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1 Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tennishreyfinguna á Íslandi. Markmiðið er að móta 

afreksstefnu fyrir Tennissamband Íslands og hreyfinguna. Stefnumótun sem þessi varpar 

ljósi á helstu þætti íþróttarinnar og getur verið eitt skref í að bæta hana. Fyrst voru 

skoðaðir  þættir sem snéru að sögu tennis á Íslandi, kröfur íþróttarinnar og mikilvægi 

afreksstefna. Í verkefninu var skoðuð umfjöllun um afreksstefnur og tilgang þeirra. 

Einnig hver er skilgreiningin á afreksmanni og hvað einkennir hann. Notuð voru 

eigindleg viðtöl með opnum spurningum við reynda viðmælendur tengda 

tennishreyfingunni til að afla nánari upplýsinga. Markmið viðtalanna var að fá innsýn inn 

í tennishreyfinguna á Íslandi. Hvað þeir töldu vera meginmarkmið með afreksstefnu og 

þjálfun á afreksmönnum.  

Verkefnið var gert með það að leiðarljósi að Tennissamband Íslands myndi nota 

stefnunmótunina og gæti notið góðs af henni. Í verkefninu má sjá hina ýmsu þætti sem 

brýnt er að skoða betur og bæta til þess að tennis á Íslandi geti náð meiri framförum.  

Lykilorð: Afreksstefna, Afreksmaður, Stefnumótun, Tennissamband Íslands, 

Tennis, Þjálfun. 
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2  Inngangur  

Það má segja að tennisíþróttin hafi náð tökum á mér á unga aldri. Ég byrjaði í íþróttinni 

af tilviljun og varð alveg heltekinn. Kynni mín við tennisíþróttina eru ástæðan fyrir því að 

ég er að skrifa þetta verkefni og meðal annars ástæðan fyrir starfsvettvangi mínum í dag 

og líklega til framtíðar. Það má því segja að íþróttin hafi dregið mig inn á svið sem ég 

bjóst jafnvel aldrei við. Í lok ársins 2012 var ég spurður af einum samnemanda mínum 

hvað mig langaði til að skrifa um í lokaverkefninu mínu. Ég var ekki lengi að svara og 

sagði honum að mig langaði til þess að vinna stefnumótun fyrir tennishreyfinguna á 

Íslandi því slík stefnumótum væri ekki til. Ég fór strax að ímynda mér hvaða þætti og 

hliðar íþróttarinnar mig langaði að skoða. Mig langar til að sinna tennisþjálfun í 

framtíðinni og þetta verkefni gefur ágætis innsýn inn í hvaða þætti og áherslur þarf að 

huga að þegar kemur að afreksfólki. Afreksstefna fyrir tennis á Íslandi er ein leið til þess 

að starf hreyfingarinnar verði öflugra og markvissara. Með slíkri stefnumótun gæti 

umhverfi hreyfingarinnar orðið skýrara og fleiri möguleikar opnast fyrir afreksmenn til 

að öðlast frekari framfarir í íþróttinni. 

Í verkefninu er farið yfir það sem ég tel nauðsynlegt til að ná betri skilningi á því 

sem þarf að takast á við í dag og í framtíðinni. Tekið er fyrir hvað er talið mikilvægt í 

hugmyndafræði afreksstefnu og afreksfólks. Verkefnið skiptist niður í fræðilegan kafla 

þar sem tekin er fyrir saga- og kröfur íþróttarinnar, afreksstefnur og afreksmenn. Að 

lokum er kafli sem fjallar um stefnumótun og uppsetningu á afrekstefnu fyrir 

Tennissamband Íslands.   

Einn maður innan tennishreyfingarinnar talar ósjaldan um það hversu mikil 

lífsgæði það eru að vera tennisspilari. Meðal annars vegna þess að tennis er íþrótt sem 

hægt er að spila á hvaða aldri sem er eins og sjá má í Tennishöllinni í Kópavoginum. 

Tennis má spila bæði innanhúss og utanhúss og það er að sjálfsögðu mikill kostur. 

Tennis er ekki einungis skemmtileg íþrótt heldur á sama tíma góð líkamsrækt, en hægt 

er að fá mikla hreyfingu út úr íþróttinni. Tennis hefur góð áhrif á heilsu og jákvæð áhrif á 

samskipti fólks innan hreyfingarinnar. Þeir sem að tennishreyfingunni koma eru hinir 

almennu tennisspilarar, Tennissamband Íslands, tennisklúbbarnir, þjálfarar og foreldrar. 
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Hagsbót þessa verkefnis er að fleiri ungir og efnilegir geti komið upp á næstu 

árum og að haldið sé betur um þá afreksmenn sem tennishreyfingin hefur í dag. Að við 

náum að skapa efnilegum og áhugasömum tennisspilurum betra tækifæri en áður til að 

ná langt. Að samheldni sé meiri innan hreyfingarinnar og markmið séu skýrari. 
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3 Tennisíþróttin og kröfur hennar 

Tennis er ekki aðeins talin ein vinsælasta íþrótt í heimi heldur líka ein sú erfiðasta. Hún 

er ekki talin erfiðust líkamlega, heldur vegna þess að til þess að komast langt í henni þarf 

allt að ganga upp. Tennis er einstaklingsíþrótt og þess vegna verður einstaklingur að 

treysta á sjálfan sig. Hér verður prófað að bera saman tennis og fótbolta þó að fótbolti 

sé liðsíþrótt. Í fótbolta getur einstaklingur verið góður í vörn en ekki góður í marki, 

góður á kantinum en ekki frammi og svo framvegins. Í tennis verður einstaklingur að 

vera góður í öllum þeim skotum sem geta átt sér stað í tennisleik.  

