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Útdráttur 

Körfuknattleikur var fundinn upp í Bandaríkjunum af James Naismith 

árið 1891. Körfuknattleikur var fyrst kenndur á Íslandi í Íþróttakennara-

skólanum á Laugarvatni af Braga Magnússyni sem var kennari við skól-

ann árið 1946. Næring og svefn er mikilvægur þáttur þegar kemur að því 

að auka frammistöðu íþróttamanna. Þeir þurfa að borða næringarríka og 

fjölbreytta fæðu. Íþróttasálfræði er orðinn stór þáttur í þjálfun afreks-

íþróttamanna. Með markmiðssetningu geta íþróttamenn einblínt á það 

sem skiptir máli í þjálfuninni. Nauðsynlegt er að gera bæði langtíma- og 

skammtímamarkmið. Skynmyndir og sjálfstal getur hjálpað til við að 

laga ýmsa tækni og hefur góð áhrif á frammistöðu. Körfuknattleiksmenn 

þurfa að hafa mikinn styrk, hraða og vera snöggir í hreyfingum til þess að 

geta verið fljótari í vörninni og gert allar stefnubreytingar hraðari. Með 

styrktarþjálfun geta körfuknatt-leiksmenn aukið stökkkraft sinn til muna 

sem er mjög góður kostur í íþróttinni. Með því teygja vel er hægt að 

draga úr líkum á meiðslum og auka þar með hreyfanleika í liðum sem 

hefur áhrif á allan hreyfiferilinn. 
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Formáli 
Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Háskólanum í Reykjavík. 

Vægi verkefnisins er 12 ETCS einingar. Í verkefninu eru teknir fyrir þeir þættir sem geta 

aukið frammistöðu leikmanna í körfuknattleik. Fræðilega kaflanum er skipt í þrjá þætti; nær-

ingu og svefn, íþróttasálfræði og styrktarþjálfun. Í viðauka er bók um undirstöðuatriði í körfu-

knattleik og fróðleikur um leikinn sjálfan og hvernig hægt er að ná góðum árangi í tækni-

atriðum og auka almennt hreysti bæði andlega og líkamlega.     

Ég vil þakka öllum sem veittu aðstoð sína við gerð þessa verkefnis. Fyrst vil ég þakka 

Pétri Sigurðssyni leiðbeinanda mínum fyrir góðar og gagnlegar ábendingar. Öllum kennurum 

við íþróttafræðisvið vil ég þakka góð kynni og samveru. Strákunum hjá KKÍ fyrir hvatn-

inguna og bókalánin. Ég vil þakka Margréti Ernu Halldórsdóttur fyrir yfirlesturinn á bókinni 

og fyrir skjót og góð viðbrögð. Helgu Hrund Friðriksdóttur vil ég þakka fyrir að leyfa mér að 

taka myndir af sér til að nota í bókina og starfsfólki DHL- hallarinnar að leyfa mér að mynda í 

salnum. Georgiu Olgu Kristiansen vil ég þakka fyrir að sitja fyrir á myndum fyrir mig. Inga 

Þór Steinþórssyni þakka ég kærlega fyrir að lána mér körfuknattleiksbækur og gefa mér góð 

ráð sem rötuðu í bókina. Finni Frey Stefánssyni vil ég þakka sérstaklega vel fyrir alla hjálpina 

með allar myndirnar með körfuknattleiksæfingunum og kerfunum. Ég vil þakka Önnu Svan-

dísi Gísladóttur fyrir að styðja mig og hvetja mig áfram allan þann tíma sem ég var í náminu 

og Lindu Stefánsdóttur vil ég einnig þakka fyrir hafa svona mikilla trú á mér og vera til staðar 

og vera boðin og búin að létta mér lífið.  

 Fjölskyldu minni vil þakka stuðninginn og hvatninguna því án ykkar hefði þetta verið 

miklu erfiðara. Mömmu vil þakka kærlega fyrir hlusta á mig og gefa mér góð ráð og vera 

alltaf til staðar fyrir mig. Ég þakka pabba fyrir hafa alltaf haft mikla trú á mér. Sérstaklega vil 

ég þakka Elvu Björk Sveinsdóttur mágkonu minni yfirlestur á verkefninu og gefa mér góð ráð 

og stuðning og takk kærlega fyrir yfirlesturinn og tölvuvinnuna gegnum öll árin í skólanum, 

ég met það mikils. Ég vil þakka Lýð bróður fyrir góð ráð og hvatningu og skemmtilegar um-

ræður um íþróttir. Andreu Björk Sigrúnardóttur dóttur minni vil ég þakka kærlega fyrir alla 

þolinmæðina á námstímanum mínum og taka tillit mín þegar mikið var að gera í skólanum, þú 

ert algjör hetja. 
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Aðferð 
Þetta lokaverkefni er hagnýtt. Í fræðilega kaflanum er farið yfir það sem skiptir máli í sam-

bandi við heilsu, íþróttasálfæði og styrktarþjálfun. Aðalatriðið í verkefninu er bók um undir-

stöðuatriðin í körfuknattleik. Ég fór á fund hjá strákunum hjá KKÍ ( Körfuknattleikssambands 

Íslands) og spurði þá hvort það væri eitthvað sem þurfti að skoða. Ég kom með hugmyndina 

um að gera bók sem væri byggð á gömlu körfuknattleiksbókinni Karfa góð og þeim leist vel á 

það. Svo það var farið að undirbúa hvernig uppbyggingin ætti að vera.  

 Bókin á að vera fyrir börn og fullorðna sem vilja læra um körfuknattleik og einnig 

getur hún nýst nemendum í grunn- og gagnfræðiskóla sem kennsluefni í körfuknattleik. 

Skoðaðar voru margar körfuknattleiksbækur og leitað var heimilda á bókasafni og á vefnum. 

KKÍ hefur sýnt áhuga á því að gefa bókina út. 

 Höfundur tók sjálfur þær myndir sem eru í bókinni og forritið Sideline var notað til að 

búa til æfingar, kerfi og einnig til útskýringar.     
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Inngangur 

Í dag er mikil krafa gerð til íþróttamanna um að standa sig vel í íþrótt sinni. Kröfurnar sem 

gerðar eru geta oft leitt til þess að íþróttamennirnir standist ekki álagið og hætta eða brenni út 

á stuttum tíma vegna álags frá þjálfurum, stjórnarmönnum og ytri þáttum eins og áhorfendum 

og umhverfinu. Íþróttamenn þurfa standa sig vel á öllum sviðum, bæði innan vallar sem utan. 

Til þess að þeir nái hámarks árangri verða nokkrir þættir að vera til staðar eins og næring og 

svefn, íþróttasálfræði eins og t.d. markmiðssetning og sjálfstal. Styrktarþjálfun hefur einnig 

verið stór þáttur í æfingaráætlun íþróttamanna.      

