
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blak 

Íþrótt fyrir alla 

 

Sigurbjörn Veigar Friðgeirsson 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-prófs 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

 

 





3 

 

Blak  

Íþrótt fyrir alla 

Sigurbjörn V. Friðgeirsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BSc-prófs í Íþrótta- og heilsufræði 

Leiðbeinandi: Dr. Guðmundur Sæmundsson 

 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blak: Íþrótt fyrir alla 

Ritgerð þessi er 5 eininga lokaverkefni til BSc-prófs  

í Íþrótta- og heilsufræði við Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Sigurbjörn Veigar Friðgeirsson 2014 

Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

Prentun: Prentmet Suðurlands 

Selfoss, 2014  



3 

 

Ágrip 

 

Í þessu lokaverkefni til BS-gráðu í Íþrótta- og heilsufræðum er farið yfir sögu og þróun blaks 

á heimsvísu, sem og hérlendis. Upphafi leiksins eru gerð sérstök skil auk þess sem komið er 

inn á stöðu blakíþróttarinnar innanlands. Framgangur leiksins er útskýrður með tilliti til helstu 

reglna og atriða er snúa að leikfyrirkomalagi. Stöður leikmanna eru útskýrðar en um fimm 

stöður er að ræða, það er uppspilari, kantmaður, miðjumaður, díó og frelsingi. Annar hluti 

verkefnisins snýr að þjálfun blaks með tilliti til iðkenda og tækni. Þriðji og ef til vill 

notadrýgsti hlutinn er æfingasafn sem nýta má til þjálfunar á þeim tækniatriðum sem nefnd 

eru. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er framlag undirritaðs til  fræðasviðs Íþrótta- og heilsufræða og er lokaverkefni 

til BSc-gráðu innan þeirra fræða. Kveikjan að efnistökum lokaverkefnisins kemur til af þeirri 

reynslu sem ég hefur öðlast við þjálfun blakíþróttarinnar samhliða námi á þeim þremur 

námsárum sem ég hef átt við Háskóla Íslands á Laugarvatni. Það virtist í raun ekkert annað í 

stöðunni en að reyna að útbúa efni sem nýst gæti einstaklingum í sömu sporum og ég var 

sjálfur þegar ég hóf nám á haustönn 2011, því lítið er um efni á íslensku sem miðar að þjálfun 

íþróttarinnar ef utanskilin er námsritgerð þeirra bræðra, Andra Hnikarrs, Jónasar Hróars og 

Guðna Hjörvars sem gerðu lokaverkefni sitt í sameiningu um sama efni. Þó hef ég leitast við 

að bæta við og leggja fram verk sem miðar meira að þjálfun fremur en kennslu, ólíkt þeim 

bræðrum. Þess má til gamans geta að við ólumst upp sem nágrannar í sama þorpinu á 

norðurhjara veraldar og þegar ég steig mín fyrstu spor í íþróttum voru þeir þjálfarar mínir og 

fyrirmyndir, sem að vissu leyti kveikti áhuga minn á þessu námi. Þeim kann ég bestu þakkir 

fyrir stuðninginn í gegnum  árin og þá sérstaklega fyrir veitta aðstoð og góðfúslegt leyfi til 

notkunar á sínu verkefni til stuðnings þessarar ritgerðar. 

Sömuleiðis við ég þakka Ungmennafélagi Laugdæla á Laugarvatni og öllu því góða fólki 

sem að því stendur fyrir tækifærið til að öðlast reynslu af þjálfun samhliða náminu, auk þess 

sem starfið hefur hjálpað mér við að framfleyta mér á námsárunum. Þá vil ég sérstaklega 

þakka Sigurbirni Árna Arngrímssyni og konu hans Gunnhildi Hinriksdóttur í því samhengi. 

Án fjölskyldu minnar hefði heldur ekkert af þessu orðið að veruleika því hún hefur stutt 

dyggilega við bakið á mér  á þessum þremur árum og verður sú skuld aldrei að fullu greidd. 

Það er von mín að þetta verkefni mitt nýtist iðkendum og þjálfurum sem eru að stíga sín 

fyrstu spor innan blakíþróttarinnar. Þó það sé smátt í sniðum þá vona ég að innihald þess sé 

þeim mun betra fyrir vikið. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

Laugarvatn, 6. maí 2014.  

 

_________________________________  
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1 Inngangur 

Í þessu lokaverkefni til BS-gráðu í Íþrótta- og heilsufræðum frá Háskóla Íslands er fjallað um 

blak og blakþjálfun. Að mati höfundar er þörf á meira framboði af efni um þjálfun 

íþróttarinnar og kennslu tækniatriða hennar á íslensku, en fyrir er mjög lítið til af slíkum 

ritum. Blak er íþrótt í örri þróun og þó að grunntækni kunni ekki að breytast það mikið á 

tveimur áratugum eru aðferðir og reglubreytingar í stöðugri þróun og því þarft að uppfæra 

efni í samræmi við fræði nútímans.  

Í fyrsta hluta er farið yfir sögu blakíþróttarinnar frá upphafi og ljósi varpað á þróun 

hennar erlendis. Einnig er saga hennar á Íslandi rakin frá upphafi og leitast við að gera grein 

fyrir því umhverfi sem hún býr við í dag og hvernig hún er leikin með tilliti til framgangs 

leiks, einstakra staða leikmanna og leikskipulags. 

Annar hluti tekur á þjálfun iðkenda og útskýrir þau tækniatriði sem leikmenn þurfa að ná 

valdi á til að geta leikið íþróttina farsællega. Farinn er viss millivegur á milli þess sem 

annarsvegar mætti útskýra sem notkun á blaki til skólaíþrótta og hinsvegar afreksblaks í hæsta 

gæðaflokki.  

Þriðji hluti samanstendur af æfingum sem ætlaðar eru þjálfurum og iðkendum og það 

mætti nota samhliða 2. hluta verkefnisins og fá þannig bæði hugmyndir að réttri tækni, auk 

gagnlegrar útfærslu við þjálfun á æfingum. 

Það er von höfundar að þessi fyrstu fræðilegu skrif hans verði einhverjum til gagns sem 

hefur áhuga á að starfa innan íþróttahreyfingarinnar. Blakheimurinn á Íslandi er skemmtilegur 

veruleiki að hrærast í og er endalaus uppspretta góðra stunda og minninga. Íþróttaiðkun 

stuðlar auk þess að líkamlegu heilbrigði og því yrði engum meint af að reyna fyrir sér, hafi 

hann ekki kynnst íþróttinni áður.  
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2 Íþróttin blak, saga, staða og framgangur leiks 

Blak er næststærsta íþrótt sem leikin er í heiminum nú til dags, á eftir knattspyrnu. Ef horft er 

til iðkendafjölda þá er talið að um 800 milljónir manna spili leikinn sér til skemmtunar og/eða 

atvinnu um allan heim, þar af 46 milljónir í Ameríku (Oden Beverly, e.d.). Fyrir Íslendinga 

kunna þessar tölur að vera sláandi í ljósi þess að íþróttin nýtur takmarkaðra vinsælda hér 

heima fyrir. Á Íslandi skipar hún sér í 12. sæti vinsældalistans. Samkvæmt Íþrótta- og 

ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ, e.d.) um iðkendafjölda árið 2011 og 2012 var áætlaður fjöldi 

iðkenda á Íslandi árið 2011 um 2337 manns sem setur íþróttina í flokk „smærri“ greina 

landsins. Til samanburðar voru á sama tíma um 20 þúsund knattspyrnuiðkendur á landinu. 

Árið 2012 átti sér stað fjölgun innan íþróttarinnar upp á 16% en þá hafði iðkendafjöldi 

hækkað upp í 2712 manns. Enn sem komið er eru konur í meirihluta en til dæmis um það var 

leikið í þremur deildum Íslandsmóts í karlaflokki tímabilið 2013 – 2014 en í sex deildum í 

kvennaflokki, allt frá úrvalsdeild og niður í 5. deild (BLÍ, e.d.). Í iðkendatölum frá ÍSÍ má 

einnig sjá að árið 2012 varð lang mesta fjölgun iðkenda innan sérsambanda ÍSÍ í lyftingum, 

kraftlyftingum, keilu og blaki. Af þeim tölum að dæma má áætla að íþróttin sé í vexti og 

framsókn (ÍSÍ, e.d.).  

Hér á eftir verður saga blakíþróttarinnar á heimsvísu rakin í stuttu máli og sjónum síðan 

beint sérstaklega til upphafs, sögu, þróunar og stöðu íþróttarinnar á Íslandi í dag. 

2.1 Upphaf leiksins 

Oden Beverly (e.d.) og Alþjóða blaksambandið (FIVB, 2011) segja í greinum sínum að 

upphaf leiksins megi rekja til bæjarfélagsins Holyoke í Massachusetts, Bandaríkjunum. Árið 

1895 leitaðist maður að nafni William G. Morgan við að búa til íþrótt fyrir eldri menn til 

ástundunar sem væri ekki eins líkamlega krefjandi og körfuknattleikur. Úr varð leikur sem 

upphaflega nefndist Mintonette sem var blanda af þáttum íþrótta eins og körfubolta, 

hafnabolta og handbolta. Hugmyndina að netinu  sótti hann í tennisíþróttina og hæð þess var í 

þá daga stillt vel ofar höfði meðalstórs manns í Bandaríkjunum, sú hæð var 6„6“ eða 1,98 

metrar. Mintonette var að mörgu leyti mjög frábrugðinn þeim leik sem við þekkjum sem blak 

í dag en til dæmis voru engin takmörk fyrir því hve margir mættu vera í hvoru liði, auk þess 

sem snertingafjöldi innan liðs skipti ekki máli. Samkvæmt Blaksambandi norður Kaliforníu 

(NCVA, e.d.) hljóða upphaflegar reglur leiksins, sem gerðar voru af William Morgan, á þessa 

leið: 

1. Leikurinn: Leikurinn skal samanstanda af níu skorpum. 

2. Skorpa: Skorpa skal samanstanda af eftirfarandi: Þegar einn leikmaður spilar hvoru 

megin nets, einni uppgjöf á hvorn enda. Þegar tveir leikmenn, tvær uppgjafir á hvora 

hlið; Þegar þrír leika, þrjár uppgjafir á hvort lið. Sá er gefur upp heldur uppgjöfinni 



 

uns hann gerir mistök við framkvæmd hennar, eða liði hans mistekst að koma 

boltanum til baka yfir netið. Einungis einn leikmaður skal gefa upp í einu. 

3. Leikvöllurinn: Leikvöllurinn skal vera 25 fet að breidd og 50 fet að lengd. Vellinum 

skal skipt í tvo afmarkaða ferhyrninga, 25x25 fet hvor. Fjögur fet frá hvorri hlið 

netsins og samhliða því skal lína dregin (sóknarlína). Útlínur vallarins skulu vera vel 

merktar og sjáanlega allstaðar af vellinum. Vallarstærð má breyta eftir hentugleika 

keppnisstaðar. 

4. Netið: Netið skal vera að minnta kosti tveggja feta breitt og 27 feta langt og hanga á 

milli tveggja uppistaða sem standa í hið minnsta einu feti utan leikvallar. Hæsti 

punktur nets skal eigi vera minna en 6 fetum og 6 tommum ofar undirlags. 

5. Boltinn: Boltinn skal vera blaðra úr gúmmí ígreypt leðri og skal ekki vera minna en 

25 tommur og eigi stærri en 27 tommur að ummáli. Einnig skal hann ekki vega minna 

en 9 únsur og eigi meira en 12. 

6. Uppgjafari og uppgjöf: Uppgjafari skal standa með annan fót á endalínu vallar. 

Boltinn skal sleginn með annarri hendi. Uppgjafara er frjálst að nýta tvær tilraunir til 

að koma boltanum yfir á vallarhelming andstæðinga. Við uppgjöf skal bolti sleginn í 

hið minnsta tíu fet og ekkert knattrak leyfilegt. Komi uppgjöf við leikmann sama liðs 

áður en hún lendir í netinu og þaðan yfir á vallarhelming andstæðinganna er hún gild 

svo lengi sem hún lendir ekki utan vallar hinu megin við netið.  

7. Stigaskor: Hver uppgjöf eða bolti í leik, sem skilar sér ekki yfir net frá því liði sem er 

í móttöku hverju sinni, telst sem eitt stig. Lið getur aðeins skorað stig þegar það á 

uppgjafarrétt, ef því mistekst þá telst stigið andstæðinganna. Komi boltinn við netið í 

fyrstu uppgjöf skal hún dæmd ómerk og telja sem ein tilraun. 

8. Bolti í net: Bolti sem kemur við net utan fyrstu uppgjafar er nefndur netbolti og telst 

hann jafn því að mistakast að skila boltanum til baka yfir netið. Bolti sem kemur við 

netið í fyrstu uppgjafartilraun skal dæmdur ómerkur og seinni uppgjöf leyfð. 

9. Bolti í útlínur vallar: Bolti sem kemur við útlínur leikvallar er jafn því að bolti hafi 

lent utanvallar og skal teljast sem slíkur. 

10. Leikur og leikmenn: Enginn takmörk eru fyrir fjölda leikmanna sem taka þátt í 

leiknum henti það staðsetningu vel. Leikmaður ætti að geta séð um svæði sem 

jafngildi 10x10 fetum. Snerti leikmaður net á meðan boltinn er í leik endar það 

skorpuna og telst sem stig gegn hans liði. Hið sama má segja ef leikmaður grípur 

bolta, þó ekki sé nema í skamman tíma. Snerti bolti utanaðkomandi hlut utan leikvallar 

og kastist aftur til leikmanna þá er hann enn í leik.  

Síðan þessar reglur voru við lýði hefur leikurinn tekið umtalsverðum stakkaskiptum en á 

næstu 25-30 árum mætti segja að hann hafi að mestu leyti mótast í átt að þeim leik sem við 

þekkjum í dag. Mestu þykir muna um fjórar breytingar á gangi leiksins sem komu fram á 

árunum 1900-1920 en samkvæmt skjali um reglubreytingar frá USA Volleyball (2007) og 

grein NCVA (e.d.) um sögu blaks þá var sérstakur bolti hannaður fyrir íþróttina á þessu 

árabili, leikfyrirkomulagi breytt þannig 21 stig þurfti til að vinna hrinu í stað 15, þrjár 

snertingar innan liðs voru teknar í gildi og reglur um sókn liðs úr afturlínu tóku gildi. Þar að 

auki sköpuðu Filippseyingar þann sóknarstíl sem tíðkast nú á dögum, það er móttaka, uppspil 

og smass. Þessir þættir lögðu grunninn að blaki nútímans. 

Stuttur annáll um sögu leiksins er sem hér segir: 

1895: William G. Morgan býr til leikinn Mintonette sem síðar fékk nafnið blak. 
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1896: Fyrsti blakleikurinn spilaður í Háskólanum í Springfield í Kaliforníufylki. 

1900: Fyrsti sérstaki blakboltinn búinn til. 