Tennisíþróttin skiptist niður í forhönd, bakhönd, smass, blak og uppgjöf. Bara í 

forhönd er hægt að slá boltann á um það bil 40 mismunandi vegu tæknilega sem sýnir 

hversu mikla kunnáttu þarf að hafa í íþróttinni til að geta ráðið við mismunandi tegundir 

af skotum. Tennis er að öllum líkindum ein tæknilegasta íþrótt sem er til og er því mjög 

krefjandi fyrir tennisspilara að ná tökum á tæknilegum atriðum. Tennisspilari þarf að 

hafa hvert einasta tæknilega atriði í lagi í íþróttinni til að eiga möguleika á því að komast 

langt. Þá þarf taktík, líkamleg geta, sálfræðileg hlið íþróttarinnar og fjárhagslegur 

stuðningur líka að vera til staðar. Það getur verið mjög erfitt að fá fjárhagslegan 

stuðning og verða menn því oft að afla fjármagns sjálfir. Vegna þess að tennis er 

einstaklingsíþrótt er enginn sem styður fjárhagslega við bakið á spilaranum nema hann 

sjálfur. Vissulega fá einhverjir tennisspilarar góða styrki en þeir eru af skornum skammti. 

Þess má geta að til þess að öðlast A-styrk hjá ÍSÍ þurfa íþróttamenn að vera á 

heimsmælikvarða (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). Í Svíþjóð og Noregi er til 

dæmis enginn karltennisleikari á topp 200 í heiminum. Það er því mjög erfitt að vera á 

heimsmælikvarða í tennis. Ef það tækist gæti sá tennisleikari jafnvel rekið ÍSÍ fyrir eigin 

reikning og þyrfti ekki á styrk að halda (ATP, 2013).      

 Til þess að halda áfram að bera tennis saman við fótbolta má þess geta að bara í 

ensku úrvalsdeildinni í fótbolta eru 540 leikmenn á skrá, fyrir utan þá sem eru ekki í hóp, 

varaliði eða unglingaliði. Sem dæmi, ef að við myndum taka 10 stærstu deildir í heimi í 

fótbolta og bera saman við heimslistann í tennis þá yrðu það um það bil 5.400 leikmenn 

í fótbolta á móti um það bil 1.600 tennisspilurum sem eru á heimslistanum í tennis. Af 



11 

 

þessum 1600 tennisspilurum eru kannski 200-300 spilarar sem geta lifað á því að spila 

íþróttina og um það bil 100 spilarar sem eru í þeim gæðaflokki að geta átt möguleikann 

á því að fá svipuð laun og þessir 5.400 fótboltamenn. Auðvitað er það misjafnt eftir 

gengi og hvar á heimslista tennisspilarinn er en vegna allra þessara þátta er tennis talin 

ein af erfiðari íþróttum til að verða góður í á heimsvísu (ATP, 2013). 

3.1 Tennisíþróttin 

Tennisíþróttin rekur upptök sín til miðalda í Evrópu. Talið er að afbrigði 

tennisíþróttarinnar hafi fyrst sést í París um 12. öld. Til að byrja með var íþróttin spiluð 

með höndunum en á svipaðan hátt og er hún er spiluð í dag. Tennisspaðinn var síðan 

kynntur til sögunnar á 16. öld (ITF, 2008). Talið er að nafnið Tennis sé komið af nafni 

borgarinnar Nile Delta eða „Tanis“ eins og Grikkir kölluðu hana. Arabar kölluðu hana 

Tinnis. Rúmföt voru framleidd í Tinnis og fyrstu tennisboltar sem voru búnir til voru úr 

sama efni og rúmfötin. Fólk úr borginni Tinnis spilaði íþrótt þar sem notaður var bolti og 

hrjúfur spaði. Þetta er ein kenning um uppruna tennisíþróttarinnar og nafnsins „Tennis“ 

(Djata, 2006).  

Árið 1874 var breskur hermaður að nafni Walter Clopton Wingfield sem fékk 

einkaleyfi fyrir leik sem hann kallaði „Sphairistike“ seinna þekkt sem „lawn tennis“. 

Hann bjó til 40 blaðsíðna reglubók um íþróttina. Einnig seldi hann útbúnað í meira en 

þúsundatali sem innihélt net, netstangir, bolta og spaða. Vinældir íþróttarinnar urðu 

fljótt miklar en nafni íþróttarinnar var þó breytt í „lawn tennis“ og síðar tennis. Lögun 

vallar Wingfield‘s varð einnig breytt úr því að líta út eins og stundaglas í það að verða 

rétthyrntur, lengd vallarins var líka aukin. Leikmenn íþróttarinnar höfðu komist að því að 

þeir þurftu ekki hans útbúnað til að spila íþróttina. Eftir að hafa haldið einkaleyfi 

íþróttarinnar í þrjú ár ákvað Wingfield að endurnýja það ekki vegna þessa. Þó svo að 

Wingfield hafi spilað íþrótt sem var svipuð og hafði verið spiluð í jafnvel hundruðir ára á 

mismunandi stöðum í heiminum, þá er hann talinn frumkvöðull íþróttarinnar eins og 

hún er spiluð í dag. Wingfield var tekinn inn í höll frægðarinnar í tennisheiminum árið 

1997, 85 árum eftir að hann dó (Brown og Soulier, 2004). 

Í alltof langan tíma var tennis ekki spilað af minnihlutahópum eða konum, milli- 

og lægristéttum samfélagsins. Íþróttin var aðalega spiluð af ríkum mönnum sem voru 

allir í klúbbum sem aðrir en þeir fengu ekki aðgang að. Eftir seinni heimstyrjöldina 
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breyttist þetta þó. Árið 1948 og 1949 vann leikmaður af rómansk-amerískum ættum 

stórmót, árið 1967-1977 vann afrísk-amerískt ættaður leikmaður stórmót og síðan var 

það Billie Jean King sem að vann nokkur stórmót í kringum 1963 til 1975 (Brown og 

Soulier, 2004). 