Næring íþróttamanna er stór og mikilvægur hluti af þjálfun og hefur mikil áhrif á 

þeirra frammistöðu í íþróttinni og ekki síst heilsu þeirra. Matur gefur orku og þar fást öll þau 

næringarefni sem líkaminn þarfnast til að ná hámarksárangri (Embætti landlæknis, 2011). 

Svefn er öllum mikilvægur. Að vera svefnþurfta í einhvern tíma getur haft slæm áhrif ó-

næmiskerfið og einbeitingu. Íþróttamenn sem eru mikilli þjálfun þurfa virkilega að passa sig á 

að sofa nóg og sofa vel til þess að svefninn hafi ekki áhrif á frammistöðuna í keppni eða á 

æfingu (Davenne, 2009). 

 Íþróttasálfræði hefur verið að ryðja sér til rúms í íþróttaheiminum. Allir sem vinna við 

íþróttir t.d. þjálfarar og sjúkraþjálfarar eru farin að hugsa meira um það hversu mikilvægt er 

að hlúa að andlegu hliðinni þegar á að ná hámarksárangri á æfingu og í keppni. Með mark-

miðssetningu geta íþróttamenn sett sér markmið, hvort sem það eru langtíma- eða skamm-

tímamarkmið og þannig getur íþróttamaðurinn lagt áherslu á það sem skiptir máli í þjálfuninni 

(Weinberg og Gould, 2010). 

Skynmyndaþjálfun og sjálfstal hefur verið notað í mörg ár án þess að íþróttamenn geri 

sér grein fyrir því. Skynmyndir eru endurupplifun á reynslu eða kunnáttu og hægt er að æfa 

tæknilegu hliðina á hreyfingunni með huganum svo hún festist betur í minninu (Weinberg og 

Gould, 2010). Sjálftal getur bæði verið jákvætt og neikvætt, mikilvægt er fyrir íþróttamanninn 

að tileinka sér jákvætt sjálfstal eins og t.d. „ég mun hitta í körfuna“ (Weinberg og Gould, 

2010). Taktík er mikilvæg í öllum íþróttum og sérstaklega í körfuknattleik þar sem þarf að 

meta andstæðingana og nýta sér þeirra veikleika og draga fram eigin styrkleika (Martens, 

2004). Körfuknattleikur er íþrótt sem gerir miklar kröfur um líkamlegan styrk, hraða, stökk-

kraft og snerpu leikmanna.  
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Það hefur ekki verið skrifuð bók um körfuknattleik á Íslandi síðan árið 1994 og þessi 

bók er sú eina sem hefur verið skrifuð á íslensku um þetta efni. Höfundi fannst tími til kominn 

að breyta því. Bókin heitir Karfa góð og er eftir Svala Björgvinsson og Torfa Magnússon. 

Bókin er barns síns tíma og margt hefur breyst. Lokaverkefnið er byggt upp á sama hátt og 

Karfa góð en hún verður með nýju sniði en undirstöðuatriði körfuknattleiksins eru þau sömu. 

Höfundur fékk hugmynd af þessu verkefni þegar hann var á körfuboltanámskeiði í íþrótta-

fræði við Háskólann í Reykjavík. Það var ekkert námsefni í boði nema það sem kennarinn átti 

sjálfur eða það sem hann tók af netinu. Höfundur er með mikla reynslu sem leikmaður í 

körfuknattleik og hefur þjálfað íþróttina og setið í kvennaráði.  

Bókin er um undirstöðuatriðin í körfuknattleik og hvað hægt er að gera til þess að 

hámarka frammistöðu. Sagt verður frá upphafi körfuknattleiksins hvar hann var fyrst spilaður 

og hver fann hann upp. Hvernig hægt er að aðlaga íþróttina fyrir börn og hvað þarf fyrst að 

læra í körfuknattleik eins og knattmeðferð og knattrak, snúninga og gabbhreyfingar sem eru 

aðal undirstöðuatriðin. Farið verður í leikskipulag leiksins og helstu dómaratáknin verða tekin 

fyrir. Kenndar verða undirstöðuatriði í sendingum og skotum eins og sniðskoti, stökkskoti og 

vítaskoti og einnig verður farið í varnirnar maður á mann og svæðisvörn og hvernig á hreyfa 

sig í vörninni. Fráköst, hindranir og hraðaupphlaup verða gerð góð skil í bókinni.  

Það sem dró höfundinn í að velja þetta verkefni var áhugi á körfuknattleik og gefa til 

baka það sem körfuknattleikur gaf honum og vonandi geta upprennandi körfuknattleiksfólk 

bæði iðkendur og þjálfarar haft bæði gagn og gaman af þessari bók. 
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Inngangur að fræðilega kaflanum 

Í þessu verkefni verður farið í þá þætti sem eru mikilvægir fyrir íþróttamenn sem vilja auka 

hámarks árangur í þeirri íþrótt sem þeir stunda. Hávær umræða hefur verið um fæðuval og 

hversu mikið á að borða. Inntaka á fæðubótarefnum hafa verið vinsæl og ekki eru allir sam-

mála um það hvort að hún er þörf ef valin er næringarrík og fjölbreytt fæða. Íþróttamenn þurfa 

að hugsa vel um heilsuna og góður nætursvefn hefur mikil áhrif á liðan þeirra og frammi-

stöðu.  

Íþróttasálfræði hefur verið mikið í umræðunni og talað er meira um andlegu hliðina og 

hversu mikilvæg hún er til þess að ná árangri. Markmiðsetning, skynmyndir og sjálfstal hefur 

verið notað með góðum árangri og er fléttuð inn í æfingaráætlun íþróttamanna í mun meira 

mæli en áður og rannsóknir hafa sýnt að allir þessir þættir auka frammistöðu þeirra í 

keppnum. Það er mikil krafa um það frá samfélaginu að íþróttamenn séu sterkari, hraðari, 

klárari, liðugri, stökkvi hærra og með góðan sprengikraft. Þeir minna oft á einhverjar ofur-

hetjur því hefur þjálfun eins og styrktarþjálfun verið mikilvægur partur af þjálfuninni.  

Vonandi verður lesandi fróðari um það hvernig eigi að búa til hinn fullkomna íþrótta-

mann og sjá hvernig allir þættir geta unnið saman til þess ná því markmiði að skapa betri 

körfuknattleiksmenn. 

Upphaf körfuknattleiks 

Í upphafi skal endinn skoða segir máltækið. Gott er skoða söguna til að sjá hve þróunin hefur 

verið hröð. Í dag er körfuknattleikur ein af vinsælustu íþróttagreinum í heiminum en hér áður 

fyrr var greinin bara úrræði fyrir skólabörn.      