1900-1920: Leikurinn breiðist út um Bandaríkin og berst þaðan til Kanada, S-Ameríku, 

Evrópu og Asíu. 

1916: Filippseyingar skapa nýtt afbrigði sóknarleiks fyrir íþróttina. Varnarmaður blakaði 

boltanum hátt í loft upp og annar leikmaður sló boltann fast yfir netið. Sóknarstíllinn nefndist 

„Bomba“ og smassarinn, eða sá sem sló hann yfir, nefndist „Bomberino“. 

1917: Stigaskori leiksins breytt á þá leið að spilað var upp í 15 stig en ekki 21. 

1919: 16.000 blakboltum var dreift víðsvegar um heiminn og úr varð mikil kynning á 

leiknum. 

1920: Regla um þriggja snertinga hámark á lið sem og regla um sóknarlínu gerðar hluti af 

leiknum. 

1924: Blak sem sýningargrein á Ólympíuleikunum í París. 

1928: Stofnun Bandaríska blaksambandsins (USVBA). 

1930: Fyrsti strandblakleikurinn fer fram. 

1940: Tæknislagið fleygur hefur innreið sína í íþróttina en fram að þessu hafði mestmegnis 

verið notast við fingurslag.  

1942: William G. Morgan andast 68 ára að aldri. 

1947: Alþjóða Blaksambandið (FIVB) stofnað í París. 

1948: Fyrsta Evrópumótið í blaki haldið í Róm en þar bar Tékkóslóvakía sigur úr býtum. 

1949: Fyrsta heimsmeistarakeppnin í karlaflokki haldin í Prag og Sovíetmenn krýndir 

heimsmeistarar. 

1951: Talið að um 50 milljónir manna legðu stund á íþróttina í yfir 60 löndum heimsins. 

1952: Fyrsta heimsmeistarakeppnin í kvennaflokki var haldin í Moskvu en þar hlutu 

Sovíetríkin aftur gullverðlaun. 

1957: Ákvörðun tekin um að blak yrði Ólympíugrein á leikunum 1964. 

1964: Blak í fyrsta sinn keppnisgrein á Ólympíuleikunum í Tokyo, Japan. Á sömu leikum var 

nýr bolti einnig kynntur til leiks. 

1987: Strandblak kynnt sem keppnisgrein á heimsmeistaramóti. 

1995: 100 ára afmæli blakíþróttarinnar. 

1995: Strandblak viðurkennt sem keppnisgrein á Ólympíuleikum. 



 

 (Andri Hnikarr o.fl., 2004) 

2.2 Saga, þróun og staða blakíþróttarinnar á Íslandi 

Upphaf blakíþróttarinnar á Íslandi má rekja aftur til ársins 1928 þegar Valdimar 

Sveinbjörnsson kynnti leikinn undir nafninu handtennis í íþróttakennslu sinni við 

Menntaskólann í Reykjavík.  Leikurinn gekk síðar undir nafninu Vollý en Valdimar þessi 

hafði kynnst þeirri íþrótt á námsárum sínum í Danmörku.  

Fyrsta félagið til að leggja stund á blak var Íþróttafélag verkamanna í Reykjavík árið 

1934. Það var í kjölfar Ólympíuleikanna í Berlín 1936 að blak byrjaði að festa rætur sínar hér 

á landi en þá komu Hermann Stefánsson íþróttakennari á Akureyri, Valdimar Sveinbjörnsson 

og fleiri góðir menn heim til landsins með íþróttina í farteskinu og hófust handa við að kynna 

hana. Íþróttin varð brátt stunduð að jafnaði við Menntaskólann á Akureyri að undirlagi 

Hermans Stefánssonar en varð einnig nokkuð vinsæl á Laugarvatni. Af þessu má ráða að 

íþróttin er tiltölulega ung á Íslandi sem útskýrir hugsanlega að einhverju leyti að hún sé ekki 

orðin stærri en raun ber vitni nú á dögum, þó hún sé í stöðugum vexti. Svo virðist sem ekkert 

hafi verið keppt markvisst í blaki fyrr en upp úr árunum 1970 (Andri Hnikarr o.fl., 2004). 

Árið 1969 var haldið opið blakmót á Íslandi, þá hið fyrsta sinnar tegundar og þar bar 

Menntaskólinn á Akureyri sigur úr býtum en í kjölfar þess ákvað ÍSÍ að Íslandsmót á þeirra 

vegum skyldi upp frá því haldið árlega. Úr varð að ári síðar fór fyrsta Íslandsmótið fram á 

Akureyri í umsjón ÍMA og á því móti tóku fjögur lið þátt, þau voru MA, UMSE, KA og ÍS. 

Úr varð að fyrsti Íslandsmeistaratitillinn féll í skaut þeirra síðastnefndu og varð lið ÍS því fyrst 

allra til að hljóta þann heiður (Andri Hnikarr o.fl., 2004). 

Tveimur árum síðar, árið 1972, var Blaksamband Íslands stofnað og á næsta áratug 

þróaðist blakið umtalsvert nær þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Í kjölfar stofnunar 

sambandsins var landslið sett á laggirnar og voru fyrstu landsleikirnir spilaðir við Norðmenn 

árið 1974. Árið eftir var vakin athygli á íþróttinni á Landsmóti UMFÍ sem haldið var á 

Akranesi, en þar var blak sérstök sýningargrein. Til leiks mættu sex karlalið og sýndu þau og 

kynntu leikinn fyrir mótsgestum (Andri Hnikarr o.fl., 2004).  

Það mætti með sanni segja að þarna hafi verið ákveðin tímamót fyrir marga iðkendur nú á 

dögum því árið 1976 fór hið svokallaða öldungamót fram í fyrsta sinn í Reykjavík. Þetta mót 

hefur vaxið stöðugt upp frá því á þessum hartnær fjórum áratugum sem það hefur verið haldið 

og árið 2004 var það eitt stærsta mót í einstakri grein á Íslandi (Andri Hnikarr o.fl., 2004).  

Þetta mót hefur töluverða sérstöðu en keppt er bæði í karla- og kvennadeildum og 

þátttakendur þurfa að hafa náð 30 ára lágmarksaldri til að vera gjaldgengir í mótið. Mótið í ár 

verður það 39. í röðinni og einnig hið stærsta frá upphafi. Samkvæmt BLÍ hafa alls 154 lið 

skráð sig til leiks í mótinu sem haldið verður á Akureyri dagana 1.- 3. maí. Þar verður leikið í 

22 deildum, 15 kvennadeildum og 8 karladeildum. Umfang mótsins er gífurlegt en 462 leikir 
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koma til með að vera spilaðir og því er ljóst að það íþróttafélag sem heldur mótið fyrir hönd 

blaksambandsins verður að hafa yfir að ráða miklu húsrými til að geta farsællega haldið mótið 

(BLÍ, 2014)    

Ætla má að mótið gagnist þeim samfélögum vel sem hlotnast sá heiður að halda þau því 

mannfjöldinn sem sækir þau er gífurlegur. Minnst mætti reikna með sex einstaklingum í 

hverju liði, þó að í rauninni séu þeir alltaf aðeins fleiri vegna varamanna og jafnvel þjálfara. 

Því mætti gera því skóna að um það bil 1540 manns mæti til keppni og þá er ekki með talið 

starfsfólk mótsins, líkt og dómarar, línuverðir, skemmtikraftar og annað slíkt. 

Því er ljóst að eftir mótinu verður tekið í ekki stærra samfélagi en Akureyri og ætti það að 

styðja undir markmið BLÍ með mótinu en í 1. grein mótslaga stendur að „Markmið þess er að 

útbreiða blakíþróttina, stuðla að framförum í tækni og viðhalda getu keppenda. Mótið skal 

vera vettvangur jákvæðra samskipta milli blaköldunga af öllu landinu með leikgleðina að 

leiðarljósi.“ (Blaksamband Íslands, 2013)  

Blak er þó ekki einungis fyrir fólk sem hefur náð 30 ára aldri en eins og sagði hér að ofan 

í formála af sögu íþróttarinnar þá er keppt í íþróttinni á vegum BLÍ í deildum á hærra 

getustigi.  

Auk þess heldur blaksambandið úti metnaðarfullu landsliðsstarfi en síðustu ár hafa 

svokallaðar hæfileikabúðir BLÍ verið haldnar, þar sem yngri iðkendur á aldrinum 13-16 ára 

koma saman til að æfa og skemmta sér. Tilgangurinn er sá að þjálfarar yngri landsliða geti 

fundið þá einstaklinga sem kæmu hugsanlega inn sem iðkendur í æfingahópa fyrir U17 og 

síðar U19 landslið beggja kynja. Undanfarin ár hafa þau landslið tekið þátt í keppnum á því 

stigi en blaksambandið sendir lið á Norðurlandamót í yngri flokkum (Blaksamband Íslands, 

e.d.). Blaksamband Íslands sendir einnig A-landslið beggja kynja til keppni á 

Smáþjóðaleikum og nú í ár verða Íslendingar gestgjafar leikanna, sem haldnir verða í 

Laugardalnum. 

2.3 Framgangur leiksins 

Blak nútímans er leikið á velli sem er 18 metrar á lengd og 9 metrar á breidd. Þvert yfir 

völlinn er strengt net sem aðskilur vallarhelminga liðanna og fer hæð þess eftir því hverjir 

eigast við hverju sinni. Hæð netsins í alþjóðlegum keppnum karla er 2,43 metrar en 2,24 

metrar í keppnum kvenna (FIVB, 2012). Sá staðall er einnig gildandi fyrir keppnir í efstu 

deildum á Íslandi en nethæð á öldungamóti, sem minnst var á í kaflanum um stöðu blaks á 

Íslandi, er önnur og lægri en á þeim mótum. Nethæð í karladeildum á öldungamóti er 2,35 

metrar en í kvennadeildum 2,18 metrar auk þess sem keppnisfyrirkomulag er með öðru sniði 

(Blaksamband Íslands, 2012). 

Þremur metrum út frá neti er lína, sem liggur þvert yfir breidd vallarins, sem nefnd er 

sóknarlína og skiptir vellinum í svokallaða fram- og afturlínu.  Þeir leikmenn liðs sem 



 

staðsettir eru í afturlínu gegna að mestu leyti varnarhlutverki og mega ekki framkvæma 

sóknarslög ofan netbrúnar stökkvi þeir upp framan við hana. Öðru máli gildir ef þeir stökkva 

upp aftan hennar, framkvæma sóknarslag og lenda innan sóknarlínu sem er fullkomlega 

löglegt (FIVB, 2012) og í raun undirstaða margra leikkerfa í blaki á hæsta getustigi.  

Leikurinn er spilaður af 12 leikmönnum, sex í hvoru liði að auk þess er dómari, 

aðstoðardómari og allt upp að fjórir línuverðir eftir keppnum (FIVB, 2012). Í efstu deild á 

Íslandi er einungis notast við dómara, aðstoðardómara auk tveggja ritara en eftir því sem 

mikilvægi leikjanna fer vaxandi þá fjölgar starfsfólki. Sem dæmi um það má nefna að fjórir 

línuverðir voru í undanúrslitum bikarkeppninnar í ár og slíkt er einnig venjan í alþjóðlegum 

keppnum. Auk þeirra sex leikmanna sem eru inni á vellinum mega liðin hafa þjálfara, 

aðstoðarþjálfara, sjúkraþjálfara og lækni á skýrslu, auk varamanna sem mega vera sex talsins 

(FIVB, 2012). 

Leikurinn gengur í stuttu máli út á að koma boltanum í gólf vallarhelmings mótherjans og 

má hvort lið nota til þess þrjár snertingar við boltann í mesta lagi. Hávarnir, eða snerting 

leikmanns varnarliðs við boltann á meðan hann er í loftinu, teljast ekki til þeirra þriggja 

snertinga og því getur hvort lið í raun snert boltann fjórum sinnum án þess að tapa stigi í 

einstaka tilfellum. Lendi bolti sóknarliðs utan vallar fær varnarliðið stig og því má skora stig á 

margan annan hátt en að berja eða lauma honum beint í gólf mótherjanna (FIVB, 2012). 

Margir sóknarmenn sem spila á háu getustigi berja vísvitandi fast í hávörn andstæðinganna í 

þeirri von að boltinn skjótist þaðan út af vellinum eða breyti um stefnu svo að þeirra lið fái 

stig. 

Leikurinn byggist upp á skorpum sem hefjast á uppgjöf leikmanns utan vallar. Hver 

skorpa er sá tími sem líður frá því að boltinn fer úr höndum uppgjafara og þangað til annað 

liðið hefur hlotið stig. Í hverri skorpu hlýtur annað liðið alltaf stig því boltinn lendir ávallt 

einhversstaðar að lokum, eða þá að leikbrot eiga sér stað sem verða til þess að annað liðið fær 

stig. Skorpurnar telja síðan upp í hrinur en hver hrina er 25 stig að öllu jöfnu og þurfa liðin að 

vinna með tveggja stiga mun (FIVB, 2012). Þess eru því dæmi að hrinur hafi endað 52-50 

sem gerir mótshöldurum og sjónvarpsútsendurum mjög erfitt fyrir að spá fyrir um tímalengd 

leikja. Til að vinna leikinn verður lið að vinna þrjár hrinur og sé staðan 2-2 í hrinum er spiluð 

svokölluð oddahrina, sem er einungis upp í 15 stig, til að gera út um leikinn. Í oddahrinu gilda 

samt sem áður allar sömu reglur, þar með talin reglan um tveggja stiga mun og því gæti hún 

allt eins farið 52-50 fyrir öðru liðinu (FIVB, 2012). 

2.4 Stöður leikmanna 

Hver og einn leikmaður innan blakliðs hefur sínar sérstöku stöður líkt og tíðkast í öðrum 

íþróttum. Sú staða sem leikmaður spilar ákvarðar hlutverk hans innan liðsins og krefst 

sérhæfðar færni til að leysa þau verkefni af hendi sem ætlast er til. Hvert lið er að öllu jöfnu 

skipað uppspilara, kantmönnum og miðjumönnum. Í einfaldari kerfum spila tveir hverja stöðu 
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en slíkt er nánast einungis bundið við byrjendur sem eru að stíga sín fyrstu skref í greininni. 

Það sem algengara er nú á dögum er að spila með einn uppspilara, tvo kantmenn, tvo 

miðjumenn og svokallaðan „díagonal“, eða „díó“, til móts við uppspilarann. Auk þess mega 

liðin hafa tvo sérhæfða varnarmenn, eða frelsingja (e. Libero). Þeir lúta aftur á móti þeim 

reglum að mega ekki vera báðir innan vallar í einu og um þá gildir sérstakt regluverk. Hér að 

neðan verða stöður og hlutverk leikmanna útskýrð nánar. 