Það var árið 1968 sem tennis var breytt úr því að vera „opin“ íþrótt í að félag 

tennisspilara var stofnað. Með opinni íþrótt er átt við að hver sem vildi gat tekið þátt í 

móti óháð getu. Árið 1972 stofnuðu atvinnutennisspilarar samband sem heitir 

„Accosiation of Tennis Professionals“ (ATP). Markmið sambandsins var að styrkja 

tennisíþróttina til hins betra. Eitt af markmiðum ATP var að útbúa styrkleikalista á 

tölvutæku formi sem gerði grein fyrir styrkleika tennisspilara og mældi hvort leikmaður 

gæti tekið þátt í ýmsum mótum miðað við styrkleika hans.  Styrkleikalistinn var tekinn í 

notkun árið 1973 og er ennþá notaður sem styrkleikalisti í karlatennis. Styrkleikalisti fyrir 

tvíliðaleik var tekinn í notkun árið 1976 og er enn í notkun (ATP, 2013).  

Árið 1990 fóru 85 tennisspilarar af 100 fram á að ATP myndi einnig vinna í 

samvinnu við tennisspilarana. Þá var nafni félagsins breytt í ATP tour og hefur starfað 

undir því nafni síðan þá. Við breytinguna og samstarfið fengu ATP Tour tölvufyrirtækið 

IBM til að styrkja samtökin og gera þau stærri. Við það var samþykkt að spiluð yrðu 76 

mót í 28 löndum á ári og varð verðlaunafé 50% meira en áður. Árið 1991 gerði ATP Tour 

sjónvarpssamning um að 19 mót yrðu sýnd í sjónvarpi yfir árið fyrir almenning. Árið 

1993 ákvað ATP Tour að bæta löndum eins og Qatar og Sameinuðu furstadæmunum inn 

í mótaröðina, verðlaunafé var nú orðið 23% meira en við fyrri hækkun. Árið 1995 er 

fyrsta heimasíða ATP Tour stofnuð. Hún inniheldur upplýsingar um alla tennisspilara 

sem eru í samtökunum eða hafa spilað á ATP hringnum áður. Alls eru 2207 karlar í 

einliðaleik á styrkleikalista heimasíðunnar í dag og af þeim eru um það bil 600 spilarar í 

sama sæti sem er í kringum 1600. Í tvíliðaleik eru alls 1841 spilarar (ATP, 2013).  

ATP Tour er aðeins fyrir karlatennis en félag kvenn tennisspilara heitir „Women‘s 

Tennis Association“ og var stofnað árið 1970 með Billie Jean King í fararbroddi. Sama ár 

skrifaði Billie Jean King og aðrar átta konur undir eins Bandaríkjadollara samning við 

„Virginia Slims Series“ sem var þá alþjóðlegt samband kvenna í tennis. Árið 1971 voru 

alls 19 mót haldin á vegum þessa sambands og sama ár varð Billie Jean King fyrsta konan 

til þess að fá sex stafa tölu í árstekjur. Árið 1973 var „King Women‘s Tennis Association“, 
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eða WTA, stofnað. Innan WTA voru allar þær konur sem töldust vera atvinnumenn. 

Sama ár var í fyrsta sinn jafnt verðlaunafé í karla- og kvennaflokki á mótunum 

Wimbledon og US Open. Árið 1974  skrifaði WTA undir fyrstu sjónvarpsútsendinuna við 

CBS. Árið 1980 voru 250 konur að spila sem atvinnumenn á um það bil 47 mótum sem 

voru sýnd alþjóðlega og með samtals 7,2 milljónir bandaríkjadollara í heildar 

verðlaunafé. Martina Navratilova var fyrsta tenniskonan til þess að vinna sér inn meira 

en eina milljón Bandaríkjadollara í verðlaunafé á einni leiktíð. Árið 2013 fagnaði WTA 40 

ára afmæli sambandsins og voru þær níu sem upprunalega stofnuðu sambandið 

viðstaddar. Í dag leika margar af tekjuhæstu íþróttakonum heims tennis (WTA, 2013). 

Íþróttin vakti miklar vinsældir í Bandaríkjunum og í Evrópu í byrjun 20. aldarinnar 

en það var þá sem eitt elsta tennismót sem til er í dag varð til. Mótið kallast Davis Cup 

og er það heimsmeistaramótið í tennis. Í því eru bæði spilaðir einstaklingsleikir og 

tvíliðaleikir. Þá mætast þjóðir og spila í riðlum til að byrja með en síðar í útsláttarkeppni. 

Ein viðureign eru samtals þrír leikir á milli þjóða, tveir einliðaleikir og einn tvíliðaleikur. 

Það lið sem vinnur tvo eða fleiri leiki vinnur viðureignina. Davis Cup átti sér fyrst stað 

árið 1990 þegar Bandaríkin mættu Bretlandi í krikketklúbbi í Boston. Ári áður en 

keppninni var komið á, höfðu fjórir meðlimir sem stunduðu nám við Harvard og voru 

einnig í tennisliði skólans, komið með þá hugmynd að þeir myndu spila á móti Bretum. 

Þegar bæði Bandaríkin og Bretland höfðu samþykkt þessa viðureign útbjó einn 

meðlimur úr tennisliði Harvard, að nafni Dwight Davis, tennismót og keypti bikar fyrir 

sinn eigin pening sem vinningsliðið myndi eignast. Þaðan er nafnið Davis Cup komið og 

hefur nafnið staðið síðan þá. Árið 1905 var mótið orðið töluvert stærra, en þá voru 

þjóðir eins og Frakkland, Austuríki, Belgía, Nýja Sjáland og Ástralía voru einnig farnar að 

taka þátt. Árið 1920 tóku ríflega 20 þjóðir þátt í mótinu og átti fjöldinn enn eftir að 

aukast, en 50 þjóðir voru farnar að taka þátt árið 1970. Davis Cup er í dag stærsta 

heimsmeistaramót sem haldið er árlega. Á síðasta ári 2013, tóku rúmlega 130 þjóðir 

þátt. Ísland spilar einnig í Davis Cup og sendir lið ár hvert. Ísland er í þriðju deild eins og 

staðan er í dag (Davis Cup, 2013).  