Saga körfuknattleiksins byrjar árið 1891 í litlum bæ í Bandaríkjunum sem heitir 

Springfield. Springfield er í Massachusettríki í Nýja- Englandi. Nemendur í 

framhaldskólanum Kristlegs félags ungra manna (KFUM) voru mjög áhugasamir um íþróttir 

en gátu ekki verið mikið úti vegna vetrarhörku. Hugmyndin þróaðist vegna þess að 

keppnistímabilinu í ruðningi (Amerískum fótbolta) lauk á haustin og æfingar í hafnarbolta 

byrjuðu ekki fyrr um vorið en þá kom eyða og íþróttirnar voru færðar inn í hús. Salarkynnin 

voru þröng og ekkert í boði nema fimleikar yfir vetrarmánuðina og nemendur voru orðnir 

þreyttir og vildu fá eitthvað annað að glíma við (Skapti Hallgrímsson, 2001). 
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James Naismith var ráðinn íþróttakennari við Springfield skólann árið 1891. Yfirmaður 

íþróttakennslunnar vildi einhverja nýjung og bað alla að koma með hugmyndir. James kom 

með hugmyndir af knattleik sem hægt væri að stunda inni. Leikurinn mátti ekki vera of 

flókinn, það þyrftu margir að geta tekið þátt í honum og einnig var mikilvægt að leikmenn 

reyndu mikið á sig líkamlega en harkan mátti ekki vera of mikil vegna þess að íþróttasalurinn 

var lítill (Skapti Hallgrímsson, 2001). 

 Sagan segir að hann hafi verið á skrifstofu sinni að rissa hugmyndir niður á 

blað og þegar hann var ekki ánægður með útkomuna þá vöðlaði hann blaðinu og henti í rusla-

fötuna og þannig kom hugmyndin að körfuknattleiknum. James notaði ferskjukörfur sem hann 

fékk lánaðar í mötuneytinu og hengdi þær á svalirnar inni í íþróttahúsinu, svalirnar voru 3,05 

metrar á hæð og sú hæð hefur haldist fram til dagsins í dag. Körfuknattleikurinn var fljótur að 

berast til Evrópu vegna tengsla KFUM við umheiminn. FIBA (International Basketball 

Federation ) var stofnað árið 1932 og með stofnuninni þess var kominn grundvöllur fyrir al-

þjóðlegum mótum. Körfuknattleikur var leikinn í fyrsta sinn á Ólympíuleikunum í Berlín árið 

1936 (Skapti Hallgrímsson, 2001).    

Körfuknattleikur á Íslandi 

Körfuknattleikur eins og við þekkjum hann náði fótfestu á þremur stöðum á landinu, 

Laugarvatni, Reykjavík og Keflavíkurflugvelli. Á Laugarvatni og í Reykjavík var talað um 

reitakörfuboltaknattleik en sá sem var fyrstur að kenna hinn eina rétta körfuknattleik var Bragi 

Magnússon sem gerðist kennari við Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni árið 1946 og var þá 

nýkominn frá námi í Bandaríkjunum. Sigríður Valgarðsdóttir tók síðan við af Braga þegar hún 

var nýkomin heim úr námi með íþróttakennarapróf frá Berkley- háskóla í Kaliforníu (Skapti 

Hallgrímsson, 2001). 

 Kvennaboltinn var spilaður öðruvísi en karlaboltinn. Leikvellinum var skipt í þrjá 

hluta, tvær konur léku í sókn og ein var á miðjunni og tvær konur voru í vörninni og það var 

ekki leyfilegt að flakka á milli vallarhluta. Með tilkomu alþjóðlegs körfuknattleikssambands 

kvenna sem var stofnað 1935 voru gefnar út nýjar reglur. Þær reglur kenndi Sigríður 

kvennemendum sínum á Laugarvatni. Meginreglunar voru þannig að vellinum var skipt í tvo 

helminga með þrjá leikmenn á sitthvorum helmingnum og þær þurftu að vera kyrrar á sínum 

vallarhelmingi (Skapti Hallgrímsson, 2001). 

Árið 1952 voru fjögur íþróttafélög sem stunduðu körfuknattleik en þau voru, ÍS, ÍR, 

Gosi og Ármann og árið 1956 bættist KR við. Körfuknattleiksráð Reykjavíkur (KKRR) var 
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stofnað 24. maí árið 1957 vegna vaxandi áhuga á íþróttinni. Körfuknattleikssamband Íslands 

(KKÍ) var stofnað 29. janúar 1961 og var Bogi Þorsteinsson fyrsti formaður þess. Fyrsta 

íslandsmótið fór fram árið 1952 og urðu Íþróttafélag Keflavíkurvallar fyrstu 

Íslandsmeistararnir (Skapti Hallgrímsson, 2001). 

Matarræði íþróttamanna  

Næring  

Fæða/matur er nauðsynleg undirstaða í okkar lífi. Maturinn gefur okkur orku og einnig fáum 

við öll þau næringarefni úr honum til að vaxa og dafna. Matur hefur mikil áhrif á bæði 

andlegt- og líkamlegt atgervi. Rétt mataræði hefur mikil áhrif á frammistöðu og heilsu 

íþróttamanna (N. Clark, 2008; Thompson, 2009). Mikilvægt er að íþróttamenn borði fjöl-

breytta fæðu og neyti hæfilegs magns af henni því er nauðsynlegt að þjálfarar séu vel upp-

lýstir um það hvað sé best fyrir íþróttamennin til þess að Þeir nái hámarksárangri (Thompson, 

2009). Ein fæðutegund inniheldur ekki öll þau næringarefni sem við þörfnumst og í réttum 

hlutföllum og magni sama hversu holl hún reynist (Embætti landlæknis, 2011). Æskileg sam-

setning fæðunnar. Kolvetnin taka mesta hlutann eða 50-60% og fitan er 25-35% og harða fitan 

má ekki fara yfir 10%. Prótein er um 10-20% af heildarsamsetningunni (Embætti landlæknis, 

2011). 

Þær fæðutegundir sem eru rík af næringarefnum eru; gróft kornmeti, belgjurtir, græn-

meti, ávexti, fituminni mjólkurvörur, þorskalýsi, fiskur og magurt kjöt (N. Clark, 2008; 

Embætti landlæknis, 2011). Gott er að borða fisk minnst tvisvar í viku því í fisknum er mikið 

prótein og önnur góð næringarefni eins og joð og selen. Það er nauðsynleg að borða feitan fisk 

því hann er auðugur af D-vítamíni og ómega 3 fitusýrum (Embætti landlæknis, 2011). Heil-

kornavörur eru mjög næringarríkar og mikilvægar fyrir heilsuna. Í heilkornavörum er mikið af 

trefjum og B- vítamínum og E- vítamínum og einnig steinefni og önnur holl efni. Heilkorna-

vörur veita góða mettunartilfinningu svo fyrir íþróttamenn er það góður kostur því oft er langt 

í næsta mararbita í keppni (Embætti landlæknis, 2011). 