2.4.1 Uppspilari (e. Setter) 

Uppspilarinn er leikstjórnandi og stýrir sóknarleik liðsins. Hans hlutverk er að spila boltanum 

upp þegar hann berst frá varnarmanni til þess sóknarmanns sem hann telur að eigi bestan 

möguleika á að ná stigi. Hann ákveður hvað sóknarkerfi er spilað og þarf að búa yfir góðri 

tæknilegri getu, auk þess að hafa hæfileikann til að taka réttar ákvarðanir á augabragði. 

2.4.2  Kantmaður (e. Outside hitter) 

Kantmenn eru, eins og áður sagði, tveir innan vallar í einu, og þeirra hlutverk er að skora stig 

fyrir liðið er þeir eru í framlínu þegar boltinn berst til þeirra frá uppspilaranum. Þeir verða 

einnig að sinna varnarhlutverki í framlínu með því að stökkva upp í hávörn gegn sóknum 

mótherjans og í afturlínu gegna þeir gjarnan mikilvægu hlutverki í lágvörn. Kantmenn þurfa 

því að vera mjög fjölhæfir sökum þess hve hlutverk þeirra er margbreytilegt. 

2.4.3 Miðjumaður (e. Middle blocker) 

Miðjumenn eru oftast tveir innan vallar í einu. Þeirra hlutverk er margþætt, líkt og kantmanna, 

en þeir sækja mjög snöggt að andstæðingnum og slá boltann nánast úr höndum uppspilarans, 

leiftursókn væri ágætis orð til að lýsa sóknarstíl þeirra. Miðjumenn eru oft á tíðum mjög 

hávaxnir því þeir gegna mikilvægu hlutverki í hávörnum liðs síns sökum þess að þeir eru 

alltaf staðsettir fyrir miðju neti og geta því aðstoðað liðsfélaga sína með hávörn hvor á sínum 

kantinum. Miðjumaður þarf að kunna vel inn á uppspilarann sinn því honum gefst kostur á að 

nýta fjöldamörg leikkerfi til að koma mótherjanum úr jafnvægi, sem krefst þess að báðir 

aðilar tímasetji aðhlaup sín og uppstökk af mikilli nákvæmni. 

2.4.4 Díagonal/Díó (e. Oppisite)  

Díó spilar ávallt til móts við uppspilara liðsins og er einungis til í leikkerfum sem hafa einn 

uppspilara. Hans hlutverk í framlínu er að slá boltann á hægri kanti að öllu jöfnu, en hann 

sækir einnig á vinstri kanti og miðju í einstaka tilfellum. Í blaki á hæsta getustigi er hann 

nýttur sem mjög sókndjarfur leikmaður og slær boltann úr stöðu 1 í afturlínu. Díó er fyrst og 

fremst sóknarmaður en tekur að sjálfsögðu þátt í hávörn, sé hann í framlínu, líkt og aðrir 

leikmenn. 



 

2.4.5 Frelsingi (e. Libero) 

Frelsinginn er sérhæfður varnarmaður sem má koma inn á fyrir hvaða leikmann sem er í 

afturlínu og sinna varnarhlutverkinu í hans stað. Frelsinginn má ekki sækja ofar netbrúnar og 

er fyrst og fremst nýttur til að verjast sóknum mótherjans. Frelsingjar búa alltaf yfir góðri 

tækni og snerpu í þeim tilgangi að halda boltanum sem mest á lofti og gefa liði sínu tækifæri á 

að ná góðum sóknum að vallarhelmingi mótherjans. 

2.5 Leikskipulag 

Leikkerfi í blaki byggjast eins og áður sagði á stöðum og sértækum hlutverkum leikmanna. 

Leikvellinum er skipt í fram- og afturlínu sem markast af sóknarlínu og þurfa leikmenn að 

lúta ákveðnum reglum varðandi snúning. Blakvellinum er skipt upp í sex afmarkaðar einingar 

sem hver ber ákveðið númer. Þetta þjónar einnig tilgangi við dómgæslu til að dómarar geti 

séð hvort leikmenn séu að rugla reitum í þeim tilgangi að halda einum leikmanni lengur í sókn 

eða vörn. Í hvert skipti sem lið vinnur uppgjafarrétt, eftir að hafa skorað stig hjá mótherjanum 

þegar hann átti uppgjafarrétt, snýr liðið um eina stöðu réttsælis. Leikmenn þurfa alltaf að 

byrja hverja skorpu í samræmi við þá stöðu sem þeir eru í auk þess að standa réttu megin við 

samherja sína. Næsti snúningur fer fram þegar þeir hafa tapað uppgjafarrétti og unnið hann til 

baka. Mynd 1 sýnir þá númeraröð sem stöðunum eru gefnar en númerin teljast rangsælis, 

öfugt við snúning leikmannanna (FIVB, 2012). 

 

Mynd 1 - Stöður á leikvelli  

Við upphaf hverrar hrinu þarf þjálfari liðsins að skila inn sendiröð á ritaraborð þar sem 

hann tilgreinir hvaða leikmaður byrjar í hvaða stöðu á vellinum. Leikmennirnir halda síðan 

þessum stöðum innbyrðis út hrinuna og hlutverk aðstoðardómara og ritara er að fylgjast með 

að leikmenn svindli ekki með því að rugla röðinni (FIVB, 2012). Þetta gefur leikfræði blaks 

einnig mikið að mati höfundar þar sem að þú veist ekki hvernig mótherjinn stillir sínu liði upp 

og því getur verið mikils vert að stilla sínum besta hávarnarmanni upp á móti besta 
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sóknarmanninum þeirra. Það má að vísu gera með margvíslegum aðferðum en taktík ein og 

sér væri efni í aðra ritgerð og verður ekki farið náið í þau fræði hér. 
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3 Þjálfun iðkenda og tækni 

Nú hefur saga íþróttarinnar verið rakin frá upphafi á heimsvísu sem og innanlands. Auk þess 

hefur verðið gert grein fyrir helstu atriðum er varða framgang leiksins og hvernig hann er 

leikinn í dag. Því er ekki úr vegi að beina sjónum að aðalatriði þessa lokaverkefnis til BS-

gráðu af þjálfaralínu í Íþrótta- og heilsufræðum, sem er þjálfun blaks. Þessum kafla er ætlað 

að útskýra hvernig æskilegt er að standa að slíkri þjálfun og sýna hvað tækni þarf að ná valdi 

á til að fá sem mest út úr íþróttinni, auk lýsinga á framkvæmd hennar. Í meðfylgjandi 

æfingasafni má síðan finna æfingar fyrir hvert tækniatriði sem gerð verða skil hér að neðan. 

Það er von höfundar að ritgerðin nýtist þeim sem vilja kynna sér íþróttina og eru að stíga sín 

fyrstu skref við þjálfun hennar samhliða æfingasafninu. 

3.1 Þjálfun blaks 

Blak er flókin íþrótt að mörgu leyti og þá er ekki einungis verið að vísa til hins flókna 

regluverks sem fylgir íþróttinni,  heldur einnig þeirrar staðreyndar að hún er mjög krefjandi 

tæknilega. Margir fara á mis við þá ánægju sem fylgir ástundun hennar sökum þess að fyrsta 

reynsla þeirra af íþróttinni var neikvæð vegna þess að illa gekk til að byrja með. Þegar 

byrjendur reyna fyrir sér í fyrstu skiptin er viðbúið að mörg mistök líti dagsins ljós og að 

mikill tími fari í að sækja bolta sem er úr leik vegna þess að uppgjafirnar skila sér ekki yfir 

netið, varnartækni er ábótavant og að sóknarslögin hitta ekki völl mótherjans. 

Þegar einstaklingar prófa knattspyrnu eða handknattleik í fyrsta skipti geta þeir öðlast 

ánægjulega reynslu af þeim íþróttum vegna þess að allflestir geta að einhverju leyti sparkað í 

bolta, kastað eða gripið, sem er nóg til að leikurinn gangi þokkalega fyrir sig. Sömu sögu er 

ekki að segja með blakið þar sem tæknin er mjög sérhæfð, kerfi og skiptingar vefjast gjarnan 

fyrir mönnum og fyrsta reynslan verður því til þess að einstaklingurinn verður afhuga 

íþróttinni. 

Það má með sanni segja að tækniæfingar séu mikilvægasti þátturinn þegar kemur að 

þjálfun blakmanna. Þótt íþróttin sjálf krefjist ekki neinna sérstaklegra líkamlegra eiginleika til 

að hægt sé að spila hana sér til gamans, þurfa iðkendurnir samt sem áður að ná valdi á þeirri 

tækni sem fylgir leiknum (Andri Hnikarr o.fl., 2004). Það er því mikilvægt verkefni 

blakþjálfara að gera iðkendum sem eru að byrja grein fyrir því að tæknileg geta ávinnst ekki 

án ástundunar og þolinmæli. Þjálfarar ættu að venja sig á að sinna byrjendum sérstaklega vel 

og gæta þess að gefa þeim verkefni sem hæfa getustigi hvers og eins. 

Tækniþjálfun ætti að fara fram á þann veg að eitt tækniatriði sé tekið fyrir í einu til að 

byrja með og eftir því sem færni iðkenda færist í aukana ætti að byrja að blanda 

tækniatriðunum saman í eina æfingu, því leikurinn krefst þess að leikmenn geti nýtt sér öll 



 

tæknislögin til jafns. Tækniþjálfun byrjenda ætti að miða að því að vera skemmtileg og 

fjölbreytt og ekki ætti að staldra of lengi við hverja æfingu fyrir sig, svo iðkandinn upplifi 

fjölbreytileika og fái jákvæða reynslu af íþróttinni (Andri Hnikarr o.fl., 2004). 

Þegar kemur að þjálfun á grunntækni byrjenda á fullorðinsaldri og barna má vel nýta 

aðferðir svokallaðs krakkablaks. Krakkablak er hinn fullkomni leikur fyrir byrjendur á 

aldrinum 6-12 ára en um er að ræða byltingarkennda aðferð sem einfaldar leikinn til muna. 

Krakkablak er leikið á fimm stigum sem hvert um sig er miseinfölduð útgáfa af leiknum. 

Krakkablakið tekur mið af hreyfifærni leikmanna og því geta allir iðkendur spilað leikinn á 

hátt sem gagnast þeim til framfara.  Í leiðarvísi um krakkablak segir að spilið þróist í 5 

styrkleikastigum frá því að vera bara að kasta og grípa, yfir í venjuleg blakslög og að lokum 

venjulegan blakleik (BLÍ, e.d.) 

- Stig 1 og 2 byggja á snúningskerfinu og eru gerð fyrir 6 til 9 ára gömul börn. 

- Stig 3 inniheldur öll blakslögin en það er leyfilegt að grípa bolta númer tvö innan 

liðsins. Þetta stig þróar leikfræðilegan skilning á íþróttinni. 

- Stig 4 og 5 er það sem oftar er nefnt mini- eða örblak sem er venjulegt blak með færri 

keppendum innan vallar, lægra neti en öllum sömu reglum.  

Eftir því sem færni iðkenda eykst má setja upp flóknari æfingar sem taka fyrir fleiri 

tækniatriði í einu. Slíkar æfingar þjálfa iðkendur í að skipta á milli tæknislaga og gefa þeim 

tækfæri til að þjálfa sig í staðsetningum, hreyfingum og fótaburði sem hvert um sig ætti að 

æfa sér til að byrja með.  

Þegar iðkendur hafa náð háu tæknilegu getustigi eða stefna á að verða færari leikmenn 

kemur að því að þjálfa þurfi líkamlega eiginleika. Hraði, snerpa, liðleiki og sprengikraftur eru 

þættir sem einkenna úrvals blakmenn, ásamt fullkominni tæknilegri getu. Í bókinni „The 

Volleyball Handbook“ eftir Bob Miller (2005) kemur fram að „blak er leikur snöggra, 

nákvæmra og sprengikraftshlaðinna hreyfinga. Þegar mótherjar liðs spila leikinn hraðar en 

liðið ræður við líta mistök tíðar dagsins ljós.“ 

Það er ljóst að þjálfun sprengikrafts og liðleika ætti að skipa veigamikinn sess við þjálfun 

iðkenda á hærri getustigum, samhliða tækni- og leikæfingum. Þó vert sé að minnast á sess 

þjálfunar af þessum toga í tengslum við blakþjálfun er hún ekki sérstakt efni þessa verks og 

verður ekki farið ítarlegar í þá þætti. Þess í stað verður sjónum beint að tækni og þjálfun 

hennar. 

3.2 Tækni 

Tæknileg geta er mikilvægasti þáttur þess að geta leikið blak sér til gamans. Tæknilega getu í 

blaki má flokka niður í sérhæfðar einingar eftir því í hvað tilfellum eða hluta leiksins þær eru 

notaðar og eru slögin einnig að vissu leyti tengd við stöður leikmanna, þó vissulega krefjist 

leikurinn þess af leikmönnum að þeir hafi breidd í tæknilegri getu. Þessi grunnslög eru 
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fingurslag, fleygur, hávörn (blokk), uppgjöf og skellur (smass). Saman mynda þau þann 

tæknilega grunn sem leikmaður þarf að búa yfir og því verða þau grunnslög útskýrð hér í 

framhaldi. 

3.2.1 Fingurslag 

Fingurslag er það slag sem er mestmegnis tengt við stöðu uppspilara eða við uppspil bolta í 

blaki. Það er nýtt til að stilla knettinum upp fyrir smassarann á sem nákvæmastan hátt en 

einnig má nýta það til að taka á móti háum boltum, og í sumum tilfellum til að skora stig með 

svonefndum laumum  þar sem leikmaður nýtir sér fingurslag til að senda boltann hárnákvæmt 

á auðan blett í vörn mótherjans. 

Fingurslag er framkvæmt á þann veg að leikmaður snertir boltann með fingrunum ofar 

eigin höfði, olnbogar vísa út frá líkamanum, auk þess sem þumal- og vísifingur beggja handa 

mynda þríhyrning með örlitlu bili á milli handanna. Þetta verður til þess að hendurnar mynda 

nokkurskonar skál sem tekur við boltanum. Fingur eiga auk þess að vera glenntir og 

leikmaður á að horfa á knöttinn upp í gegnum þríhyrninginn. Þegar hann tekur við boltanum 

gefur hann lítillega eftir í hnjám og olnbogum en réttir síðan snöggt við þegar hann spilar 

knettinum frá sér. Boltinn ætti einungis að snerta fingur og fingurgóma en ekki falla alla leið 

niður í lófa auk þess sem leikmaður ætti ávallt að snúa líkamanum í þá átt sem hann ætlar að 

spila knettinum í (Andri Hnikarr o.fl., 2004).  

Þegar kemur að framkvæmd fingurslags til uppspils er fótavinna og fótastaða algert 

lykilatriði. Samkvæmt Byron (2006) þarf góður uppspilari að búa yfir hæfni til að aðlaga sig 

að gæðum þeirra móttaka sem liðsfélagar hans gefa honum. Fótavinnu við uppspil má einnig 

samkvæmt sömu heimild brjóta niður í fjögur einföld aðgerðarstig.  

