 

Það sem kom mest á óvart er að leikkerfi þar sem íslensku stelpurnar voru 
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einum fleiri gekk aðeins upp í 5 skipti af 17 sem gerir aðeins 29% tilfella, en 

slíkt getur ekki talið vænlegt til árangurs. Leikskipulag landsliðsins gekk því 

ekki nægilega vel upp en einnig er mikilvægt að minnast á að lykilleikmenn 

liðsins náðu sér ekki á strik.  

 

Er skothæfni leikmanna í íslenska kvennalandsliðinu nægilega fjölbreytt ? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslensku stelpurnar skutu fjölbreytt á 

markið og dreifðust skot á mark andstæðinganna nokkuð jafnt.  

 

5.3 Hugsjónir rannsakanda 

 

Það er alveg ljóst að tölfræði í handknattleik er verulega ábótavant. Það hefur 

sýnt sig í körfuknattleik að hægt er að bæta tölfræðivinnslu 

handknattleiksíþróttarinnar til muna. Varnarvinna, ógnanir þar sem leikmenn 

vinna í sig tvo ef ekki fleiri varnarmenn er eitthvað sem þyrfti að koma fram 

þegar framlag leikmanna eru reiknað.  

Íslenska kvennalandsliðið átti ekki sitt best mót í Serbíu og var 

sóknarnleikur liðsins ekki nægilega fjölbreyttur. Flest leikkerfin gengu út á 

það sama og þegar lykilleikmenn brugðust voru áfram keyrð sömu leikkerfin. 

Þegar Íslenska landsliðið var leikmanni fleiri á vellinum brugðust 

leikmennirnir algjörlega og spiluðu óskynsaman handknattleik. Erfitt er 

hinsvegar að meta nákvæmlega hversu vel sóknarskipulagið heppnaðist vegna 

þess að engin viðmiðun við önnur landslið er til staðar. Það væri því fróðlegt 

að skoða önnur landslið í sömu keppni og komast þannig að því hvaða þáttur 

nákvæmlega það hafi verið sem varð íslenska liðinu að falli.  
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6 Lokaorð 
 

Sem fyrrverandi leikmaður og núverandi þjálfari er virkilega áhugavert að 

skoða handknattleik frá öðru sjónarhorni en maður er vanur og lærdómsríkt að 

fara svona djúpt í sóknarleik landsliðsins.  

Útkoman úr ógnunum leikmanna á Evrópumótinu kom svo sannarlega 

á óvart og má með sanni segja að vilji leikmanna sé gríðarlega mikilvægur í 

sóknarleik liða. Þessar niðurstöður get ég sjálfur fært áfram yfir í mína þjálfun 

og í mína leikmenn sem mun vissulega skila sér seinna meir til þeirra 

leikmanna sem hljóta þann heiður að leika fyrir íslenska landsliðið í 

handknattleik. Það er væri fróðlegt að skoða samanburð við þau lið sem náðu 

hvað lengst á Evrópumótinu í Serbíu og sjá hvað varð íslenska liðinu að falli. 

Íslenska kvennalandsliðið er mjög ungt að árum og mun hvert stórmót fara í 

reynslubankann.   
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