Þau mót sem hafa mest vægi innan tennisheimsins eru fjögur talsins og kallast 

„grand slam“. Þegar tennisspilarar eru bornir saman er oftar en ekki talað um hvað hver 

spilari hefur unnið mörg slík mót. Ástralska Opna er eitt af fjórum stórmótunum og er 



14 

 

það haldið í Melbourne. Mótið hefur verið til síðan 1905 og var spilað á ýmsum stöðum 

innan Ástralíu, en hefur verið haldið í Melbourne síðan 1972. Mótið er alltaf fyrsta 

stórmót sem haldið er á árinu og er það spilað í miðjum janúar. Næst á eftir því kemur 

„Roland Garros“ sem er haldið í lok maí.  Roland Garros eða Franska Opna eins og það er 

einnig kallað er haldið í París og hefur verið spilað síðan 1891. Wimbledon er þriðja 

stórmótið á árinu en það er sennilega þekktasta tennismótið. Wimbledon er haldið í lok 

júní í borginni sem er með sama nafn í Englandi. Wimbledon er elsta tennismót sem 

þekkist og er af mörgum talið virðulegasta og flottasta mót sem hægt er að vinna. Mótið 

hefur verið haldið síðan árið 1877. US Open eða Bandaríska Opna er síðan fjórða og 

síðasta stórmótið sem haldið er á ári hverju. Bandaríska Opna hefur verið spilað síðan 

árið 1881 í karlaflokki (ITF, 2014). Tennis hefur einnig verið spilað á Ólympíuleikunum en 

íþróttin var spiluð frá árinu 1896 til 1924. Fyrstu konurnar tóku þátt árið 1900 í París. 

Vegna ágreinings um það hverjir væru atvinnumenn og hverjir áhugamenn hvarf tennis 

frá Ólympíuleikunum í  60 ár. Tennis hefur þó verið hluti af Ólympíuleikunum síðan árið 

1988 og þykir það mjög áhugavert innan tennisheimsins að vinna Ólympíugull 

(Renström, 2002).  

3.2 Gildi íþróttarinnar og afreksmála 

Tennisíþróttin hefur ákveðin gildi fram á að færa. Þessi gildi eru fyrst og fremst 

heiðarleiki, jákvæðni og agi (Baltzell, 2013). Tennisíþróttin krefst á heiðarleika þeirra 

sem spila hana, virðingu fyrir íþróttinni og reglum hennar. Þeir sem spila tennis ættu að 

hafa gaman að æfingum og utan vallar einnig. Algjör lykilþáttur til þess að ná árangri í 

tennis er agi. Þeir sem vilja ná langt verða að skapa sér góðan aga svo að hægt sé að ná 

markmiðum. Mikilvægt er að agi spili líka þátt í virðingu gagnvart íþróttinni sjálfri en ekki 

aðeins sjálfum sér. Tennisspilarar skulu sýna íþróttinni virðingu og reglum hennar einnig.  

Mynd 1 sýnir nokkrar hliðar á styrkleika tennishreyfingarinnar. Rannsóknir sýna 

að jákvæð upplifun af íþróttariðkun geti skapað langtíma skuldbindingu við virkan lífstíl. 

(Machar o.fl., 2003). Tennis er skemmtileg íþrótt fyrir börn á öllum aldri og á 

mismunandi getustigum. Líkurnar á meiðslum eru í lágmarki og einnig býður íþróttinn 

upp á félagslegt-, líkamlegt- og sálfræðilegt heilbrigði (USTA, e.d.) 
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Mynd 1 Heilbrigði tennisíþróttarinnar 

3.3 Saga tennis á Íslandi 

Tennis var leikið á Íslandi í kringum árin 1920 – 1932 af yfirstétt landsins en ekki var 

mikið um að vera þangað til árið 1975. Þá voru stærri íþróttahús byggð sem gátu haldið 

utan um tennisvelli. Tennis var betur þekkt sem sumaríþrótt á Íslandi vegna þess að 

engir innanhússvellir voru í boði og fólk lét sér nægja að spila á sumrin. Fyrstu 

Íslandsmeistarar íþróttarinnar voru krýndir árið 1984 og síðan þá hefur Íslandsmótið 

verið haldið árlega. Íslandsmótið er spilað utanhúss og í dag er það spilað á 

Tennisvöllum Kópavogs (TSÍ, e.d.). Arnar Sigurðsson er sigursælasti tennisspilari Íslands 

en hann hefur unnið Íslandsmótið samtals fimmtán sinnum. Arnar er líka eini 

Íslendingurinn til þessa sem hefur komist á atvinnumannalistann í einliðaleik, en hann 

var hæst skráður númer 703 í einliðaleik og númer 518 í tvíliðaleik (ATP, e.d.) Núverandi 
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Íslandsmeistari í einliðaleik karla er Birkir Gunnarsson og hefur hann unnið tvö ár í röð. 

Fyrsti Íslandsmeistari kvenna var einnig krýndur árið 1984. Sigursælustu 

Íslandsmeistarar kvenna eru Hrafnhildur Hannesdóttir og Íris Staub en þær hafa sigrað 

sjö sinnum hvor. Núverandi Íslandsmeistari í einliðaleik kvenna er Hjördís Rósa 

Guðmundsdóttir, en hún hefur unnið tvisvar sinnum í einliðaleik á Íslandsmóti (TSÍ, e.d.). 

Tennissamband Íslands var stofnað þann 14. nóvember árið 1987. 