 

1. Komdu þér á réttan stað. 

Þetta vísar til þeirrar fyrirfram ákveðnu staðsetningar sem uppspilari í hlauparakerfi á vera 

komin á þegar liðsfélagar hans hafa framkvæmt móttöku. 

 

2. Komdu þér frá staðnum. 

Hér er átt við að þótt uppspilarinn hafi náð réttri staðsetningu á réttum tíma þá er engu að 

síður ekki öruggt að móttakarinn komi boltanum þangað. Því þarf uppspilari að lesa leikinn og 

bregðast hratt við með því að leggja tímanlega af stað að þeim stað sem boltinn virðist ætla að 

lenda á.  

 

  



 

3. Vertu á undan boltanum. 

Sé móttakan ekki á leið í rétt svæði þarf uppspilarinn að vera mættur þangað sem hann er í 

rauninni að fara að lenda, til þess að eiga mögleika á að vera í réttri líkamsstöðu við 

framkvæmd fingurslags. 

 

4. Spilaðu upp í kyrrstöðu. 

Þetta er mikilvægasti þátturinn af þessum fjórum þar sem uppspilarinn snertir boltann í þessu 

aðgerðarstigi. Ef uppspilarinn er mættur á undan boltanum þá útilokar það aukalegar 

hreyfingar eins og svif í lofti eða annað sem truflar uppspilið.  

3.2.2 Fleygur 

Fleygur er það slag sem varnarmenn í afturlínu nýta sem mest til að halda sóknum 

andstæðinganna frá því að lenda í gólfinu. Frelsingjar búa án undantekningar yfir góðri 

móttökutækni og er fleygurinn undirstaða þess að geta tekið á móti föstum smössum, laumum 

og uppgjöfum mótherjans. Fleygur er þó ekki einungis bundinn við þá stöðu heldur verða allir 

leikmenn að hafa gott vald á þessu grunnslagi því meira að segja uppspilarar geta lent í þeirri 

stöðu að þurfa að spila upp með fleyg. 

Þau lið, sem sýna mikla hæfni til varnarvinnu, hagnast ekki einungis á því að mótherjinn 

skori ekki stig á þá, heldur verða tíðar varnir gjarnan til þess að setja mótherjann út af laginu 

hvort sem móttakan fer beint á uppspilara liðsins eða ekki. Góður móttakari er hinsvegar ekki 

bara sá sem nær knettinum oftast upp í loftið, heldur einkennist hann einnig af nákvæmni og 

góðri getu til að stýra knettinum í rétt svæði fyrir uppspilarann. Slíkt byggir grunn undir fleiri 

sóknarmöguleika uppspilarans og verður til þess að liðið á betri möguleika á góðum sóknum. 

Því má í raun líta á fleyg sem sóknarslag í vissu samhengi (Powell, 2006). 

Þó að æskilegt teljist að lágvarnir séu framkvæmdar með réttri tækni þá er raunin sú að 

slíkt er ekki í boði í öllum tilfellum. Þá gildir viðbragðshæfnin ein og sér sem gjarnan krefst 

fórna af hálfu leikmanna (Powell, 2006). Með því er átt við að þeir þurfi að fleygja sér í gólfið 

og beita öllum ráðum til að halda boltanum í leik. Með tilliti til þess er æskilegt að þjálfarar 

undirbúi leikmenn undir slíkar aðstæður með æfingum og kenni þeim að láta sig falla á hart 

gólfið án þess að valda sjálfum sér skaða. Höfundur hefur gjarnan kallað þennan þátt 

móttökuæfinga „að læra að elska gólfið“ í þjálfun sinni. 

Tækni við framkvæmd fleygs er á þann veg að hendur eru lagðar saman með opna lófa á 

þann hátt að fingur vinstri handar leggist ofan á fingur hægri handar svo sjáist í alla þrjá 

miðfingur hægri handar. Þumalfingur beggja handa eru síðan lagðir yfir miðfingurna. 

Olnbogar eiga ávallt að vera læstir þegar slagið er framkvæmt og iðkendur ættu að standa 

fram í annan fótinn  með hnén beygð. Fleygslagið ætti síðan að draga kraft sinn frá fótum og 

öxlum í stað þess að beygja olnboga (Andri Hnikarr o.fl., 2004).  
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Snertiflötur bolta við líkama ætti að vera við framhandleggi ofar úlnliða (Powell, 2006). 

Sá flötur er jafnari og gefur betri stýringu á boltanum og því er mikilvægt að kenna 

byrjendum rétta tækni frá upphafi svo þeir venji sig ekki á vitlausa tækni sem síðar þarf að 

laga.  

3.2.3 Uppgjöf 

Það væri ekki ofsögum sagt að fullyrða að uppgjafir væru einn veigamesti tækniþáttur 

blakíþróttarinnar. Frá sjónarhorni byrjenda kann að virðast sem  uppgjöf sé einfaldlega leið til 

að koma boltanum í leik en í rauninni geta uppgjafir liðs ráðið úrslitum leikja. Blak er íþrótt 

samvinnu, liðsheildar og gengur út á stöðugleika í frammistöðu. Það lið sem vinnur er ekki 

alltaf það lið sem tekst flest það sem það ætlar sér heldur oft á tíðum vinna þeir sem gera færri 

mistök.  

Í því samhengi eru uppgjafir einstaklega mikilvægar vegna þess að ábyrgðin er á einum 

manni en ekki öllu liðinu. Mistakist að koma boltanum yfir á vallarhelming andstæðinganna 

með gildum aðferðum hlýst af stig fyrir mótherjann og þau reynast dýrkeypt þegar uppi er 

staðið, ekki einungis vegna þess að liðið verður af einu stigi heldur einnig vegna þess að þegar 

lið hefur uppgjafarrétt er það í stöðu til að auka forskot sitt á mótherjann. Því er eftir miklu að 

sækjast að halda þeim rétti í lengstu lög. Sömuleiðis mætti nefna að klúðri einstaklingur 

uppgjöf er í raun ekki hægt að bæta það tap að því leyti að liðið hans nýtur hugsanlega 

viðveru besta sóknarmannsins síns í framlínu í styttri tíma. Til dæmis um þetta má nefna að 

verði einstaklingi á mistök við uppgjöf hlýtur mótherjinn stig og uppgjafarrétt, liðið þarf þá að 

stilla upp í varnarstöðu, og jafnvel þó það vinni uppgjafarréttinn strax til baka í næstu sókn, á 

besti sóknarmaður liðsins hugsanlega einungis tvo snúninga eftir innan framlínu. 

Í íþróttum eins og körfubolta, fótbolta og handbolta er alltaf sá möguleiki fyrir hendi að 

einn einstaklingur geti upp á sitt einsdæmi snúið gangi leiksins við, sínu liði í hag, með því að 

„sóla“ vörn mótherjans og skora mark. Slíkt er ekki hægt í blaki þar sem hann getur í besta 

falli fengið tvær aðskildar snertingar í sömu sókninni og þarf því ávallt að reiða sig á 

samvinnu við liðsfélaga sína. Leikmaður með sterkar sóknaruppgjafir getur skorað stig eftir 

stig á mótherjann fatist honum ekki flugið og þar með unnið hrinuna fyrir lið sitt, en til þess 

þarf sterkar taugar og gífurlega æfingu.  

Uppgjafir eru í eðli sínu bæði sóknar og varnarslag þar sem gefa má upp með 

margvíslegan tilgang í huga. Leikmaður getur gefið öruggar uppgjafir, sem auðveldara er að 

taka á móti og halda þeim möguleika opnum að mótherjinn geri mistök í sinni sókn, eða þá 

sókndjarfar uppgjafir í þeim tilgangi að skora beint stig. Sókndjarfar uppgjafar geta einnig 

truflað leik andstæðingsins þótt þær leiði ekki til stigs vegna þess að ef uppgjöfin er erfið 

viðureignar þá eru meiri líkur á að móttakan verði verri og uppspilið erfiðara. Það getur svo í 

framhaldi leitt til þess að liðið fær veikari sókn að verjast. 



 

Auk þessa eru til mörg afbrigði tæknilegra útfærslna á uppgjöfum sem leikmaður getur 

náð færni í, en meðal þeirra má nefna snúningsuppgjafir (e. topspin serve), flotuppgjafir (e. 

float serve) og stökkuppgjafir (e. jump serve). Hver leikmaður þróar sinn uppgjafastíl upp að 

vissu marki en þó eru nokkur grundvallareinkenni sem allar uppgjafir eiga sameiginleg. 

Til einföldunar verður stuðst við flokkun Andra Hnikarrs og félaga (2004) á uppgjöfum 

en þar er þeim skipt í tvær aðskildar aðferðir, uppgjöf frá mjöðm (undirhandaruppgjafir) og 

uppgjöf fyrir ofan höfuð (yfirhandaruppgjafir), en þau afbrigði sem tiltekin voru hér að undan 

myndu öll tilheyra flokki yfirhandaruppgjafa. 

3.2.3.1 Undirhandaruppgjöf 

Við framkvæmd undirhandaruppgjafar, sem er iðulega fyrsta tegund uppgjafar sem byrjendur 

læra, stendur leikmaður aftan við endalínu með gagnstæðan fót framar þeirri hendi sem hann 

kýs að nota, þ.e örvhentir stæðu fram í hægri fót og rétthentir fram í þann vinstri. Hné eru 

örlítið bogin og leikmaður hallar sér fram yfir boltann á meðan hann heldur knettinum fyrir 

framan sig með samstæðri hendi við fremri fót. Sveifluhöndin er síðan nýtt til að slá boltann 

yfir netið og fylgir högginu eftir með því að stíga fram í þann fót sem aftar var (Andri Hnikarr 

o.fl., 2004). Þó verður að gæta þess að slá boltann ekki beint úr lófanum þar sem slíkt er 

ólöglegt samkvæmt reglum (FIVB, 2012). 

3.2.3.2 Yfirhandaruppgjöf 

Við framkvæmd einfaldra yfirhandaruppgjafa stillir leikmaður sér upp aftan við endalínu og 

sé hann rétthentur stendur hann örlítið fram í vinstri fót, speglað ef um örvhentan leikmann er 

að ræða. Auk þess heldur hann boltanum með beinum útréttum armi fyrir miðju líkama í 

vinstri hendi. Uppkastið er mikilvægur hluti en það ætti að vera lóðrétt upp í loftið úr 

stoðhendi uppgjafarans. Fyrir kastið ætti þunginn að liggja á aftari fæti en færast fram í þann 

fremri í samfelldri hreyfingu á meðan slagið á sér stað. Þetta er liður í því að halda þunganum 

aftan við boltann en leikmaður ætti alltaf að leitast við að ná slíku fram því annað býður upp á 

mistök eða kraftlausar uppgjafir. Lófi sveifluhandar ætti að slá boltann í hæstu mögulegu 

stöðu, örlítið ofan á knöttinn, en há hönd veitir meiri vogararm sem gefur leikmanninum meiri 

kraft í uppgjöfina fyrir minni tilkostnað. Fingur ættu að vera lítillega glenntir í sundur þegar 

lófinn snertir boltann, upp á stýringu uppgjafarinnar að gera, og hreyfing úlnliðar skapar síðan 

hvaða tegund uppgjafar verður úr. Beygist úlnliðurinn á réttu augnabliki, þegar slegið er ofan 

á boltann um leið, eru meiri líkur á snúningsuppgjöf (e. topspin server). Ef úlnliðurinn væri 

stífari, árekstur handar við miðju boltans fastur og þess gætt að hann færi án snúnings yfir 

netið kæmu líklegar fram flotáhrif. 

Lífaflsfræðilegir og hreyfingarfræðilegir þættir yfirhandaruppgjafar eru flókið samspil 

vöðva- og taugasamhæfingar sem mörgum byrjendum reynast erfið viðfangsefni í fyrstu. Við 

þjálfun yfirhandaruppgjafa getur gefið góða raun að útskýra fræðilegan grunn uppgjafa frá 

hreyfingafræðilegu sjónarmiði til að auka skilning iðkenda á því hvað þeir séu í rauninni að 
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leitast eftir að fá fram. Það sem oftast gefur besta raun er að brjóta heildarhæfnina niður í 

einstaka þætti hennar og æfa þá sérstaklega, auk þess að tengja hlutana við ákveðin stikkorð 

eða hugtök sem hjálpa iðkandanum að vinna úr upplýsingunum. Sú aðferð gagnast þeim við 

að muna hvernig á að framkvæma tæknina, og leiðir til betri útkomu á æfingum og í keppni 

(Peterson, 2006).  

Annað sem reynst hefur höfundi vel við þjálfun og kennslu uppgjafa er að nýta sér 

myndbönd til að taka upp leikmenn þegar þeir æfa tæknina og sýna þeim svo afraksturinn, 

benda á hvað vel er gert og hvað betur mætti fara. Oft á tíðum virðist sem svo að iðkendur nái 

ekki inntaki þjálfunarinnar einungis með sýnikennslu og munnlegum athugasemdum. 

Snjallsímar og Ipad eru tiltölulega algengar eignir nú og dögum og eiga fullt erindi í 

tækniþjálfun á öllum getustigum. 

Fjórar góðar grundvallarreglur eru nefndar í tengslum við kennslu og þjálfun 

uppgjafatækni í bókinni Volleyball skills and drills (Powell, 2006) sem vert er að hafa í huga 

fyrir þjálfara sem leikmenn: 

 

1. Útilokaðu allar aukalegar hreyfingar.  
 

Aukalegar hreyfingar eins og of hátt uppkast gera tæknina erfiðari í framkvæmd, þar af 

leiðandi verður erfiðara að læra hana og ná fullkomnu valdi á henni. Reyndir leikmenn á háu 

getustigi kasta boltanum gjarnan hátt sökum þess að það er hluti af þeirra persónulega stíl og í 

samræmi við getu þeirra. Þegar þeir sem eru styttra á veg komnir tæknilega reyna slíkt hið 

sama, getur það hamlað því að þeir nái að framkvæma grunnatriði tækninnar almennilega sem 

getur leitt til hömlunar í þróun þeirra sem leikmanna. 

 

2. Sýndu rétta tækni.  

 

Leikmenn skilja betur þá tækni sem þeir hafa þegar séð og ná sjálfir fljótar valdi á 

framkvæmd hennar. Brjóttu tæknina niður í þætti og sýndu hvern þátt fyrir sig, svo sem eins 

og rétta stöðu líkama, uppkast, snertinguna við boltan og þá eftirfylgni sem ætti að koma í 

kjölfarið. 

 

3. Endurtekning og endurgjöf.  

 

Sýnikennsla á góðri uppgjöf og leiklíkar endurtekningar iðkandans á tækninni í kjölfarið, auk 

endurgjafar þjálfara, gefa betri raun en að útskýra einungis hvað góð uppgjöf eigi að 

innihalda. 