Mjólk og mjólkurvörur eru mikilvægur þáttur heilbrigðu líferni. Beinin þurfa kalk til 

þess að halda styrk sínum. Mjólkurvörur eru ríkar af próteini, kalki og vítamínum og fleira (N. 

Clark, 2008; Embætti landlæknis, 2011). Hæfilegur dagsskammtur er tvö glös á dag eða sem 

samsvarar 500ml.  
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Vatn 

Án vatns værum við ekki til og þess vegna er vatn mikilvægasta næringarefni mannslíka-

manns. Um 60 % líkamsþyngdar fullorðins manns er vatn því er það nauðsynlegt fyrir 

íþróttamenn að drekka nóg af vatni. Vatn tapast úr líkamanum í formi svita, útöndunar og 

gufu. Vökvatap verður mikið við íþróttaiðkun (N. Clark, 2008; Ólafur G. Sæmundsson, 

2007). Ofþornun getur haft þau áhrif að líkaminn stressast upp, hitastigið verður hærra, hjart-

sláttur verðu meiri og einbeiting minnkar. Íþróttamenn sem æfa alla daga vikunnar við mikla 

ákefð verða að vera meðvitaðir um það að drekka mikið vatn til að viðhalda vökvajafnvægi 

líkamans og styrk.  

Íþróttamenn ættu að drekka vatn fyrir æfingu, á æfingunni sjálfri og drekka vel eftir 

æfingar til þess að fylla á birgðirnar og vera tilbúinn fyrir næstu æfingu (N. Clark, 2008; 

Ólafur G. Sæmundsson, 2007). Fyrir þá íþróttamenn sem stunda stífa þjálfun og lengi í einu 

geta íþróttadrykkir sem innihalda natríum og önnur sölt gert gagn en annars er vatnið oftast 

best (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 

Prótein  

Prótein hefur tvíþætt hlutverk, það gefur orku og er byggingarefni líkamanns. Mikið af 

frumum brotna niður á hverjum degi og líkaminn þarf stöðugt að fá nýtt prótein til þess að 

endurnýja frumurnar og mynda nýjar. Hægt er að fá prótein úr dýra- og jurtaríkinu, dæmi um 

fæðu úr dýraríkinu, kjöt, fiskur, fuglakjöt og mjólkurvörur. Fæða sem kemur úr jurtaríkinu er 

baunir, kornmatur og hrísgrjón. Ráðlagður dagsskammtur af próteini er 0.8 grömm á hvert 

líkamskíló fyrir fullorðna manneskju en íþróttamenn í mikilli þjálfun þurfa meira af próteini 

að halda eða frá 0.8 – 2.0 grömmum á hvert líkamskíló (Lanham-New, Stear, Shirreffs og 

Collins, e.d.).       

Kolvetni 

Flestir íþróttamenn æfa meira en þeir keppa svo það er nauðsynlegt fyrir þá að borða þær 

fæðutegundir sem gefa þeim mikla næringu og orku og forðast fæðu sem getur haft heilsu-

spillandi áhrif og jafnvel komi í veg fyrir framfarir (Lanham-New o.fl., e.d.). Kolvetni er 

mikilvægasti orkugjafinn á erfiðum æfingum því líkaminn geymir kolvetnið í lifur og vöðvum 

sem glýkógen en við áreynslu þá dælir lifrin glúkósa út í blóðið. Íþróttamenn ættu að borða 

flókin kolvetni fyrir æfingar og keppni, þau koma úr fæðu eins og ávöxtum, kornmeti, 

baunum og mjólkurafurðum. (Ólafur G. Sæmundsson, 2007) Til eru rannsóknir sem styðja 

það að borða kolvetni á meðan á æfingu stendur en verður æfingin á einhvern hátt léttari 
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vegna þess að íþróttamönnunum líður betur og geta æft lengur (Pendergast, Meksawan, Fisher 

og Venkatraman, 2003).  

Íþróttamenn sem stunda miklar æfingar og keppni þurfa að borða meira en þeir sem 

hreyfa sig öðru hverju. Íþróttamenn sem æfa klukkustund á dag ættu að borða 3-5 grömm af 

kolvetni á dag fyrir hvert líkamskíló. Fyrir íþróttamenn sem æfa mjög mikið og eru jafnvel 

afreksmenn ættu þeir að neyta 6- 10 grömm af kolvetni á dag eins og fram kom í fyrirlesti um 

íþróttir og næringu, hjá Ólafi Sæmundssyni næringarfræðingi í námskeiðinu Næring og heilsa 

í Háskólanum í Reykjavík 15. nóvember 2012.  

 Fita 

Fita gegnir mikilvægu hlutverki fyrir almenna líkamsstarfsemi og nýtist fitan sem orkugjafi í 

allri þolþjálfun. Hlutverk fitu við meltingu er mikilvægt þar sem hún sér um uppbyggingu 

vefja og útvegar líkamanum fituleysanleg vítamín. Eðlilegur fitubúskapur verndar innri líffæri 

og viðheldur eðlilegum líkamshita eins og fram kom í fyrirlestri um íþróttir og næringu, hjá 

Ólafi Sæmundssyni næringarfræðingi í námskeiðinu Næring og heilsa í Háskólanum í 

Reykjavík 15. nóvember 2012. 

Vítamín  

Fæðubótarefni kemur ekki í staðinn fyrir neyslu á næringarríkri fæðu. Þegar um er ræða 

íþróttamenn þá getur smá skortur af vítamínum dregið úr frammistöðu (Thompson, 2009). 

Sum vítamín geta verið skaðleg heilsunni ef neyslan er óhófleg og jafnvel getur komið fram 

eitrunaráhrif (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 

Svefn  

Til þess að geta lifað heilbrigðu lífi er nauðsynlegt að fá góðan nætursvefn. Grunnskólabörn 

þurfa um 9 klukkutíma svefn á hverjum sólarhring og þegar komið er á unglingsaldurinn þá 

eykst svefnþörfin um eina klukkustund vegna þeirra breytinga sem fylgja gelgjuskeiðinu. 

Gæði og lengd nætursvefnsins hefur áhrif á minni barna og námsgetu þeirra (Kristjánsson, 

2006). 

Svefninn er nauðsynlegur til þess að auka mótstöðu gagnvart veikindum og einnig 

fyrir þroska og vöxt barna og unglinga. Þeir unglingar sem sofa nóg og venja sig á góðar 

svefnvenjur eru heilbrigðari og stunda frekar reglubundna hreyfing, borða næringarríkari mat 

og geta einnig tekist betur á við hverskonar streitu en þeir unglingar sem ekki sofa nægilega 

mikið (Kristjánsson, 2006). 
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Þegar komið er á fullorðinsaldur þá veitir góður svefn mikla hvíld og endurnæringu. 