Tennissambandið fór þó ekki á fullt fyrr en við stofnun Tennishallarinnar árið 1995 (TSÍ, 

e.d.). Tennis hafði verið spilað sem skemmtun á sumrin hjá flestum en það átti þó heldur 

betur eftir að breytast með komu Tennishallarinnar, sem var til húsa þar sem Sporthúsið 

er í dag. Höllin innihélt sex innanhússvelli í fullri stærð sem varð til þess að mikil aukning 

varð í tennisíþróttinni. Þá var hægt að æfa með þjálfara og leigja velli á veturna. Nóg var 

um tennisæfingar og gátu krakkar stundað íþróttina undir leiðsögn þjálfara oft í viku.  

Tennishöllin starfaði sem tennishöll eingöngu þangað til ársins 2002 en þá var öðrum 

helmingi hallarinnar breytt í það sem heitir „Sporthúsið“ í dag. Eftir það voru einungis 

þrír vellir til þess að spila tennis á, sem fljótlega urðu að tveimur eftir að þriðja vellinum 

var breytt í æfingarsvæði fyrir golf.  

Árið 2005 var í síðasta sinn sem tennis var spilað í „gömlu Tennishöllinni“. Engir 

vellir voru eftir til þess að spila tennis á, heldur hafði þeim verið breytt í fótboltavelli. Frá 

árinu 2005 til 2007 voru því engir sérhannaðir tennisvellir á Íslandi til að spila á 

innanhúss en þó var hægt að spila í íþróttahúsi Fjölnis og íþróttahúsi Álftaness. Næstum 

allar æfingar féllu niður nema fyrir útvalda og lá tennisíþróttin á Íslandi nánast niðri á 

meðan á þessum tíma. Erfitt var að fá æfingartíma í Fjölni og á Álftanesi og það voru 

aðeins þeir sem lögðu hvað mesta ástundun á íþróttina á þessu tímabili sem spiluðu þar. 

Þetta var slæmur tími í sögu tennis á Íslandi sem mun vonandi ekki endurtaka sig. Sem 

betur fer breyttist staða tennis á Íslandi árið 2007 en þá var tekin í notkun ný og glæsileg 

Tennishöll með þremur sérhönnuðum tennisvöllum í fullri stærð. Eftir það tók tennis 

mikinn kipp og byrjað var með tennisæfingar fyrir þá sem það vildu og hinn almenni 

tennisspilari gat byrjað að spila aftur. Frá því að nýja tennishöllinn varð til, hefur orðið 

mikil gróska í tennisstarfinu. Tennisæfingar hafa verið í boði daglega fyrir börn og alveg 

upp í fullorðna sem hefur skipt miklu máli fyrir starf íþróttarinnar.  
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3.4  Tennissamband Íslands  

Eins og fram kom hér á undan þá var félagið stofnað 1987 og hefur iðkendafjöldi aukist 

síðan þá. Árið 2009 voru skráðir 1.577 tennisleikarar á Íslandi og er Tennissambandið 

fulltrúi þeirra (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2009). Stjórn Tennissambands 

Íslands vinnur óeigingjarnt starf eingöngu með sjálfboðaliðum. Án þeirra væri 

Tennissambandið ekki til. Haldnir eru 12-14 stjórnarfundir á ári til að fara yfir hin helstu 

málefni. Ársþing TSÍ er haldið árlega og þar geta tennisáhugamenn komið með sínar 

hugmyndir og skipst á skoðunum. Í aðalstjórn eru samtals fimm aðilar en í varastjórn eru 

fjórir aðilar. Helgi Þór Jónsson er formaður, Ásta Kristjánsdóttir, Bragi Leifur Hauksson, 

Gunnar Þór Finnbjörnsson og Þrándur Arnþórsson eru í aðalstjórn (TSÍ, 2014). 

3.5 Hvernig er staða tennis á Íslandi í dag 

Eins og áður sagði þá hefur aðstaða til iðkunar í tennis batnað þó að hún gæti verið betri 

með fleiri völlum. Þjálfun íslenskra tennisspilara er í höndum tennisþjálfara sem eru 

margir fagmenntaðir og með reynslu, sem hefur fengist með eigin reynslu og einnig í 

gegnum fagmenntun á vegum erlendra tennissambanda (TSÍ, munnleg heimild 19. mars 

2014). International tennis federation, eða ITF, hefur ákveðið að halda ITF námskeið á 

Íslandi sem mun koma íslenskum tennisþjálfurum til góða. ITF þjálfaranámskeið skiptast 

niður í ITF eitt, tvö og þrjú þar sem þrjú er hæsta stigið sem hægt er að fá (ITF, e.d.).   

Tennismót eru bæði haldin af TSÍ en einnig af tennisklúbbunum. Það eru um það 

bil 8-12 mót ár hvert (TSÍ, e.d.). Smáþjóðaleikarnir verða haldnir á Íslandi árið 2015 og 

verður tennis ein af þeim greinum sem verður keppt í (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2014). Ísland hélt í ár Evrópumót unglinga í 14 ára og yngri og 16 ára yngri og 

gekk það mjög vel. Eitt af okkar afreksefnum, Anton Magnússon, vann mótið í 

strákaflokki (TSÍ, 2014). 

Í dag eru nokkrir þjálfarar í fullu starfi við þjálfun, sem styrkir tennisstarfið gríðarlega en 

það kemur sér vel til þess að koma tennis á hærri stall en áður. Með því starfi koma upp 

börn og unglingar sem leggja mikinn metnað og dugnað í íþróttina (Jónas Páll Björnsson, 

munnleg heimild 19. mars 2014). Þeir sem standa upp úr geta síðan átt möguleika á því 

að fara í tennisferðir á vegum Tennissambands Íslands og öðlast meiri reynslu í 

íþróttinni (TSÍ, munnleg heimild 19. mars 2014). 
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Í dag eru vellir nánast alltaf uppteknir sem þýðir að eftirspurn er mikil. Æfingar 

eru vel sóttar og vallarsvæði er því oft lítið vegna mikillar ásóknar. Vinsældir tennis hafa 

síaukist á undanförnum árum á Íslandi. Fleiri fréttir virðast vera í fjölmiðlum og mikil 

eftirsókn er í að spila íþróttina. Þetta veldur því að ekki fá allir að spila eins mikið og þeir 

vildu. Líklegt er þó að byggðir verði tveir auka vellir við hina „nýju“ Tennishöll (Jónas Páll 

Björnsson, munnleg heimild 19. mars 2014). 