 

  



 

4. Gerðu æfinguna leiklíka.  

 

Megni æfingastunda við uppgjafaþjálfun ætti að vera eytt við leiklíkar aðstæður. Oft mætti 

nýta tækifæri í æfingastundum betur með því að láta leikmennina sjálfa byrja tiltekna 

sóknaræfingu með því að gefa upp sjálfir í stað þess að þjálfari gefi upp fyrsta bolta. 

3.2.4 Smass 

Smass er það slag sem einkennir leik sóknarmanna, líkt og kantmanna, miðjumanna og díó. 

Smass er sterkasta vopnið sem lið hefur í höndunum til að koma bolta í leik niður í gólf 

mótherjans, en eins og áður hefur verið útskýrt þarf margt að ganga upp á undan svo að 

aðstæður smassarans séu sem ákjósanlegastar til að skora stig. Góð móttaka sem leiðir til góðs 

uppspils er grundvöllur þess að sóknarmaðurinn fái ákjósanlegan bolta til að smassa. 

Smass er tækni sem einkennist af snerpu og krafti, auk þess sem tímasetning er lykilatriði 

því sóknarmaðurinn verður að vera á réttum stað þegar uppspilið kemur og vita hvenær réttast 

væri að leggja af stað inn í línu uppspilsins. Kraftur, fullkomin stjórn á smassinu, auk 

útsjónarsemi og leikskilnings, eru einkenni góðs smassara en hann þarf að taka ákvarðanir 

með augnabliks fyrirvara um hvað hann ætli að gera við boltann eftir að hann fær hann. Til 

dæmis um þessar ákvarðanir má nefna hvaða svæði hann ætlar að slá í, hvort hann ætti að slá í 

hávörn mótherjans og út, hvort hann geti fundið glufu í vörn þeirra eða hvort beita ætti 

sérstöku afbrigði sem nefnis lauma. Talað eru um laumur þegar leikmaður þykist ætla að 

smassa boltann en beitir svo í raun annaðhvort léttri snertingu við knöttinn með annarri hendi, 

eða þá fingurslagi til að koma boltanum yfir, framhjá eða í gegnum hávörn andstæðinganna 

svo hann lendi í auðu svæði á vellinum. 

Tæknin við að smassa er flókin samsett hreyfing sem krefst mikilla æfinga og 

endurtekninga til að gott vald náist á. Snerpa, stökkkraftur og góð stökktækni eru hlutir sem 

styðja undir þessa tækni, og má af því ráða að smass er margþætt tækni. Því er í mörg horn að 

líta þegar kemur að tækniþjálfun sóknarslaga. Þess má til gamans geta að afreksmenn innan 

blakíþróttarinnar geta slegið knöttinn af gífurlegri nákvæmni og á miklum hraða sökum þess 

að þeir hafa þróað sína tæknilegu getu vel.  

Búlgarski kantmaðurinn Matey Kaziyski átti árið 2012 metið fyrir hraðasta smass sem 

mælt hafði verið hjá blakmanni í karlaflokki en hann á að  hafa slegið bolta á 132 kílómetra 

hraða á klukkustund. Í kvennaflokki átti Kúbverjinn Yanelis Santos fyrir sambærilegt met, en 

hún sló bolta á 103 kílómetra hraða á klukkustund og af því að dæma þá mega varnarmenn 

vera á tánum þegar þeir eiga við góða smassara (Volleywood, 2012).  

Á Íslandi slá leikmenn í efstu deild að öllum líkindum ekki svo fast. Samkvæmt Piotr 

Kempisty, leikmanni KA á Akureyri og fyrrverandi atvinnumanni í blaki erlendis, sló hann 

flesta bolta á um það bil 110 kílómetra hraða á klukkustund, jafnvel hraðar þegar hann var 

upp á sitt besta en þó hafði það aldrei verið mælt nákvæmlega. Hinsvegar voru uppgjafir hans 
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mældar á 120 kílómetra hraða á klukkustund og því er enginn furða að hann hafi margoft 

hlotið verðlaun á uppskeruhátíð Blaksambands Íslands fyrir stigahæsta leikmann úr uppgjöf 

(Piotrek Kempisty, munnleg heimild, 14. apríl 2014)  

Andri Hnikarr og félagar (2004) lýsa framkvæmd tækninnar á þann veg að aðhlaupið að 

smassinu sé framkvæmt í þremur skrefum. Aðhlaupið að netinu ætti að byrja við sóknarlínu 

og fyrir rétthentan leikmann hefst það á að stíga fram í vinstri fót, á eftir fylgir hröð færsla þar 

sem stigið er langt skref með þeim hægri og sá vinstri fylgir síðan aftur í kjölfarið samsíða og 

síðan er stokkið. Í þessari hröðu færslu beygir leikmaðurinn sig í hnjánum og færir báðar 

hendur niður og nýtir svo sveiflu þeirra upp á við til að geta stokkið hærra. Þar á eftir, í 

framhaldi af sveiflunni, færir hann smasshöndina aftur fyrir eigið höfuð og fær sveigju á 

líkamann. Frá þeim tímapunkti byrjar sjálf smasshreyfingin með hreyfingu handar fram á við 

frá mjöðminni og upp í hæstu stöðu smasshandarinnar þar sem boltinn er smassaður (Andri 

Hnikarr o.fl., 2004).  

Kviðvöðvar gefa sömuleiðis kraft að vissu leyti þegar framhreyfingin byrjar auk þess sem 

hreyfing stoðhandar getur í vissri tæknilegri útfærslu gefið aukinn kraft líka. Þegar boltinn er 

sleginn eru fingur glenntir og lófinn á að lenda ofan á boltanum til að beina honum niður í átt 

að gólfi mótherjans. Gæta þarf þess þegar sveifluhöndin snertir boltann að snertingin eigi sér 

stað örlítið framan við líkamann, ekki beint yfir höfði, því þannig fæst hagkvæmasta smassið 

með mestum krafti fyrir minnst vöðvaafl. Líkt og við uppgjöf skiptir einnig máli að beygja 

úlnliðinn á eftir boltanum til að fá meiri skrúfu á hann. Meiri skrúfa á knöttinn gefur 

leikmönnum, sem ekki stökkva þeim mun hærra, kost á að berja boltann brattar, eða nær 

sóknarlínu mótherjans. 

Kaflahöfundur sóknarkaflans í bókinni Volleyball skills & drills kryfur smass niður í sex 

einstaka þætti (McLaughlin, 2006). Þessum þáttum voru að vissu leyti gerð skil og eru í 

samræmi við upplýsingar úr námsritgerð Andra Hnikarrs og félaga (2004) en þó er 

áherslumunur þar á sökum þess sá fyrrnefndi tekur mið af afreksþjálfun innan greinarinnar en 

útskýringar þess síðarnefnda eru einfaldari og eiga meira erindi við notkun þess í 

skólaíþróttum. Í þessu verki hefur höfundur leitast við að fara milliveginn með því að finna, 

draga fram og sameina það besta frá báðum, auk viðbóta af eigin reynslu. Því er við hæfi að 

fylgja flokkun McLaughlins eftir og rýna í það sem hann hefur fram að færa líkt og gert hefur 

verið í köflum tækniatriða hér á undan. 

Hver góð sókn samanstendur af sex einkennandi þáttum sem ættu að nýtast þeim sem eru 

lengra komnir í íþróttinni og ættu að vera langtímamarkmið byrjenda innan greinarinnar. 

Þessir þættir eru eftirfarandi og ætti að æfa aðskilda í fyrstu en blanda þeim síðar saman eftir 

því sem færni iðkandans eykst. 

 

  



 

1. Aðhlaupið 

Aðhlaupið var útskýrt nokkuð vel hér að undan þótt McLaughlin (2006) tali um svokallað 

fjögurra skrefa aðhlaup. Á Íslandi veit höfundur ekki betur en þetta fyrsta skref af fjórum sé 

ekki talið með, þó það sé vissulega til staðar. Það skref er fremur ætlað til að koma líkama 

leikmannsins á hreyfingu og byggja upp hraða í átt að þeim stað þar sem hann myndi byrja 

þriggja skrefa aðhlaupið, því upphafsstaður þess tekur mið af því hvernig uppspilið kemur til 

smassarans. Skilgreining Andra Hnikarrs og félaga (2004) er því fullgild að mati höfundar og 

í raun í fullu samræmi við skilgreiningu McLaughlins.   

  

2. Uppstökkið 

Aðhlaupið byggir upp ferð sem síðan nýtist smassaranum til aukins krafts í uppstökkinu á 

þann veg að hann nemur snögglega staðar og breytir kraftinum, sem hann bjó til með 

aukningu á ferð, í kraft upp á við. Þetta hefur í sumum tilfellum verið nefnt stöðvun-

viðspyrna. Stöðvun-viðspyrna gengur út á að sá kraftur sem safnast upp í aðhlaupi verður að 

meiri krafti upp á við þegar numið er staðar snögglega vegna áhrifa 3. lögmáls Newtons og 

eigin vöðvaafls iðkandans. Í því lögmáli Newtons segir að þegar efnisheild notar kraft á aðra 

efnisheild þá virkar sú á hina fyrri með jafn miklum krafti í gagnstæða átt. Þannig ýtir 

smassarinn í gólfið og gólfið svarar með sama krafti á móti (Gjerset og Haugen, 1999). 

  

3. Armsveiflan 

Ef aðhlaupið hefur verið framkvæmt á skilvirkan og tæknilega réttan máta er næsta stig að slá 

knöttinn yfir netið. Að því gefnu að tímasetning aðhlaupsins og tækni þess hafi verið rétt 

verður armsveifla lykilatriðið. Með armsveiflunni er ekki átt við þá sveiflu sem iðkandi nýtir 

til að slá boltann heldur þá sveiflu sem hann notar í samvinnu við eigið vöðvaafl auk 3. 

lögmáls Newton til að rífa sig upp af gólfinu. Í 1.- og 2. skrefi aðhlaupsins færir iðkandinn 

báðar hendur aftur fyrir eigin líkama, helst eins hátt og hann getur aftur fyrir bak til að fá sem 

lengsta sveifluvegalengd. Í 3. skrefi byrjar hröð framfærsla armanna upp á við samhliða 

uppstökkinu og styðja allir fyrrnefndir þættir við hver annan sem orsakast í sem bestu 

uppstökki. Á meðan líkami smassarans er á uppleið heldur hreyfing handanna áfram upp fyrir 

axlahæð og olnboginn er dreginn aftur fyrir líkamann. Samhliða því kemur smassarinn sér í 

opna stöðu til að slá boltann (McLaughlin, 2006). 

 

4. Snertingin við knöttinn 

Þegar þarna er komið sögu snertir sóknarmaðurinn boltann í eins hárri stöðu og mögulegt er 

og ætti snertingin að eiga sér stað fyrir framan líkama sóknarmannsins. Samspil snúnings í öxl 

og smávegis snúnings í mjöðm er það sem skapar kraftinn í smassinu. Notast ætti við hraða 
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armsveiflu og samhliða því ætti að beygja úlnliðinn álíka snöggt, með glennta fingur sem falla 

vel að boltanum, því slíkt gefur betri stjórn á boltanum (McLaughlin, 2006). 

 

5. Eftirfylgni 

Í kafla McLaughlins (2006) um sókn minnist hann á að eftirfylgni sé einn af sex einstökum 

þáttum smassins en hinsvegar skrifar hann ekkert um það. Það sem höfundur telur að átt sé 

við er það að mikilvægt er að stöðva hendina ekki kjölfar snertingar við knöttinn, annars er 

meiri hætta á að knötturinn hitti ekki þann stað sem honum var ætlað að fara á. Ákjósanlegt er 

því að fylgja honum eftir með hendinni í átt að því svæði sem ætlunin er að smassa í uns 

snertingin á sér ekki lengur stað og boltinn hefur náð það miklum hraða að hann er yfirgefur 

greipar iðkandans. 

 

6. Lendingin 

Mörgum þjálfurum yfirsést að kenna iðkendum sínum rétta lendingartækni en sá sem lendir 

ekki á réttan hátt kemst að því fyrr eða síðar, þar sem slíkt leiðir fremur til meiðsla á ökklum 

eða hnjám. Mikilvægasta atriðið er að leitast ávallt við að beygja hnén lítillega samhliða 

lendingu til að taka höggið af hnjánum. Ákjósanlegast er að lenda á þann hátt að líkamsþungi 

iðkandans dreifist jafnt á þá stoðfleti sem snerta gólfið og forðast ber lendingar á annan fótinn 

ef kostur er (McLaughlin, 2006). 

3.2.5 Hávörn 

Eftir því sem getustig iðkenda eykst breytast kröfur sem leikurinn gerir til leikmanna; 

leikurinn verður hraðari og einkennist af meiri krafti og snerpu. Á því stigi verða hávarnir 

stærri hluti af leiknum þar sem mótherjarnir eru orðnir það tæknilega góðir að þeir geta oftar 

svarað sterkum sóknum hins liðsins og hafa öðlast getu til að ná ákjósanlegum sóknarfærum 

úr erfiðari aðstöðu mun oftar en tilfellið væri hjá liðum af lægra getustigi. Þá getur reynst 

mjög mikilvægt að klippa tilteknum leikmönnum mótherjanna út úr leiknum með því að 

stöðva sóknir þeirra áður en þær koma yfir netið. Nái lið góðri hávörn beint í gólf á móti 

sterkum sóknarmanni andstæðinganna verður það ekki einungis til þess að liðið fái stig, 

heldur getur slíkt orðið til þess að brjóta niður sjálfstraust þess leikmanns og þannig breytt 

gangi leiksins.  

Sóknarmenn bregðast misvel við því að láta blokka sig, jafnvel þó þeir sýni engin 

veikleikamerki þá breytir það alltaf nálgun þeirra að næstu sókn. Sé sóknarmaður blokkaður 

ítrekað getur það dregið úr sjálfstrausti hans, minnkað árasargirni eða vakið vott af vantrú á 

getu alls liðsins (Hardin, 2006). 

Listin að framkvæma góða hávörn getur verið ein sú erfiðasta að bæði læra og kenna. Það 

er ekki nóg að hafa fullkomna tækni, skrefa rétt að réttri staðsetningu og vera uppi í loftinu á 



 

réttum tíma til að uppskera stig úr hávörn (Hardin, 2006). Reynsla höfundar bendir til að 

koma þurfi leikmönnum á bragðið með að blokka og fá þá til að virkilega ætla sér að „éta“ 

mótherjann. Til þess er ekki nóg að hafa hendurnar einungis fyrir ofan netið; þú þarft að 

horfast í augu við mótherjann, muna hvað hann gerði síðast, geta þér til um hvað hann gerir 

næst, lesa í líkamstjáningu og vega hann og meta út frá þáttum eins og hvernig uppspil hann 

er að fá (Hardin, 2006). 