Svefnleysi er skaðlegt heilsunni og er algeng orsök streitu. Með streitu verður einbeitingin 

verri, hugsun og tímaskyn geta brenglast. Þreyta safnast hægt upp og þá getur komið upp 

streituástand og vítahringur myndast með líkamlegum einkennum eins vöðvaspennu, melt-

ingartruflunum, hækkuðum blóðþrýstingi, hjartsláttaónotum og ofnæmiskerfið veikist. Svefn 

er því mikilvægur þáttur í þjálfunarferlinu (Anna Björg Aradóttir og Ingólfur Sveinsson, 

2012).  

Í rannsókn sem var gerð á svefni íþróttamanna (Davenne, 2009) kom í ljós að svefn 

fyrir keppni hefur áhrif á frammistöðu íþróttamanna, bæði hvað varðar magn og gæði 

svefnsins. Það kom einnig í ljós að íþróttamenn þurfa meiri svefn en þeir sem stunda ekki eins 

mikla hreyfingu svo það er mikilvægt fyrir alla sem vilja ná árangri í íþrótt sinni að sofa nóg. 

(Davenne, 2009). Einnig kom í ljós að svefnleysi að hluta hefur áhrif á hormónana í 

líkamanum og ónæmiskerfið. Það er margt sem getur haft áhrif á svefn íþróttamanna eins og 

t.d. flug á keppnisstað, að sofa á nýjum stað eins og á hóteli, þessar breytingar geta aukið á 

kvíða. Ónógur svefn getur minnkað framleiðslu á glúkósa í líkamanum um 30- 40% og hefur 

þannig áhrif á geymslu glúkósa sem er aðalorkuefnið í líkamanum og getur haft þau áhrif fyrir 

íþróttamenn að þeir nái ekki sinni bestu frammistöðu (Davenne, 2009).        

Í kaflanum var skoðað mataræði og svefn og hefur það komið í ljós að matarræði 

skiptir miklu máli þegar kemur að því að auka frammistöðu. Svefn gefur íþróttamönnum 

meiri orku og þeir vinna betur úr orkunni og einnig hefur svefn áhrif á einbeitingu.   

Íþróttasálfræði 
Íþróttasálfræði er orðin stór og mikilvægur þáttur í þjálfun afreksíþróttamanna. Ásdís Hjálms-

dóttir spjótkastari hefur notað skynmyndaþjálfun, sjálfstal og markmiðsetningu. Hafrún Krist-

jánsdóttir sálfræðingur og kennari við Háskólann í Reykjavík bauð Ásdísi að koma og tala um 

hennar upplifun á Ólympíuleikanum í London 2012. Hún sagði að það hefði hjálpað henni 

mikið að nota íþróttasálfræðina markvisst á leikunum og í undirbúningnum. Hún notaði 

markmiðssetningu, skynmyndir og sjálfstal. Gott er setja sér langtíma- og skammtímamark-

mið því þannig er hægt að leggja áherslu mikilvæga þætti.    

Íþróttasálfræði er sú grein þar sem vísindalegum aðferðum er beitt til að skoða hegðun 

fólks sem stundar íþróttir og þjálfun. Íþróttasálfræði hjálpar einstaklingum að auka frammi-

stöðu sína með sálrænum þáttum. Íþróttasálfræði getur komið að notum hvort sem einstakl-
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ingarnir eru afreksmenn í íþróttum eða áhugamenn eða börn sem eru að byrja sinn feril eða 

fólk á öllum aldri. Mikilvægt er fyrir þjálfara, kennara, líkamsræktar– og einkaþjálfara að 

skilja og geta tileinkað sér íþróttasálfræðina bæði þegar vel og illa gengur og sérstaklega 

þegar iðkendur þeirra þurfa á hvatningu að halda (Weinberg og Gould, 2010).  

Rannsókn Burtons og Naylor 2002; Burton og Weiss 2008 eins og vísað er til í 

(Weinberg og Gould, 2010) sýnir fram á að þeir sem setja sér markmið í íþróttum bæta veru-

lega frammistöðu sína og eru ánægðari á æfingum og sjálfsöryggið eykst. Markmiðssetning 

hjálpar íþróttamönnum að leggja áherslu á mikilvæga þætti í þjálfuninni og tilgangur verður 

með æfingunum. Íþróttamenn geta mælt árangur þeirra betur og það gefur þeim meira sjálfs-

traust og þrautseigju til þess að vinna betur úr neikvæðum þáttum þjálfunarinnar og einblína á 

það sem skiptir máli (Burton, 2008). Markmiðin eiga vera stigvaxandi eins og tröppugangur 

alltaf erfiðari áskoranir eftir því sem tíminn líður (Weinberg og Gould, 2010). 

Spenna er jákvæð og er samsett úr líkamlegri og sálfræðilegri virkni sem getur haft 

góð áhrif á frammistöðu leikmanna innan vallar. Rétt spennustig leiðir til hámarksárangurs 

(Weinberg og Gould, 2010). Kvíði er tilfinningalegt og neikvætt ástand sem veldur ótta, ó-

öryggi, áhyggjum og líkamlegum viðbrögðum. Til að takast á við kvíða ættu íþróttamenn að 

kunna markmiðssetningu, sjónmyndaþjálfun og sjálfstal. Þegar íþróttamenn seta sér markmið 

beina þeir athyglinni eða hegðuninni á það sem skiptir máli til að ná árangri (Weinberg og 

Gould, 2010).  

Íþróttamenn setja sér allskonar markmið og þau geta verið bæði almenn/ huglæg og 

sértæk/ hlutlæg. Almenn/ huglæg markmið eru ekki mælanleg eins og „vilja hafa gaman“ 

eða „vilja gera sitt besta“. Með Sértækt/ hlutlægt markmið er athyglinni beint að því að ná 

markmiðum innan einhvers tíma eins og að „vinna íslandsmeistaratitil í apríl“ eða „vinna í því 

að tapa ekki fleirum á tímabilinu“ (Weinberg og Gould, 2010). 

Tegundir markmiða 

Til eru þrjár tegundir af markmiðum í íþróttasálfræðinni en þær eru; frammistöðumarmið, 

ferilsmarkmið og niðurstöðumarkmið.  

Frammistöðumarkmið er það markmið sem er alveg óháð öðrum, íþróttamenn vill bæta fyrri 

frammistöðu eins og bæta nýtingu þeirra í vítaskotum í körfuknattleik (Burton, 2008; 

Weinberg og Gould, 2010). 
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Ferilsmarkmið felur í sér að bæta t.d. tækni sem hjálpar til við að ná frammistöðumarkmið-

inu. Dæmi um ferilsmarkmið er að beygja hnén í vítaskoti eða fylgja vel eftir í skotinu með 

því að beygja úlnliðinn í körfuknattleik (Burton, 2008; Weinberg og Gould, 2010). 