3.6 Kröfur íþróttarinnar 

Tennisíþróttin fer fram á skilning leikmans á því hvernig skal hreyfa sig á vellinum og slá 

tennisboltann. Tennisspilarar þurfa að geta þróað með sér fjölbreytileika af 

tennisskotum og hreyfingum á vellinum. Þessi hreyfimunstur og skot verða að vera 

framkvæmd frá mismunandi stöðum á vellinum, í mismunandi aðstæðum eftir leikjum á 

mismunandi hraða og með lágmarks meiðslahættu. Til að skoða áreynslu leikmanns í 

tennisleik verður að taka með í reikninginn að meðaltal hvers stigs er fimm sekúndur, 

sem þýðir að hver leikmaður mun slá boltann um það bil þrisvar sinnum að meðaltali í 

hverju stigi. Á þessum tíma mun leikmaður þurfa að færa sig um það bil þrjá metra á 

milli hvers skots sem hann slær. Eftir einn leik mun leikmaður hafa þakið að minnsta 

kosti um 900 metra á vellinum og slegið um 300 tennisskot ef miðað er við meðaltal 

tennisleikja. Á þessum tíma munu leikmenn hafa þurft að nota efri- og neðri líkama, 

notað mismunandi hreyfingar með spaðanum í mörgum ólíkum aðstæðum. Mismunandi 

tegundir af tennisvöllum og spilamennsku geta einnig ýtt undir það hversu flókið getur 

verið að eiga við íþróttina (Elliot, ofl., 2003). 

Tennisíþróttin er spiluð allan ársins hring sem býður spilurum upp á stutt og fá  

hvíldartímabil. Fáar aðrar íþróttir eru með jafn langt keppnistímabil en það reynir 

gríðarlega á tennisspilara að fá sjaldan hvíld. Það er líka gríðarlega erfitt að venjast nýju 

undirlagi hvað eftir annað en það getur reynt á líkamann að þurfa að venjast nýjum 

völlum með stuttu millibili. Álagið á leikmenn í dag er orðið þvílíkt að líkur á meiðslum 

eru töluvert meiri en áður. Þess vegna þurfa leikmenn að hafa sig alla við til að forðast 

meiðsli og vera betur á sig komnir en áður (Renström, 2002). 

Síðustu 25 ár hefur orðið mikil þróun í tennisheiminum, spilarar eru stærri, 

sterkari og hraðari en nokkurtíma áður. Undirbúningur leikmanna er mikil líkamleg 

þjálfun eins og styrkleika- og þolþjálfun. Það getur þó verið flókið verkefni að skipuleggja 
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rétta æfingaformið fyrir tennisspilara vegna þess að lengd stiga er um 3-10 sekúndur en 

lengd leikja getur verið lengri en maraþon. Hvernig leikurinn er spilaður í dag er mjög 

ólíkt því sem var spilað fyrir 25-30 árum síðan. Hann er miklu hraðari og reynir meira á 

leikmenn í dag en nokkurntíma áður (Machar o.fl., 2003).  

3.7 Skilgreining á afreksíþróttafólki í tennis á Íslandi 

Margar skilgreiningar falla undir afreksíþróttafólk og farið verður betur yfir þær í kafla 

5.2 að neðan. Hér verður notast við þær skilgreiningar sem einstaklingar innan 

hreyfingarinnar vilja meina að falli undir tennisspilara á Íslandi (Jónas Páll Björnsson og 

Jón Axel Jónsson, munnleg heimild 2. maí 2014). 

Í karlaflokki: Skilgreiningin á afreksmanni er sá sem er á heimslistanum, 

Íslandsmeistari eða álíka góður, er ofarlega á styrkleikalista í háskólatennis, getur unnið 

tennisleiki í alþjóðlegu móti í meistaraflokki á erlendri grundu. Sá sem fellur undir þessi 

skilyrði getur talist framúrskarandi. 

Í kvennaflokki: Sú sem  er á heimslistanum, Íslandsmeistari eða álíka góð, er 

ofarlega á styrkleikalista í háskólatennis, getur unnið tennisleiki í alþjóðlegu móti í 

meistaraflokki á erlendri grundu. Sú sem fellur undir þessi skilyrði getur talist 

framúrskarandi. 

Afreksefni: Þeir unglingar sem geta unnið leiki á erlendri grundu í alþjóðlegum 

mótum unglinga, teljast mögulegir Íslandsmeistarar í meistaraflokki í framtíðinni og 

gætu talist mögulegir aðilar til að komast á heimslistann. 

Afreksmenn í tennis á Íslandi verða skilgreindir af ofantöldum rökum. 

Það væri samt sem áður hægt að skilgreina tennisspilara sem afreksmenn 

innalands- og alþjóðlega. Innanlands væru þeir sem eru á landsmælikvarða en 

alþjóðlega væru þeir sem eru góðir á heimsvísu. Badmíntonsamband Íslands notar slík 

viðmið fyrir sitt afreksfólk (BSÍ, e.d.). 
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4 Þjálfun í tennis 

4.1 Tækni 

Tækni er hæfileikinn til að nota tæki og tól af ýmsu tægi. Hvort sem þau eru notuð er 

hugrænt, eða listrænt (Radinsky, 1970). Tennis er sennilega ein mesta tækniíþrótt sem 

til er og þess vegna skipta tæknilegir þættir íþróttarinnar gríðarlega miklu máli. Þættir 

sem geta flokkast undir tækni í tennis eru forhönd, bakhönd, blak, smass og uppgjöf. 