Hardin skrifaði kaflann um hávarnir í mest nýttu heimild þessa verks varðandi tækniatriði 

og í sínum kafla talar hann um aðgerðaferli sem mætti kalla röð sjónrænna vísbendinga. Þetta 

er aðgerðbundin röð fimm sérstakra atriða sem hávarnarmaður ætti að fylgja í kjölfar hverrar 

uppgjafar síns liðs eða sóknar hjá mótherjanum (Hardin, 2006): 

 

1. Horfðu á sóknarmanninn 

Fyrir hverja uppgjöf ætti að skilgreina hvaða leikmenn í liði mótherjans eru gildir sem 

sóknarmenn og í hvaða svæði þeir koma til með að sækja. 

 

2. Leggðu snögglega mat á móttöku mótherjans 

Hafðu skjóta yfirsýn og leggðu mat á móttöku mótherjans en ekki eyða of miklum tíma í það 

því þá gætir þú misst af öðrum mikilvægum vísbendingum um framhaldið. 

 

3. Horfðu á uppspilarann 

Horfðu þá sérstaklega til handa og líkamsstöðu uppspilarans til að meta hvað hann gæti gert 

við knöttinn þegar hann fær hann í hendurnar. 

 

4. Leggðu snöggt mat á uppspilið 

Vanur blakmaður þarf aðeins augnablik til að meta hraða, stefnu og feril uppspils 

mótherjanna. Út frá þeim upplýsingum ákvarðar hann hvernig best sé að haga sínum fyrstu 

skrefum í átt til hávarnar á réttum stað, auk þess hvernig væri hugsanlega best að tímasetja 

hávörnina. 

 

5. Horfðu á smassarann 

Við það að koma sér fyrir á réttum stað fyrir framan sóknarmanninn má lesa urmul upplýsinga 

úr hreyfingum hans sem gefa hávarnarmanninum hugmynd um hvernig væri hugsanlega best 

að standa að blokkinni. 
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Til eru mörg tæknileg afbrigði hávarna með tilliti til skrefunar að staðsetningu hávarnar 

og hvernig staða handa ætti að vera rétt áður en boltinn snertir hávörnina. Það er efni í heila 

bók út af fyrir sig og því verður einungis leitast við að útskýra hvernig framkvæma eigi 

tæknina rétt í grunninn en öllum aðstæðubundnum afbrigðum sleppt. 

Don Hardin (2006) mælist til þess að hávörn sé kennd frá grunni í einangruðum atriðum 

til að byrja með. Auk þess leggur hann til að kenna atriðin í öfugri atburðaröð sem er eitthvað 

sem höfundur getur fellt sig við og mun fylgja eftir í útskýringum þessa verks á tækni 

hávarna. Leitast verður við að draga sama helsta inntak þess sem hann hefur fram að færa 

fremur en útskýringar Andra Hnikarrs og félaga (2004) þar sem að höfundur er ekki sammála 

öllu sem þar fram kemur auk þess sem margt stangast á við skilgreiningar Hardins á 

tæknilegri framkvæmd hávarna. 

Þegar hávarnarmaður er í svifi í kjölfar uppstökks ættu þumalfingur viðkomandi að snúa 

upp í loftið og fingur að vera glenntir. Þetta dregur úr hættu á meiðslum og býður upp á 

hlutfallslega fleiri snertingar við boltann heldur en ef hendurnar mynduðu þrengri einingu sem 

skyggði þá minna svæði. Hversu mikið hvor hönd fyrir sig teygist yfir netið og hver staða 

þeirra er fer að miklu leyti eftir því hvort um blokk á kanti eða miðju sé að ræða eða í raun 

hvaða hlutverki hún á að gegna. Hinsvegar ætti alltaf að mæta smassinu mótherjamegin við 

netið, ef ætlunin er að blokka hann í gólf. Það er samt sem áður ekki algilt lögmál, því smass, 

sem speglast yfir hávörn og dregur úr krafti sóknarinnar getur leitt til auðveldari móttöku fyrir 

varnarliðið og er því næsta tilgangslaust takist ekki að fá beint stig (Hardin, 2006). 

Blokk er flókið fyrirbrigði að útskýra út frá leikfræðilegu sjónarmiði því til eru tveggja 

manna blokkir sem eru algengastar, eins manns blokk og í sumum tilfellum blokka allir þrír 

framlínumennirnir sama sóknarmanninn, og því er engin auðveld leið að úrskýra nákvæmlega 

hvað skal gera í hverju tilviki fyrir sig í stuttu máli.  

Í  stökkþætti hávarnar er þó mikilvægt að hávarnarmaður stökkvi og breiði úr höndum 

sínum í samfelldri hreyfingu og færi þær nær þeim stað sem ákjósanlegt væri að hugsanleg 

snerting við knött yrði, þ.e. lítillega yfir neti, svo boltinn beinist inn á völl andstæðinga. 

Staðsetning hávarnarinnar á að vera byggð á því mati sem tilgreint var hér að ofan auk þeirrar 

taktíkur sem lagt er upp með gagnvart hverjum sóknarmanni andstæðinganna fyrir sig. 

Tímasetning hávarnar er lykilatriði og ætti að miða að því að snertingin við knöttinn sé á þeim 

tímapunkti sem hávarnarmaðurinn sé sem hæst á lofti (Hardin, 2006). 

Þegar leikmaður hefur náð valdi á fyrrgreindum atriðum, eins og viðeigandi stöðu handa 

og staðsetningu við framkvæmd hávarnar, er kominn tími til að kenna honum viðeigandi 

aðferðir til að koma sér í rétta stöðu. Sökum þess hve blak er hröð og sprengikraftshlaðin 

grein er geta leikmanns til að komast frá upphafsstöðu til þess svæðis sem þarf að verja hverju 

sinni lykilatriði og þarf að framkvæma á snöggan og skilvirkan hátt. Fyrsta atriðið sem styður 

undir þennan þátt er að byrja ávallt í ákjósanlegri upphafsstöðu; úr þeirri stöðu ætti leikmaður 



 

að geta brugðist snögglega við aðgerðum mótherjans og ætti að bjóða upp á snöggar 

hreyfingar til beggja handa (Hardin, 2006).  

Til þess að vera í sem ákjósanlegastri stöðu til að framkvæma hávörn þarf því að byrja í 

ákveðinni grunnstöðu. Í henni stendur leikmaður uppi við net með axlarbreidd á milli fóta. 

Auk þess ættu hné að vera lítillega bogin, líkamsþunga dreift jafnt á báða fætur og leikmaður 

því  reiðubúinn að stökkva beint upp eða spyrna til beggja átta. Olnbogar ættu að snúa fram 

og vera rétt neðan axlarhæðar auk þess sem lófar snúa frá líkamanum í átt að netinu. Úr 

þessari stöðu ætti leikmaður að vera í góðri stöðu til að nýta sér annað tveggja algengustu 

afbrigða blokkarskrefa sem nýtt eru til að komast frá svæði A til svæðis B á sem skilvirkastan 

og fljótlegastan hátt. 

  

1. Stökkskref/Stunguskref (e. Push step/Jab step) 

Stökkskrefið er tekið úr grunnstöðunni og felur í sér að leikmaður ýtir sér snöggt af stað til 

hliðar án þess að stíga í raun skref. Stökkskrefið er nýtt til að komast í rétt svæði innan styttri 

vegalengda (Hardin, 2006). 

  

2. Krossskref (e. Drive step)  

Krossskref, eins og þau eru gjarnan nefnd á íslensku, eru ætluð til að komast í rétt svæði sem 

er í lengri fjarlægð frá iðkanda og má nota samtengt, eða í kjölfar, stökkskrefs. Krossskref má 

hugsa sem hlaup til hliðar í áttina að tilteknu svæði og ætti að framkvæma með það í huga að 

ná sem mestum hraða. Slaka ætti á handleggjum og halda þyngdarpunkti líkamans í sem 

lægstri stöðu þegar staðsetningu er náð og þaðan stekkur leikmaðurinn upp í hávörnina 

(Hardin, 2006). 

Þar sem höfundur er fremur smávaxinn hefur hávörn verið erfitt verkefni í gegnum 

tíðina. Á Íslandi er mikið um smávaxna leikmenn í neðri deildum og því þykir rétt að minnast 

á tvær aðferðir sem geta aðstoðað leikmenn sem eiga erfitt með að ná viðeigandi hæð í hávörn 

og eru gjarnan nýttar til stuðnings slíkum leikmönnum. Annað afbrigðið er svo kölluð 

sveiflublokk og hitt er gjarnan kallað passíf blokk. 

 

1. Sveiflublokk (e. Swing blocking) 

Sveiflublokk er í raun þegar leikmaður nýtir sér fyrrnefndar aðferðir til að komast á réttan stað 

en í kjölfar krossskrefsins þá færir hann hendur aftur fyrir bak, beitir stöðvun og nýtir síðan 

hendurnar til að rífa sig upp af gólfinu líkt og í uppstökki við smass. Þetta hefur sína kosti og 

galla en með æfingu má koma því svo við að hægt sé að ná réttri handastöðu í loftinu á réttum 

stað auk þess að græða nokkra sentimetra í stökkhæð (Hardin, 2006). 
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2. Passíf blokk (e. Soft blocking) 

Í passífri blokk er markmið leikmannsins ekki að koma boltanum yfir á vallarhelming 

andstæðinganna heldur fremur að draga úr krafti smassins og gefa varnarmönnum eigin liðs 

auðveldari móttöku. Í passífri blokk teygir leikmaður sig ekki yfir netbrún heldur réttir úr 

úlnliðum og skýlir vellinum á þann hátt. Að öðru leyti eru aðferðir við framkvæmd hennar 

mjög svipaðar (Hardin, 2006). 
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4 Æfingasafn 

Síðasti hluti verksins er æfingasafn sem gefur hugmyndir að einstökum æfingum fyrir þau 

tækniatriði sem hafa verið nefnd hér að ofan. Æfingasafnið er tekið saman og teiknað af 

höfundi en notast var við forritið Volleyball Playbook 010 til að teikna upp æfingarnar. Sumar 

hverjar eru hugverk höfundar, aðrar eru þekktar æfingar meðal blakþjálfara og einnig er 

eitthvað um æfingar sem höfundur hefur safnað að sér og notað við eigin þjálfun á 

undanförnum árum. 

Við notkun safnsins ber að hafa í huga að myndirnar ætti alltaf að lesa frá vinstri til hægri 

til að fá rétta aðgerðaröð. Þær fyrri koma ofar og þær seinni neðar líkt og um venjulegan texta 

væri að ræða. Á myndinni hér að neðan má sjá þau tákn sem notuð eru við uppsetningu 

æfinganna. Óbrotin lína táknar alltaf hlaup eða 

hreyfingu iðkandans, brotin lína táknar stefnu og 

feril boltans, tvístrikuð lína er til merkis um 

hraða færslu iðkandans frá einum stað til annars, 

númeraðir hringir eru þeir iðkendur sem eru 

virkir í æfingunni á meðan þeir sem nýttir eru í 

að kasta boltum til að styðja við æfinguna á 

annan hátt eru merktir sem númeraðir 

þríhyrningar. Í sumum tilfellum tákna 

þríhyrningarnir þjálfara taki hann á einhvern hátt 

virkan þátt í æfingunni. Boltinn er síðan táknaður 

með svarta punktinum sem sjá má á milli 

iðkandans og aðstoðarmannsins á myndinni. 

Æfingunum má auðveldlega breyta og aðlaga 

að öðrum tækniatriðum en lagt er upp með á myndunum. Þess til dæmis má nefna að þær 

æfingar sem á myndum sýna útfærslu fyrir kantsmass má auðveldlega útfæra fyrir 

miðjusmöss með litlum breytingum. Því er ekki einungis um æfingar að ræða heldur einnig 

hugmyndir að útfærslum æfinga á tilteknum tækniatriðum sem ættu að nýtast við þjálfun 

stórra hópa. 

  



 

4.1 Grunnæfingar 

 

Fyrri hluti æfingasafnsins gefur hugmyndir að útfærslum grunntækniæfinga. Grunnæfingar 

eru einfaldara æfingar sem byggja á samvinnu iðkenda og notkun grunntæknislaga eins og 

fleygs og fingurslags. Í mörgum tilvikum má nota sömu uppsetningu eða form á æfingu til að 

æfa bæði fleyg og fingurslag sér. Hreyfingar og samvinnuþáttur iðkenda verður til þess að 

þeir læra betur að staðsetja sig og tímasetja hreyfingar sínar rétt í samræmi við notkun þess 

tæknislags sem á að þjálfa. 

Undir grunnæfingar flokkast líka einfaldar æfingar fyrir hávörn og uppgjafir sem nýtast 

byrjendum til að læra tæknina en auk þess eiga þær gjarnan áfram sess innan æfinga reyndari 

iðkenda sem hluti af upphitun. 

Valdi iðkendur æfingunum ekki er það á ábyrgð þjálfara að aðlaga þær að getustigi 

iðkandans. Næsta stórvirka breyting til einföldunar væri að klippa út samvinnuþáttinn við aðra 

iðkendur og láta framkvæma tæknislögin í vegg, eða láta iðkendur skiptast á að kasta 

knettinum hvern að öðrum.  
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Fram og aftur 

Jafn fjöldi iðkenda vinnur saman í pörum og dreifir sér yfir miðás leikvallar. Iðkendur spila 

boltanum á milli sín á ferð með annaðhvort fingurslagi, fleyg, eða hvoru tveggja í einu og ætti 

að gæta þess að halda sendingavegalengd alltaf hinni sömu. Vinnan ætti að fara fram í 

samfellu, fram og til baka, eins oft og þörft þykir holl eða viðeigandi er hverju sinni. 

 

  Leggðu áherslu á: 

 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð 

 Há tæknislög 

 

Tilvalin æfing um miðbik upphitunar. 

 

Þjálfunarþættir: 

  

 Fingurslag 

 Fleygur 

 Fótavinna 

 Samvinna og leikskilningur 



 

Fleygur og fingurslag – 3 og 3 

Þrír og þrír iðkendur vinna saman þar sem tveir standa uppi við net og kasta bolta á móttakara 

sem færir sig á milli þeirra með hliðarskrefum og gætir þess að stíga fram í vinsti fót við 

móttöku á vinstri hlið og hægri fót þegar hann er hinumegin. Hæfilegt er að láta iðkanda gera 

10-30 endurtekningar af því tæknislagi sem á að æfa en skipti síðan við annan af kösturunum. 
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Hér má sjá aðra útfærslu af æfingunni sem framkvæmd er með einum bolta. 