Niðurstöðumarkmið beinir athyglinni beint að úrslitum eða niðurstöðu eins og sigri (Íslands- 

og Bikarmeistaratitli í körfuknattleik) eða mörk sem skoruð eru í leik. Niðurstöðumarkmið er 

ekki einungis háð eigin frammistöðu heldur líka frammistöðu samherja og mótherja. Til þess 

að breyta hegðuninni til þess betra er mikilvægt að nota allar þrjár tegundirnar af markmið-

unum (frammistöðu- ferils- og niðurstöðumarkmið) með því að einblína bara á niðurstöðu-

markmiðið áður eða á meðan keppni stendur getur það aukið á kvíða og einbeitingin verður 

ekki eins góð hjá íþróttamönnum (Weinberg og Gould, 2010).  

Langtíma-og skammtímamarkmið 

Að einblína aðeins á langtímamarkmið bætir ekki frammistöðu heldur á að líta á langtíma-

markmið eins og tröppugang með skammtímamarkmiðum á hverri tröppu (Burton, 2008; 

Weinberg og Gould, 2010). Langtímamarkmið gefur íþróttamönnum stefnu og skammtíma-

markmið kemur honum á áfangastað (Burton, 2008). Langtímamarkmiðið er á efstu tröppunni 

og það markmið getur verið t.d. að vinna Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik og skamm-

tíma- markmiðið er leiðin þangað (allir litlu sigrarnir á leiðinni) (Burton, 2008; Weinberg og 

Gould, 2010).  

Þegar markmið eru sett þá á íþróttamennirnir að vera með í ráðum, því það eru þeir 

sem eru að vinna að þeim. Markmiðin þurfa að vera vel hnitmiðuð og vel útskýrð og þau 

mega ekki vera of erfið eða of létt. Lykillinn að góðum árangri í markmiðssetningu er sá að 

íþróttamennirnir velja viðeigandi markmið og þeir trúa að þeir  nái þeim (Thompson, 2009). 

Skynmyndir  
Hvað hafa Marion Jones, Tiger Woods og Michael Jordan sameiginlegt? þau hafa öll unnið til 

verðlauna á stórmótum og fjölda annarra móta. Þau hafa það öll sameiginlegt að búa yfir 

miklum andlegum styrk sem bætti frammistöðu þeirra til muna.(Porter, 2003).  

Í mörg ár hafa íþróttamenn æft hreyfifærni í huganum. Íþróttamenn nota ekki skyn-

myndir eingöngu til þess að bæta færni heldur einnig til þess að auka skemmtunina og 

ánægjuna á íþróttinni sjálfri. Skynmyndir geta hjálpað íþróttamönnum að undirbúa sig fyrir 

erfiðar aðstæður sem koma upp í keppni. Margir af bestu íþróttamönnum og landsliðs-

þjálfurum Bandaríkjanna nota skynmyndir af einhverjum hluta á æfingum og einnig hafa 
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íþróttamenn sem eru að ná sér eftir meiðsli notað skynmyndir til þess að flýta bata (Weinberg 

og Gould, 2010).     

Skynmyndir (e. imagery) hafa verið kallaðar mörgum nöfnum eins og hugarþjálfun, 

hugarleikfimi og hugareinbeiting. Nöfnin skírskota í upplifun eða endurupplifun á reynslu eða 

kunnáttu sem var til í huganum, t.d. um ákveðna hreyfingu þar sem hreyfingin er fest í hugann 

og er svo æfð aftur og aftur (Weinberg og Gould, 2010). Dæmi um skynmynd, körfuknatt-

leiksmaður kallar fram hreyfingu í huganum um vítaskot, hann ímyndar sér að hann sé við 

vítalínuna og staðsetur boltann við mjöðmina og undirbýr sig til þess að rekja boltann þrisvar 

sinnum og svo beygir hann hnén og lyftir skothöndina upp og sleppir svo boltanum og skýtur 

honum í átt að körfunni og hittir ofan í hringinn. 

Þjálfun skynmynda 

Rannsókn sem (Snjólaug Jóhannsdóttir, 2011) framkvæmdi á badmintonspilurum þar sem 

kannað var hvort hugræn þjálfun hefði áhrif á óþvinguð mistök sem íþróttamennirnir gerðu í 

keppni. Þátttakendurnir fengu fimm vikna námskeið í hugrænni þjálfun, óþvinguð mistök 

voru talin í keppni fyrir inngrip og eftir inngrip og kom fram marktækur meðaltalsmunur á 

mistakafjölda fyrir og eftir inngrip, p<0,05 þar sem minna var um mistök eftir inngrip. Þetta 

sannar að marktæk hugræn þjálfun hefur góð áhrif á getu íþróttamanna. 

Skynmyndaþjálfun er flokkuð niður í fjóra þætti eða W-in fjögur sem eru; where, 

when, why, what (hvar, hvenær, hvers vegna og afhverju) (Weinberg og Gould, 2010). 

Hvar (e.where) er skynmyndaþjálfun notuð. Íþróttamenn nota skynmyndaþjálfun bæði 

á æfingu og í keppni þó meira í tengslum við keppni (Weinberg og Gould, 2010). 

Hvenær (e.when) er ætlast til þess að íþróttamenn þjálfi skynmyndun? Íþróttamenn 

þjálfa skynmyndun fyrir æfingu og meðan æfingu stendur einnig eftir æfingar, hægt er að gera 

æfingarnar heima, í skólanum eða vinnu. Best er að gera skynmyndaæfingarnar eftir æfingu 

eða keppni því þá eru hreyfingarnar skýrar í höfðinu. Skynmyndir eru notaðar þegar íþrótta-

menn eru að jafna sig eftir meiðsli og þá er einblínt á það að hafa endurhæfinguna hvetjandi 

og jákvæða (Weinberg og Gould, 2010). 

Hvers vegna (e.why) æfa íþróttamenn skynmyndir? Skynmyndir koma inn á tvo þætti, 

hreyfifærnina og áhugahvötina. Hægt er að nota skynmyndir fyrir hreyfifærnina með því að 

fara í gegnum heilu leikkerfin í körfuknattleik og fara gegnum vítaskot stig af stigi. Með því 

að nota skynmyndir getur áhugahvötin aukist til muna ef íþróttamaðurinn sér fyrir sér hann að 
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vinna Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik og hafa verlaunapening um hálsinn (Weinberg 

og Gould, 2010).    

Hvað ( e. what): Það sem íþróttamenn sjá fyrir þegar þeir nota skynmyndir eru fjórir 

aðalþættir og þeir eru: 

• Umhverfið: Íþróttamaðurinn sér fyrir sér íþróttahúsið, leikvöllinn og áhorf-

endurnar .   