Nýjar þjálfunaraðferðir og ný tækni í spaðaframleiðslu eru meðal annars ástæða þess að 

tennis hefur tekið þvílíkum framförum í tækni undanfarin 20-30 ár. Það er engin 

fullkomin leið til að slá boltann í tennis en þó eru margar grundvallartæknireglur sem 

allir bestu spilarar heimsins deila með sér. Með því að skilja tæknilega hluti 

tennissveiflunnar geta tennisspilarar bætt sig í skilvirkni og árangri sveiflunnar. Það 

bætir ekki einungis hraðann sem boltinn er sleginn á heldur einnig nákvæmni og 

stöðugleika sveiflunnar. Flest öll tækni er kennd með því að horfa og líkja eftir bestu 

tennisspilurum í heimi. Þannig er hægt að læra mismunandi hreyfingarmunstur og 

kenna börnum og unglingum eftir því á hvaða aldri þau eru. Góður þjálfari notar 

þekkingu sína á tæknilegum hlutum til að hjálpa einstaklingum að ná tökum á þeim. Það 

þarf ekki að breyta öllu þó að tennisspilari sé ekki með fullkomna tækni eða með ólíkan 

stíl og aðrir. Þjálfari mun geta bent spilaranum á styrkleika hans og reyna að hjálpa 

honum til þess að koma í veg fyrir óþarfa hreyfingar í tennissveiflunni. Tennismeistari að 

nafni Fred Stolle sagði eitt sinn: „ég tek það sem þú hefur og geri það betra“ (Groppel og 

Roetert, 2001, bls. 7). 

Það er mikilvægt að einstaklingur átti sig á hraðamuni bolta og geti þannig valið 

að slá skot sem er við hæfi í hvert skipti. Það getur farið eftir undirlagi hversu hátt 

boltinn skoppar og hversu hratt hann skýst áfram. Til dæmis skoppar boltinn hæst á 

leirvöllum, næst hæst á hörðu undirlagi og svo lægst á grasi. Þetta eru eiginleikar sem 

tennisspilarar þurfa að venjast og aðlaga tækni sína að. Einstaklingar spila oft 

mismunandi tegund af tennisleik vegna þess að þeir hafa vanist ólíkum undirlögum. Sá 

sem spilar á leirvelli er líklegur til að setja meiri yfirsnúning á boltann heldur en sá sem 

spilar á hörðu undirlagi sem dæmi. Á leirvöllum skoppar boltinn hærra og því er gott að 
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setja mikinn yfirsnúning á boltann til að gera andstæðingnum erfiðara fyrir. Sem dæmi 

um það má nefna að boltinn skoppar að meðaltali í 0,678 sekúndur á leirvelli, en á 

hörðum velli í 0,64 sekúndur að meðaltali hjá atvinnumönnum í tennis. Það munar því 

um það bil 0,038 sekúndum á því hversu lengi boltinn er í loftinu eftir því hvernig 

undirlagi er spilað á. Þetta hefur áhrif á tímann sem leikmaður hefur til að svara 

boltanum, hversu mikið horn hann á að nota, hversu mikinn snúning og hvar hann á að 

staðsetja sig (Groppel og Roetert, 2001). 

Til þess að útskýra betur hvernig snúningur virkar á tennisbolta verður skýrt frá 

lögmáli sem heitir Magnúsaráhrif. Áhrifin gera snúning mögulegan en til þess að fá 

yfirsnúning á tennisbolta verður að vera háþrýstisvæði lofts fyrir ofan boltann en 

lágþrýstisvæði fyrir neðan. Háþrýstingur leitar alltaf til lágþrýstings og til verður kraftur 

sem myndar yfirsnúning. Þetta er öfugt við undirsnúning, þá eru hlutfallaskiptin 

nákvæmlega öfug (Burkett, 2010). Það hefur verið sannað að atvinnutennisspilarar geta 

slegið boltan með snúningi í um það bil 200-300 hringi á sekúndu (Groppel og Roetert, 

2001).  

4.2 Þol 

Tennisspilarar þurfa að vera með mjög gott þol vegna þess að þeir þurfa að erfiða oft í 

stuttan tíma í einu á tennisvellinum en einnig til að geta haldið út heilan leik sem oft 

tekur 2-4 tíma. Rannsóknir á góðum karlkyns tennisspilurum sýna að venjuleg þolþjálfun 

sem notuð er á tennisæfingum er mjög lífeðlisfræðilega lík þeim kröfum sem eru gerðar 

til leikmannna í keppni (Machar o.fl., 2003). Þolþjálfun spilar því eitt af lykilhlutverkum 

tennisspilara til að viðhalda sér eða koma sér í keppnisform. Einnig er nauðsynlegt að 

vera með gott þol til að geta viðhaldið gæði æfinganna á sem hæstu stigi. Loftháð- og 

loftfirrt þol eru talin næst mikilvægustu þættir líkamlega fyrir tennisspilara á eftir hraða 

og snerpu. Venjuleg þolþjálfun fyrir tennisspilara ætti að vera skipulögð af einstaklingi 

sem er með menntun í íþróttafræði svo hún skili sem bestrum árangri (Machar o.fl., 

2003).   