 

 

 

    

  



 

Hring eftir hring 

Þetta er æfing fyrir sex eða fleiri iðkendur og þarfnast tveggja bolta. Markmið þessarar 

æfingar er að iðkendur læri að hreyfa sig undir boltann og setja hann beint upp í loft. Þetta má 

útfæra á marga vegu eftir getustigi, til dæmis má bæta við boltum, hafa mismunandi slag á 

hvorum/hverjum bolta fyrir sig eða jafnvel afmarka svæði sem boltarnir verða að vera innan 

allan tímann. Sömuleiðis mætti snúa hringnum við á flauti þjálfara og fá þannig viðbragðsþátt 

í bland við almenna grunntækni 

 

 
Áhersluatriði 

 Góð líkamsstaða og réttar hreyfingar 

 Iðkandi verður að vera mættur tímanlega á réttan stað 

 Hlaupa, stoppa, halda lágri stöðu 

Þjálfunarþættir  

 Fingurslag 

 Fleygur 

 Fótavinna  

 Samvinna og leikskilningur 

 Boltameðferð og tækni 
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Stuttur, langur, stuttur 

Þessi æfing virkar fyrir nokkuð marga iðkendur en gæta verður þess að þeir skiptist á að fóðra 

hvor annan á tilgreindum boltum. Þeir sem eru merktir sem þríhyrningar eru aðstoðarmenn 

eða „fóðrarar” og númer 1 í þeirra hópi hendir stuttum bolta á þriggja metra línuna, númer 2 

spilar löngum bolta aftur á völl og númer 3 gefur hæfilega stuttan bolta þannig að iðkandinn 

þurfi að fara vel niður í gólfið til að ná honum. 

Iðkandi 1 keyrir fram undir fyrsta stutta boltann sem hann tekur með tæknilega góðum 

fleyg hátt upp að neti. Því næst færir hann sig með hliðarskrefum fyrir miðju vallar og bíður 

eftir löngu sendingunni frá aðstoðarmanni 2, þá hleypur hann snögglega aftur á bak og skilar 

honum sömuleiðis hátt upp að neti í greipar aðstoðarmannsins. Stax eftir þetta verður iðkandi 

1 að keyra inn að þriggja metra línunni í átt að aðstoðarmanni 4 þar sem hann fær erfiðan 

bolta til að skila til baka eftir sama formi. 

Þessa æfingu má nota fyrir byrjendur sem lengra komna; allt sem þarf er aðlögun að 

getustigi. Þessi æfing er tilvalin til að neyða iðkendur í gólfið að reyna fyrir sér í „tiger-um”, 

pönnukökum eða öðrum sértækum varnarafbrigðum með því að hafa bolta aðstoðarmanns 3 

nógu erfiðan.  

Þegar iðkandi 1 er kominn í þá stöðu að aðstoðarmaður 2 sé farinn að fóðra hann þá ætti 

að vera óhætt fyrir iðkanda 2 að leggja af stað í sama ferli. Þegar ferlinu er lokið þá fer 

iðkandi 1 aftast í röðina og bíður eftir næstu umferð. 
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Áhersluatriði 

 Góð líkamsstaða og réttar hreyfingar 

 Iðkandi verður að vera mættur tímanlega á 

réttan stað 

 Hlaupa, stoppa, halda lágri stöðu 

 Vanda bolta sem hent er til iðkenda 

 Reyna að hafa bolta sem leiklíkasta 

 Ekki kasta flötum, kæruleysislegum boltum 

að iðkendum því það er ekki líkt boltum 

sem þeir glíma við í leik 

Þjálfunarþættir 

 Fingurslag 

 Fleygur 

 Fótavinna 

 Tímasetningar 

 Erfiðar bjarganir 

 Rétt skref 

 



 

Hringekjan 

Skemmtileg og einföld æfing fyrir fjölda iðkenda sem gengur upp í oddatölum. Í þessu tilfelli 

er reiknað með 9 iðkendum. Iðkandi 1 og iðkandi 9 byrja með boltann og eiga að senda hann 

rangsælis hringinn en sniðganga alltaf einn, þannig að annar hver iðkandi spilar sama 

boltanum til að byrja með. Því er sendiröðin 1-3-5-7-9-2-4-6-8-1 eða 9-2-4-6-8-1-5-7-9 eftir 

upphafsstað bolta. Markmið æfingarinnar er að annar boltinn taki fram úr hinum. Til að auka 

erfiðleikastig eða fjölbreytileika má bæta við fjölda bolta, láta iðkendur breyta yfir í réttsælis 

sendingar við flaut þjálfara eða breyta á milli fingurslags og fleygs. Hugmyndaflug og 

aðlögunarhæfni þjálfara má njóta sín svo lengi sem það sé í samræmi við getustig iðkenda. 
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Hliðar saman hliðar 

Skemmtileg æfing til að æfa grunnhreyfingar sem virkar einnig vel í kjölfar upphitunar fyrir 

iðkendur af hærri getustigum, með aðlögun þjálfara. Fjóra leikmenn og þrjá bolta þarf í 

æfinguna og iðkendur 4, 3 og 2 kasta/smassa boltann til iðkanda 5, sem síðan leikur honum til 

baka aftan af velli með fleyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Áhersla lögð á:  

- Háa bolta upp að neti 

- Leiklík slög frá leikmönnum 4, 3 og 2.  

- Vanda smasstækni því 2, 3, 4, eru líka að fá æfingu í að smassa. 

- Fótaburð og tækni móttakara. 

- Iðkendur skipta um hlutverk eftir 60 sekúndur 

 



 

Hugmyndir að aðlögunum 

Vel má vinna beggja megin nets og fjölga þannig iðkendum í 12-14.  Ákjósanlegt væri að láta 

6-7 vinna í einu og hlaupa þá hringinn í kring um allan völlinn á meðan æfingafélagar þeirra 

kasta eða smassa boltunum á þá. Hæfilegt er að láta hvorn hópinn um sig taka á móti 2-3 

hringi upp á hvora hönd. Gæta skal þess að skipta um snúningsátt reglulega svo að iðkendur 

æfist upp á báðar hliðar. Að því loknu ættu iðkendur að skipta um hlutverk og þeir sem áður 

tóku á móti kasta á hina. Þetta form má einnig útfæra fyrir aðrar æfingar innan æfingasafnins 

en hugmyndaflug þjálfara er lykilatriði. Stuttur-langur-stuttur er til dæmis æfing sem gæti 

virkað í þessu samhengi. 
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Ping Pong 

Slétt tala iðkenda vinnur saman í pörum yfir netið með upphafspunkt beggja aðila á 

sóknarlínu hvoru megin. Iðkendur leika síðan boltanum sín á milli með fleyg á meðan þeir 

færast smám saman aftur á bak, í átt að endalínu. Aðlaga má æfinguna að öllum getustigum 

og sömuleiðis að fingurslagi en þá ætti hámarksvegalengd á milli leikmanna að vera styttri. 

 

  

Leggðu áherslu á: 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð 

 Nákvæmni sendinga 

 

Þjálfunarþættir:  

 Fingurslag 

 Fleygur 

 Fótavinna 

 Samvinna og 

leikskilningur 

 



 

Móttaka – Hlaupa  

Þetta er æfing fyrir  átta eða fleiri iðkendur sem ætluð er til að æfa móttöku og hreyfingar. 

Æfingin fer þannig fram að iðkendur 3 og 7  hlaupa inn að miðju og fá annaðhvort smass af 

gólfi eða kast frá  iðkendum 1 og 5 . Því næst taka iðkendur 3 og 7 á móti sínum boltum með 

hjálp fleygs til iðkenda 4 og 8, á meðan færa iðkendur 2 og 5 sig inn að miðju. 

Iðkendur 4 og 8 senda boltann til iðkenda 5 og 1 sem fá boltann á hægri hlið sína, eftir þá 

móttöku senda iðkendur 1 og 5 til 6 og 2. Eftir hverja móttöku hleypur iðkandinn á eftir sínum 

bolta og tekur sér stöðu sem kastari.  

 

  

Leggðu áherslu á: 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð og 

hagkvæmar hreyfingar 

 Nákvæmni sendinga 

Þjálfunarþættir:  

 Smöss og nákvæmni 

þeirra (ef smassað er) 

 Fleygur 

 Fótavinna 

 Viðbragð 
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*Klappklapp* 

Þessi æfing er vel þekkt grunnæfing í blaki til að kenna iðkendum skrefanir við framkvæmd 

hávarnar. Æfingin hentar sömuleiðis vel til að kenna atriði eins og að mæta sókn mótherjans 

yfir netinu. 

Æfingin krefst ekki bolta og gengur út á það að pör vinna saman með ákveðna tegund 

blokkarskrefa sitthvoru megin nets. Iðkendur stíga samsíða netinu með þeim blokkarskrefum 

sem þjálfari ákveður að notast eigi við hverju sinni og klappa höndum saman yfir neti. Gæta 

verður þess að iðkendur æfi sig í að blokka upp á báðar hendur, þannig að þeir verða að fara 

sömu megin nets til baka. Þetta er tilvalin upphitunaræfing í byrjun æfinga áður en að 

meðhöndlun bolta kemur. 

Leggðu áherslu á: 

 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð og hagkvæmar hreyfingar 

 Stöðvun og nýtingu hennar til kraftmyndunar 

 Forðast ber svif við framkvæmd hávarnarinnar 

 

Þjálfunarþættir: 

  

 Fótavinna 

 Viðbragð 

 Samhæfing 

 Kraftmyndun 

 Snerpa 

 Stunguskref 

 Krossskref 

 Sveiflublokk 

 Passíf blokk 
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Línublokk 

Einföld upphitunaræfing sem æfir blokkarskref og tvímenningsblokkir. Hver leikmaður 

blokkar einu sinni á miðju, einu sinni sem innri blokkari eftir skrefið af miðjunni og svo einu 

sinni sem ytri blokkari áður en hann fer aftast í röðina. Æfingin virkar fyrir hópa með yfir 

fimm iðkendum og oddatala er æskileg. 

.   
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Leggðu áherslu á: 

 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð og hagkvæmar 

hreyfingar 

 Stöðvun og nýtingu hennar til 

kraftmyndunar 

 Forðast ber svif við framkvæmd 

hávarnarinnar 

 

Þjálfunarþættir: 

  

 Fótavinna 

 Viðbragð 

 Samhæfing 

 Kraftmyndun 

 Snerpa 

 Stunguskref 

 Krossskref 

 Sveiflublokk 

 Passíf blokk 



 

Svæðisuppgjafir 

Góð æfing fyrir leikmenn til að æfa stýringu og nákvæmni í uppgjöfum. Þjálfari lætur 

leikmenn gefa upp í svæði 1-6 eftir röð og má aðlaga þessa æfingu að ýmsum getustigum. 

Iðkandi getur gefið upp með mismunandi tegundum uppgjafa eins og undirhandar, frjálsri 

yfirhandar, snúningsuppgjöf, flotuppgjöf, brasilísku afbrigði eða hefðbundinni stökkupgjöf 

með skrúfu. Æfingin hentar fyrir marga iðkendur í einu, sé til nóg af boltum. Ef iðkendur eru 

margir gefa þeir upp í röð eða dreifa sér á báða enda vallarins. 

 

 
  

Hugmyndir að útfærslum eftir 

getustigi: 

Byrendur: Get einbeitt sér að því 

að hitta bara í öll svæðin einu 

sinni. 

Lengra komnir: Ættu að hitta 

svæðin í röð frá 1-6. Hægt að gefa 

þrjár tilraunir í hvert svæði og 

hafa þá refsingu að þeir þurfi að 

færa sig eitt svæði til baka ef þeir 

gefa í net eða hitta ekki svæðið í 

þremur tilraunum. 

Hátt getustig: Þjálfari ætti að 

gera kröfu um að uppgjafir séu 

fastar pressu-uppgjafir með 

ákveðnu stílbrigði. Gott getur 

verið að miða við að uppgjafir séu 

flatar og fari aldrei ofan við hæsta 

punkt spíra (e. antennas). Fækka 

mætti leyfðum mistökum í tvö 

skipti. 

Þjálfari ætti að eiga auðvelt 

með að aðlaga æfingar að 

getustigi hvers og eins; það 

þurfa ekki allir iðkendur að æfa 

eftir sömu reglum. 
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4.2 Samsettar æfingar 

 

Þessi hluti inniheldur samsettar æfingar og tillögur að útfærslum þeirra á æfingum. Samsettar 

æfingar þjálfa fleira en eitt atriði í einu; til dæmis um góða pörun á tækni með tilliti til 

skipulags má nefna smass og hávörn, uppgjöf og móttaka eða jafnvel uppgjöf, móttaka, 

uppspil og smass. 

Samsettar æfingar má nota til að gera tækniþjálfunina leiklíkari og skemmtilegri fyrir 

iðkendur. Gott getur verið að byggja samsettar æfingar upp á snúningakerfi þannig að hver 

leikmaður sinni hverju tækniatriði einungis í stutta stund í einu, og skipti því fremur á milli 

raða eftir eina eða nokkrar endurtekningar á hverjum stað.  

Gæta verður þess við notkun samsettra æfinga að þær hæfi getustigi hópsins því þær 

byggjast upp á því að allur hópurinn sé hæfur til að framkvæma þær. Ef mikið er um mistök 

og misheppnaðar skorpur af hálfu iðkenda ber þjálfara að einfalda æfinguna, taka einn lið út 

eða aðlaga á annan hátt að getustiginu. Æfingaval ætti alltaf að miða að því að iðkendur geti 

framkvæmt æfingarnar en samt sem áður ættu þær líka að ögra getu þeirra. Því er um 

vandfetaðan veg að ganga. 

  



 

Móttaka, uppspil, smass 

Þessa æfingu má nota til að þjálfa marga þætti í fari iðkenda, það fer að miklu leyti eftir þeim 

aðlögunum sem gerðar eru á æfingunni. Æfingin þjálfar leikmenn í afturlínu í móttöku gegn 

smössum sem komast yfir án hávarnar. Æfingin þjálfar einnig þol, snerpu og getu leikmanna 

til að skila boltanum yfir netið (og þá helst í gólf), auk þess sem þetta er góð æfing fyrir 

uppspilara til að æfa sig í að spila öllum boltum upp á þann veg að þeir séu sóknarhæfir. 

Æfingin krefst minnst 9-10 iðkenda, þar af tveggja uppspilara og fjöldamargra bolta. 

Æfinguna má að sjálfsögðu útfæra á annan hátt. Þjálfari er á myndinni merktur sem 

þríhyrningur en hann dælir boltum á varnarmenn sem hafa það eina hlutverk að skila honum 

beint á uppspilara. Æskilegast er að boltinn haldist sjálfkrafa í leik í sumum tilfellum, í öðrum 

ættu sóknarmenn að klára færin sín. Þegar sóknarmenn ná að slá boltann beint í gólf þá hendir 

þjálfari öðrum bolta upp í stað hins á varnarmann í sömu línu og mistökin urðu, jafnvel þann 

sama og gerði mistökin til að gefa honum annað tækifæri. 

Æfingin fer fram á þann veg að þjálfari kastar fyrsta bolta upp á þá varnarlínu sem er 

þeim megin sem sóknarmenn og uppspilari eru staðsettir. Uppspilarinn spilar boltanum upp á 

annan hvorn sóknarmanninn ef móttakan heppnast, ef ekki þá bíður hann eftir að þjálfari gefi 

varnarmönnum annað tækifæri. Ef móttakan heppnast og uppspilið tekst hleypur uppspilarinn 

beint yfir á hinn vallarhelminginn undir netið og gerir sig kláran í hið sama.  