• Eðli skynmyndunar: Skynmyndir geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar. 

Jákvæðar skynmyndir eru oftast notaðar á æfingum og á undirbúningstímabil-

inu t.d. „ímynda sér að skora körfu í leik“. Neikvæð skynmynd væri t.d. „að 

ímynda sér að gefa alltaf lélegar sendingar“(Weinberg og Gould, 2010). 

• Tegundir skynmynda: Til eru fjórir flokkar af skynmyndum og það skiptir 

máli hvaða flokkur er notaður. Flokkarnir eru, sjónskyn, heyrnaskyn, lyktar-

skyn og hreyfing. Sjónskyn og hreyfing eru mest notaðar. Til þess að fá sem 

bestan árangur er gott að nota sjónskynið og hreyfinguna saman (Weinberg og 

Gould, 2010). 

• Innra og ytra sjónarhorn: geta valið um innra eða ytra sjónarhorn þegar þeir 

nota skynmyndir. Innra sjónarhornið snýst um hvernig íþróttamaðurinn sér 

hlutina með einskonar myndavél á höfðinu og tæki upp það sem hann sér frá 

hann eigin sjónarhorni, t.d. þegar körfuknattleiksmaður sér völlinn boltann í 

höndum hans og varnarmennina. Ytra sjónarhornið snýst um hvernig íþrótta-

maðurinn væri að horfa á sjálfan sig eins og í kvikmynd, t.d. þegar körfuknatt-

leiksmaður horfir á sjálfan sig taka vítaskot. Íþróttamenn nota blöndu af 

báðum þessum þáttum (Weinberg og Gould, 2010). 

Sjálfstal 

Hvað er sjálfstal 

Sjálfstal er orðaræða inn í höfðinu sem íþróttamaðurinn á við sjálfan sig. Með því að nota 

sjálfstal á markvissan og fjölbreytilegan hátt getur það aukið frammistöðu í íþróttum. Fólk er 

alltaf hugsandi öllum stundum og það er mjög erfitt eða ekki hægt að hugsa ekki neitt 

(Burton, 2008). Sjálfstal getur bæði verið jákvætt og neikvætt og spilar mikilvægt hlutverk og 

getur ákvarðað hugarástand og tilfinningar t.d. er fólk yfirleitt í betra skapi þegar sólin skín 

heldur en þegar það er rigning og rok (Burton, 2008).  
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Ytra umhverfið getur haft áhrif á skapið og tilfinningarnar t.d. þegar áhorfendur eru að 

kalla inn á völlinn með persónulegum athugasemdum eða eru með læti en innra sjálfstal, er 

það sem íþróttamaðurinn hugsar og það hefur meira áhrif á skapið og getur þannig haft áhrif á 

frammistöðu í leik eða á æfingu (Burton, 2008). 

Hugsanir 

Jákvætt hugsanamynstur hjálpar mikið til við að auka jákvætt hugafar, auka sjálfstraust sem 

eykur á einbeitingu á mikilvægum stundum, eykur orku og þrautseigju (Burton, 2008; 

Weinberg og Gould, 2010).  

Neikvætt hugsanamynstur lítillækkar og hefur áhrif á hvernig íþróttamenn hugsa. Hann getur 

misst allt sjálfstraust og getur veikt þessa þrautseigju sem hann er búin að byggja upp með 

jákvæðu sjálfstali. Íþróttamönnum getur reynst erfitt að fara eftir markmiðum sínum og verða 

kvíðnari og fara að segja við sjálfan sig „þetta var glatað skot“ eða „þú getur ekki gefið góðar 

sendingar“ (Burton, 2008; Weinberg og Gould, 2010).    

 Það er mikilvægt að í þjálfun íþróttamanna að huga vel að andlegu hliðinni og vinna í 

henni markvisst og setja langtíma- og skammtímamarkmið.    

Taktík 
Taktík er mikið notuð í körfuknattleik og leikmenn þurfa að vera fljótir að hugsa og einnig 

hafa þeir um marga kosti  að velja, marga leikmenn til þess að gefa á og þurfa líka að  hugsa 

um andstæðinginn í leiðinni. Mikilvægt er að bregðast rétt við og þekkja vel mótherja og and-

stæðinga og láta ekkert koma sér á óvart.  

Taktík er hæfni eða skipulag íþróttamanns eða liðs til að geta brugðist rétt við að-

stæðum eða atvikum sem koma fyrir í leik. Taktík er að meta andstæðingana og nýta sér veik-

leika þeirra og draga fram eigin styrkleika. Taktík er mun meira notuð í hópíþróttum heldur en 

í einstaklingskeppni. Huga þarf að nokkrum þáttum í taktík en þeir eru; einstaklingstaktík, 

hóptaktík og heildartaktík. Gott er að finna jafnvægið milli þessa þátta til að tryggja árangur 

(Gjerset, 1998). Taktík er byggð á þremur megin þáttum og þeir eru; taktísk þekking, hæfni til 

að lesa í aðstæður og hæfni til að taka réttar ákvarðanir (Martens, 2004). 
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Þekking 

Það þarf að þekkja styrkleika og veikleika andstæðingsins og jafnframt að þekkja styrkleika 

og veikleika hjá eigin liði. Gott er að þekkja keppnisaðstæður vel og leikreglunar, æfa taktík 

fyrir hvern leik fyrir sig og mögulega þá kosti sem skapast í leik (Martens, 2004). 

Að lesa í aðstæður  

Mikilvægt er að geta lesið í aðstæður og nýta öll skynfærin, sjónina, heyrnina, snertinguna og 

rýmisgreindina. Mikilvægt er að halda góðri einbeitingu og velja úr því sem skiptir máli í 

leiknum (Martens, 2004). 

Ákvarðanataka 

Leikmenn fá ekki oft mikinn tíma til þess að taka ákvörðun í leik og þess vegna gott að æfa 

ýmsar aðstæður sem gætu komið upp í leik til þess að vera viðbúin því óvænta. Gott er að 

kenna leikskipulag í heild sinni og síðan að brjóta þetta niður í ákveðna þætti. Gott er að læra 

af því hvernig aðrir taka ákvarðanir og skoða eigin ákvarðanir um eigin leik eða keppni 

(Martens, 2004). 

Leikmenn sem eru með taktíkina á hreinu og geta lesið í aðstæður og tekið snöggar ákvarðanir 

og hefur líka góða þekkingu á andstæðingum sínum og eigin leikmönnum þá telst það vera 

mikil styrkur í leik eða keppni.  

Styrktarþjálfun 

Körfuknattleikur er íþrótt sem gerir miklar kröfur um líkamlegan styrk og snerpu leikmanna. 