Sóknarmennirnir eiga ávallt að byrja sóknir sínar við sóknarlínu beggja megin og þurfa 

því að hlaupa mikið og hratt til að vera á réttum tíma í veg fyrir uppspilið. Þegar þeir hafa 

fengið uppspil og skilað því yfir netið hlaupa þeir sömu leið og taka sér stöðu á sóknarlínu, 

tilbúnir í næsta bolta. Svona getur æfingin gengið áfram ef allt gengur upp en mistök geta líka 

litið dagsins ljós og þá er það á ábyrgð þjálfara að halda æfingunni gangandi og leikgleðinni 

við lýði. 
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Heppilegt er láta 

sóknarmenn og uppspilara 

vinna í 2 mínútur í senn til 

að fá fram snerpu og 

þolþjálfunarárhrif. Síðan 

skipta sóknarmenn, í þessu 

tilfelli 2 og 3, við til dæmis 

4 og 7, þeir við 5 og 8 og 

loks þeir við 6 og 9 en 

heppilegt væri að hafa 

uppspilara til skiptanna 

líka. 



 

Hringþjálfun – Móttaka, uppspil, smass. 

Þessi æfing getur verið heppileg í kjölfar upphitunar þar sem allir fá að taka á móti, slá og 

blokka. Æfingin hentar fyrir allt að 14 iðkendur en verði þeir mikið fleiri er biðtími orðinn 

heldur langur.  

Æfingin er framkvæmd á þann veg að leikmenn skiptast á hlutverkum og þegar þeir hafa 

framkvæmt eitt tækniatriði og skorpan klárast, færast þeir í næsta hlutverk. Hringurinn 

samanstendur af 5-6 stöðum eftir aðstæðum. Til dæmis er hægt að hafa tvo uppspilara sem 

skiptast á að spila öðrum hverjum eða fjórða hverjum bolta upp, hinar stöðurnar eru móttaka, 

smass, tvær hávarnarstöður og uppgjafarstaða. Auk þess getur verið sniðugt að hafa 

uppgjafarana tvo til þess að annar sé alltaf að sækja bolta og geti þannig stytt biðtíma á 

æfingunni. 

Til útskýringar er leið boltans sýnd fyrst en iðkandi 9 gefur upp á 2 sem tekur á móti fyrir  

1 (uppspilarann). Uppspilarinn leikur knettinum síðan upp fyrir 5 sem reynir að skora stig 

gegn tveggja manna hávörn iðkenda 7 og 6.  Næsta mynd sýnir hvernig leikmenn skipta á 

milli raða. Og sú þriðja leggur áherslu á hreyfingu leikmanna í hávörn og að markmið 

æfingarinnar sé að gefa leikmönnum kost á að leysa leiklík tækniverkefni tengd uppspili, 

smassi og hávörn.  

 

 

Myndin sýnir leið bolta Myndin sýnir snúning leikmanna 



59 

 

 
 

 

 

 

Uppgjöf/móttaka – 3 og 3 

Þessi æfing er hentug til að æfa uppgjafir leikmanna, stýringu þeirra og staðsetningu auk þess 

sem hún gefur iðkendum tækifæri til að taka á móti leiklíkum uppgjöfum. Iðkendur vinna 

saman í þriggja manna hópum líkt og sýnt er á myndunum og eru æfingarstöður þrjár talsins. 

Iðkendur 1, 4 og 7 gefa upp, á meðan iðkendur 2, 5 og 8 taka á móti. Þeir sem afgangs eru 

grípa boltann og skila til baka á uppgjafara.  

Heppilegt er að láta hvern iðkanda æfa hverja stöðu með 10-15 endurtekningum en skipta 

síðan innbyrðis, líkt og sýnt er í aðgerðaröð 4. Þjálfari getur síðan látið iðkendur fara fleiri en 

einn hring ef þörf þykir á en þessi æfing getur átt sér stað í hvaða hluta æfingar sem er. 

Æfinguna má auðveldlega aðlaga að mismunandi getustigum með því að gera meiri kröfur um 

form uppgjafa, nákvæmari stýringu á móttökum eða önnur atriði sem þykja viðeigandi. Í 

æfingunni er einnig kjörið fyrir grípara að nýta tækifærið og skila móttökunni aftur á 

uppgjafara með vinstrihandar-laumu. 

 

 

 

 

 

 

Myndin sýnir leið bolta og hreyfingu 

sóknar- og hávarnarmanna 



 

 

 

 

 

Leggðu áherslu á: 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð og hagkvæmar 

hreyfingar í móttöku 

 Háar móttökur upp að neti 

 Nákvæmar uppgjafir og stýringu 

 

Þjálfunarþættir: 

 Fótavinna 

 Móttaka 

 Viðbragð 

 Samhæfing 

 Uppgjafir 

 Nákvæmni og stýring 
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Uppgjöf/móttaka - Hringþjálfun 

Æfingin hentar við til að þjálfa móttöku þriggja mann varnarlínu gegn uppgjöfum mótherjans 

og hún hentar vel fyrir um það bil 12 leikmenn. Hún fer fram á þann veg að iðkendur 8, 9 og 

10 eru tilgreindir uppgjafarar en þeir ættu að gefa upp u.þ.b. 5 sinnum á mann áður en þeir 

skipta við aðra þrjá. Hinn hluti leikmanna skiptir með sér móttöku í svæðum 5, 6 og 1 til að 

taka á móti uppgjöfum iðkenda 8, 9 og 10, þar að auki er iðkandi 1 staðsettur í 

uppspilarasvæðinu til að grípa móttöku varnarmanna og rúlla boltanum til baka á uppgjafara.  

Ef varnarmaður tekur á móti bolta, hvort sem hann nær honum eða ekki, skiptir hann við 

þann sem er í uppspilarasvæðinu og annar maður kemur inn í hans stað. Nýir iðkendur koma 

alltaf inn í stöðu 5 á leikvelli en þess í stað hliðra hinir sér til á milli svæða. Ef svo illa vill til 

að iðkandi fær sjaldan uppgjöf þá endar hann fastur í stöðu 1 þangað til uppgjöf berst á hann 

og því fer enginn út af vellinum án þess að hafa fengið að framkvæma tæknina. Þegar 

varnarmaður hefur framkvæmt móttöku og uppspilari gripið boltann, skiptir móttakarinn í 

stöðu uppspilara og sá sem þar var áður fer aftast í röðina aftan vallar.



 

  

Leggðu áherslu á: 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð og nýtingu stöðvunar 

til uppstökks. 
 Góðan snertiflöt sveifluhandar við 

bolta og að slá hann í hæstu stöðu 
 Eftirfylgni sveifluhandar í átt að 

skotmarki. 
 

Þjálfunarþættir:  
 Fótavinna 

 Uppstökk og kraftmyndun 

 Nákvæmni og stýring 

 Uppspil 

 Samvinna uppspilara og smassara 
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Stýring á smassi 

Aðalmarkmið þessarar æfingar er að æfa sóknarmenn í að stýra smössunum sínum, 

sömuleiðis er þetta þjálfun fyrir uppspilara í að gefa þeim ákjósanlega bolta.  

Völlurinn er undirbúinn með því að strá um hann dýnum eða annarskonar búnaði sem 

nýta má sem skotmörk. Iðkandi 2 gefur uppspilaranum (iðkanda 1) síðan framspil, sem spilað 

er beint til baka og iðkandi 2 smassar sjálfur og reynir um leið að hitta eitthvert skotmarkanna. 

Því næst nær hann í sinn bolta og fer  aftast í röðina á meðan iðkandi 3 framkvæmir hið sama. 

Auka má skemmtanagildi æfingarinnar með því að gefa stig fyrir hvert skotmark sem boltinn 

fer í, og jafnvel mismörg stig eftir stærð og staðsetningu þeirra. 

Í þessu tilfelli er æfingin sett upp fyrir byrjendur en hana má útfæra fyrir heil lið og auka 

erfiðleikastig með því að bæta við 1-2 hávarnarmönnum og setja upp skotmörk í eðlileg 

sóknarsvæði. Þessa æfingu má einnig útfæra fyrir miðjusmöss jafnt sem smöss í stöðu tvö 

með einföldum aðlögunum. 

  

Leggðu áherslu á: 

 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð og nýtingu 

hemlunar til uppstökks. 
 Góðan snertiflöt sveifluhandar 

við bolta og að slá hann í hæstu 

stöðu 
 Eftirfylgni sveifluhandar í átt 

að skotmarki. 

 

Þjálfunarþættir: 

 

 Fótavinna 

 Uppstökk og kraftmyndun 

 Nákvæmni og stýring 

 Uppspil 

 Samvinna uppspilara og 

smassara 



 

Miðjusmass með móttöku og hávörn 

Þessi æfing hentar vel til að þjálfa samspil uppspilara og sóknarmanns en hana má alveg jafnt 

útfæra fyrir sóknir á köntum eða afturlínum þótt dæmið að neðan sýni miðjusmass. Æfingin 

gengur út á að æfa sóknir við sem leiklíkastar aðstæður, því þurfa leikmenn ýmist að sækja, 

blokka eða taka á móti fyrsta bolta sem þjálfari eða annar iðkandi slær yfir netið. 

Í þessu tilfelli slær þjálfari léttan bolta yfir á lágvarnarmann númer 8 sem tekur á móti til 

uppspilara, því næst færir miðjusmassarinn sig að sóknarlínu til að vera í góðri stöðu til að 

keyra inn í uppspilið. Þegar móttakan er að lenda í höndum uppspilarans keyrir  

miðjumaðurinn inn og reynir að slá framhjá hávörn iðkenda 9 og 10 sem leitast við að mynda 

tveggja manna blokk á miðjunni. Eftir þessa skorpu skipta lágvarnar- og sóknarmaður um 

raðir en hávarnarmenn geta haldið stöðum yfir 10 endurtekningar. Síðan gengur æfingin eins, 

koll af kolli, með eðlilegum skiptingum á milli iðkenda í hávörn, móttöku, sókn og uppspili. 
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Leggðu áherslu á: 

 Rétta líkamsstöðu 

 Góðan fótaburð og nýtingu stöðvunar 

til uppstökks 

 Góðan snertiflöt sveifluhandar við 

bolta og að slá hann í hæstu stöðu 

 Háa móttöku í rétt svæði fyrir 

uppspilara 

 Vel tímasetta hávörn gegn sókninni 

Þjálfunarþættir: 

  

 Sókn, uppspil, hávörn og móttaka 

 

 Tímasetning 

 

 Samvinna uppspilara og smassara 

 



 

Að slá blokk-út og lauma  

Ef sóknarmaður ætlar að eiga sem mestan möguleika á að skora sem oftast stig verður hann að 

ná valdi á því að berja í hávörn mótherjans og þaðan út eða lauma uppspilinu í vallarhelming 

andstæðinga. Þessi atriði krefjast æfingar eins og önnur tækniatriði.  

Hentug leið til að þröngva iðkendum í þessar aðstæður er að láta þá spila fjóra á fjóra eftir 

venjulegum reglum á hálfum velli. Þannig geta þeir einungis sótt á einum sóknarmanni í einu 

sem lendir alltaf á móti tveggja manna blokk og þarf því að vera útsjónarsamur ef hann ætlar 

að skora beint stig. Þá koma fyrrnefndar aðferðir að góðu gagni. Æfingin hentar vel fyrir 

iðkendur á hærra getustigi og þá ýmist í kjölfar upphitunar eða enda æfinga. Æfingin þjálfar 

alla þætti blakíþróttarinnar á leikrænan og skemmtilegan hátt og er einnig kjörin til að auka 

leiklíkan snertingafjölda hávarnarmanna við boltann. 

 

 

 

 

Með góðu móti má setja upp æfinguna á þann hátt að sama æfing sé leikin af öðrum átta 

iðkendum á hinum vallarhelmingnum. Þjálfari ætti að hafa það hugfast að leikmenn verða að 

vita af tilgangi æfingarinnar og þeir þurfa að nýta sér hana rétt. Ef iðkendur ná ekki að nýta 

sér tilgang æfingarinnar er betra að brjóta hana niður í einstaka þætti sem hæfa betur geturstigi 

þeirra. 

  

Myndin sýnir upphafsstöður leikmanna Myndin sýnir sóknarmöguleika smassara 
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5 Lokaorð 

Nú þegar sögu blakíþróttarinnar á heimsvísu, þróunar hennar hérlendis og stöðu hennar í dag 

hafa verið gerð skil þykir höfundi viðeigandi að leiða hugann að framtíðinni, en eins og fram 

kom í upphafi verksins er íþróttin í stöðugum vexti á Íslandi og virðist njóta sífellt aukinna 

vinsælda meðal landsmanna. Sérstaklega virðist áhuginn vera mikill meðal fólks á fertugsaldri 

og upp úr, sem fylkir liði á öldungamót ár eftir ár og sífellt bætist í hópinn eftir því sem fram 

líða stundir. Sú þróun er jákvæð og henni ber að fagna en sjálfur getur höfundur varla hugsað 

sér betri vettvang til félagslegra athafna en að halda á blakmót með vinum og æfingafélögum. 

Þessi þróun mun að öllum vonum halda áfram í nákominni framtíð því eins og titill þessa 

verks ber með sé þá er blak íþrótt fyrir alla og óskandi væri að sem flestir fengju að kynnast 

henni fyrir alvöru. 

Ef blakíþróttin á að vaxa og dafna innan landsteinanna og komast á þann stall sem hún er 

erlendis þarf til fjölgun á fagfólki til starfa innan greinarinnar sem sérhæft hefur sig í þjálfun 

íþróttamanna. Fagleg vinnubrögð við uppbyggingu líkamlegra eiginleika iðkendanna þyrftu 

að vera hluti þjálfunar í meiri og markvissari mæli að mati höfundar. Tæknileg geta 

leikmanna á hæstu getustigum hérlendis virðist þó standast samanburð að mörgu leyti við 

deildir í sumum löndum Evrópu, að því að dæma að Íslendingar hafa á undanförnum árum átt 

fulltrúa erlendis sem hafa sýnt alla burði til að koma sér á framfæri og spila í atvinnumennsku. 

Það hefur sýnt sig og sannað að íslensk ungmenni búa yfir jafn miklum hæfileikum til 

íþróttaiðkunar og ungmenni annarra þjóða en að þeim þarf að hlúa og efla til dáða. Fyrir 

íþróttafræðinga er blakíþróttin vettvangur sóknarfæra og er höfundur sannfærður um að 

blakheimurinn á Íslandi tæki framlagi þeirra fagnandi, auk þess sem verkefnið yrði verðugt og 

krefjandi. Höfundur vonar að með þessu verki hafi hann lagt sín fyrstu, og vonandi ekki 

síðustu, lóð á vogarskálar blakmenningarinnar á Íslandi.  
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