Leikmenn þurfa að vera mjög hraðir á fótum, getað haldið stöðu og varið „sitt svæði“, þeir 

þurfa að getað stokkið hátt og haft mikla hröðun. Til að geta staðið undir öllu þessu þarf 

styrktarþjálfun körfuknattleiksmanna að vera vel útfærð og með rétta áherslur á réttum tíma. 

Styrktarþjálfunin gerir leikmenn að betri körfuknattleiksmönnum og hún gerir þá fljótari, 

hraðari og þeir verða betur á sig komnir líkamlega og fá þannig aukið sjálfstraust og fá meira 

úthald.(Scott, 2001).  

Með því að lyfta lóðum og vera í styrktarþjálfun minnkar fitumagn líkamans og eykur 

vöðvamassa. Vöðvamassi er þyngri en fita en er minni um sig í líkamanum. Styrktarþjálfun 

tónar líkamann og gerir hann sterkari (Scott, 2001).   
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Til að auka stökkkraft þarf viðkomandi að verða sterkari, liðugri og fljótari. Mikilvægt 

er að æfa viðbragð og spretthraði til þess að leikmenn ná sem mestu forskoti á mótherjann á 

fyrstu metrunum (Poliquin, 2012).  

Sprengikraftur 

Sprengikraftur er skilgreindur sem kraftur x hraði. Sprengikraftur er hæfni tauga- og vöðva-

kerfis til þess að yfirvinna mótstöðu með miklum samdráttahraða. Þegar æfður er sprengi-

kraftur þá skal framkvæma æfinguna með hámarkskrafti og með mesta mögulega hraða. Hraði 

í vöðvalengingunni skiptir mestu máli en ekki hve mikið vöðvinn lengist. Þegar sprengikraftur 

er framkvæmdur þarf mótstaðan að vera hæfileg til þess að fá hæstu gildi úr sprengikrafts-

formúlunni = hraði × kraftur. Mótstaðan má hvorki vera of lítil eða of mikil (Dick, 2007). 

 Þegar þjálfa á sprengikraft á alltaf að framkvæma æfingarnar með hámarkskrafti og á 

mesta hraða. Nauðsynleg er að gera æfingarnar erfiðari en æfingarnar í íþróttagreininni sem 

íþróttamennirnir stunda. Mótstaðan í æfingunum þarf að vera hæfileg til þess að ná bestum 

árangri því og lítil mótstaða stuðlar frekar að meiri hraða en of mikil mótstaða stuðlar að 

hámarkskrafti (Dick, 2007).   

Hraði 

Hraði er hæfileiki til þess að framkvæma hraðar hreyfingar (Thompson, 2009). Körfuknatt-

leikur er íþrótt þar sem nauðsynlegt er að búa yfir miklum hraða og snerpu til að takast á við 

þær stefnubreytingar sem leikurinn gerir kröfu um (Gjerset, 1998).. Leikmenn eru endalaust 

að hreyfa sig úr stað og breyta um áttir og stefnu og þurfa bregðast við þeim aðstæðum sem 

koma upp í leik (Huciński, Łapszo, Tymański og Zienkiewicz, 2008). Til þess að þjálfa hraða 

þarf að þróa hæfni fyrst svo það sé hægt að byggja á sterkum grunni til þess að geta farið 

hraðar. Snerpa er hæfni vöðvana til búa til mikinn kraft og vinna hratt og því er nauðsynlegt 

að styrkja réttivöðva í fótum eins og kostur er (Gjerset, 1998). 

Liðleiki 

Liðleiki er hreyfiferill sem er innan liðarins ROM (e. range of motion) (M. A. Clark, Lucett 

og Sutton, 2012). Þegar teygt er vöðva þá teygist einnig á liðböndum og sinum. Liðleiki er 

háður því hvernig lögun og ásigkomulag liðamótana er og þanhæfni sina, liðbanda og vöðva 

sem liggja utan um liðamótin. Liðleiki er hæfni liðamóta til þess að nýta hreyfimöguleika eins 

og hægt er og framkvæma hreyfingar með fullri sveiflulengd. Aukinn liðleiki getur minnkað 
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líkur á meiðslum og aukið líkur á því að þróa hraða, kraft og sprengikraft. Með því að við-

halda góðum liðleika eykst blóðflæði og næring innan liðarins og liðleikinn leiðréttir vöðva-

jafnvægi og minnkar spennu í vöðvum og liðum (M. A. Clark o.fl., 2012; Dick, 2007). 

Hreyfiteygjur  

Hreyfiteygjur er góð leið til þess að örva blóðfæðið og hita líkamann upp fyrir komandi átök. 

Með því að hita upp með hreyfiteygjum hækkar hitastigið í líkamanum og hjartað dælir meira 

blóði. Upphitun með hreyfiteygjum eru mikilvægar áður en íþróttamenn fara í keppni því þá 

er bæði verið að hita upp líkamann og undirbúa andlega þáttinn fyrir átökin. Hreyfiteygjur 

auka blóðflæðið til vöðvana og súrefnisflæðið verður meira (Kovacs, 2010). Hreyfiteygjur eru 

getan til að hreyfa útlimina í gegnum fullan hreyfiferilinn með stjórnlegum og hægum hætti 

(M. A. Clark o.fl., 2012). 

Körfuknattleiksmenn eru í betra alhliða formi í dag en hér áður fyrr vegna þess að leikmenn 

fóru að gera sitthvað fleira en að spila körfuknattleik. Þeir fóru að æfa stökkkraft, snerpu, 

hröðun og lyftu lóðum. Leikmennirnir fóru hlaupa hraðar, hoppa hærra og eru betri varnar-

menn. 
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Lokaorð 

Þegar litið er tilbaka við gerð þessa verkefnis kom í ljós að með því að vinna með alla þá þætti 

sem teknir voru fyrir hefur spurningunni verið svarað. Allir þættir þurfa að vera til staðar til 

þess að ná hámarks árangri í íþróttum. Það sem var fróðlegast að komast að var hve allir 

þættirnir eru mikilvægir eins og hvað næringin og svefninn hefur gífurleg áhrif á andlega- og 

líkamlega heilsu íþróttamanna.  

Marmiðssetning eykur frammistöðu íþróttamanna til muna og hefur áhrif á svo margar 

þætti í þjálfuninni og getur skapað yfirburða íþróttamenn ef vel er að staðið. Í gengum árin 

hafa íþróttamenn notað skynmyndir og sjálfstal alveg ómeðvitað en þegar þessir þættir eru 

notaðir markvisst þá geta þeir skipt sköpum til auka frammistöðu í íþróttinni.      

 Það var mjög fróðlegt að gera þetta verkefni og ég mun í framtíðinni leggja mikla á-

herslu á alla þættina í minni þjálfun.   
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