Tennis krefst mikillar orku leikmanns, það er því ljóst að til þess að ná 

hámarskárangri þurfa tennisspilarar að vera með mjög gott grunnþol. Við sérhæfðar 

tennisæfingar sem innihalda mikið álag er hægt að skoða mjólkursýruþröskuld, 

loftháðan- og loftfirrtan þröskuld eftir æfingu og bera saman. Það hefur komið í ljós að 
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tennisspilarar bregðast mjög misjafnlega við sama álagi. Þetta sýnir að hver og einn 

getur brugðist við með mismunandi efnaskiptum líkamans við sama álag. Tennissérhæft 

form er því hæfileikinn til að komast hjá þreytu eins mikið og mögulega er hægt í 

tennisleik. Stórir vöðvahópar sem vinna að miklum loftháðum efnaskiptum þurfa því að 

vera vel æfðir. Tennissérhæfðar æfingar eru einnig til að hækka mjólkursýrustig 

líkamans, en þá eru gerðar stuttar æfingar með miklu magni og stuttum hléum á milli til 

að reyna sem mest á mjólkursýruþröskuldinn (Machar o.fl., 2003).  

Þolþjálfun út frá sjónarmiði tennisíþróttarinnar flokkast í grunnþjálfun þols, 

nokkuð sérhæfða tennisþolþjálfun og tennissérhæfða þolþjálfun. Grunnþolþjálfun 

flokkast undir æfingar eins og að hlaupa og hjóla. Það er í rauninni hægt að gera 

grunnþolæfingar eins lengi og oft og menn vilja en þessar æfingar geta verið nokkuð 

léttar og þægilegar. Hægt er að stjórna æfingunum með því að skoða hjartsláttartíðni 

eða hraða. Nokkuð sérhæfð tennisþolþjálfun er nauðsynleg og nokkurnveginn 

framlenging af grunnþolþjálfun. Hún einkennist af svipuðum æfingum og í 

grunnþolþjálfun nema með stöðugum truflunum inn á milli. Til dæmis með því að 

hlaupa á tiltölulega rólegum hraða en með hraðaaukningum inn á milli. Tennissérhæfð 

þolþjálfun ætti að líkja eins mikið eftir tennisleik og hægt er. Til dæmis með því að nota 

æfingar þar sem leikmaður þarf að æfa mismunandi hreyfingarmunstur samtímis því að 

slá boltann. Tennisæfingar þar sem leikmenn eru látnir æfa  undir mjög miklu álagi ættu 

að vera gerðar með það til hliðsjónar að leikmenn fái nægan tíma til að jafna sig eftir 

æfingarnar, eða að minnsta kosti tvo daga. Slíkar æfingar ættu alls ekki að vera gerðar 

nokkrum dögum fyrir keppni (Machar o.fl., 2003).  

Almenn lögmál þjálffræðinnar segja að öll þjálfun verði að taka mið af getu 

einstaklings vegna þess að fólk er misjafnlega uppbyggt. Til dæmis með því að skoða við 

hvaða aðstæður er æft og hvað er þjálfað. Afturkvæmni er hæfileikinn til að halda getu 

og hæfni sem náðst hefur því annars gæti hún tapast. Stighækkandi yfirálag kallast það 

þegar einstaklingur reynir að bæta sig með jöfnu álagi sem reynir mikið á líkamann. 

Mikilvægt er að ekki sé farið of geyst í hlutina heldur sé álagið aukið jafnt og þétt. Við 

mikið æfingarálag þarf líkaminn tíma til að aðlagast þjálfun og jafna sig, þess vegna er 

mikilvægt að æfa á hárri og lágri ákefð til skiptis. Síðast en ekki síst er mikilvægt að 
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skipta þjálfunartímabili niður. Þá er hægt að æfa með mismunandi sérhæfni, magni og 

ákefð til að einstaklingur sé sem best í stakk búinn til keppni (Kenney, 2011). 

Þolþjálfun er hægt að flokka í loftháða- og loftfirrta þolþjálfun. Lofháð þol er 

kerfi sem líkaminn notar þegar hann þarf að erfiða í lengri tíma og loftfirrt þol er notað 

þegar líkaminn þarf að erfiða til styttri tíma (Gjertset o.fl., 1999).  Hér verður fjallað 

nánar um þessa tvo flokka. 

4.3 Loftháð þol 

Loftháð þjálfun sér til þess að flytja súrefni til vöva líkamans sem gerir honum kleift að 

erfiða í langan tíma (Bosquet, 2002). Loftháð þjálfun getur líka aukið endurheimtun 

þegar leikmaður hefur spilað erfiðan leik eða æfingu (Renström, 2002). Til þess að 

vöðvar geti unnið langan tíma notast líkaminn við kerfi sem kallast oxunarkerfið. Það sér 

til þess að líkaminn losi orku í gegnum efnaskiptaferli sem eru háð súrefni. Oxunarkerfið 

endist mjög vel og á því auðvelt með að framleiða orku svo lengi sem vöðvar fá nóg af 

næringu og súrefni til að vinna úr. Hjarta- og æðakerfið flytja súrefni til líkamans en 

súrefni binst blóðvökva sem fer síðan til vöðva. Eftir því sem einstaklingur er í betra 

formi ræður líkaminn betur við að flytja og nýta súrefni í lengri æfingum. Hann verður 

einnig fljótari að ná sér eftir æfingu eða leik. Að vera í góðri loftháðri þjálfun hefur 

einnig áhrif á líffræðilega hlið líkamans en hjartað getur stækkað sem leiðir til þess að 

meira blóð fer í hjartahvolfin. Við það verður meira slagmagn vegna þess að meira blóði 

er dælt inn og út úr hjartanu. Geta líkamans til að nota súrefni verður því betri, en það 

kemur í veg fyrir að líkaminn noti eins mikið af kolvetnum. Hámarskssúrefnisupptaka er 

hámarksgeta líkamans til að nota súrefni við hámarksálag, skilgreint sem V´O2max. Besti 

mælikvarðinn á þol er ákveðin þoltala en hún eykst við þjálfun og er oftast miðuð við 

líkamsþyngd (Kenney, 2011). Tennisleikir geta, eins og ég hef nefnt, staðið yfir í margar 

klukkustundir og þá getur komið sér vel að vera í öflugri loftháðri þjálfun (Machar o.fl., 

2003).  

4.4 Loftfirrt þol 

Loftfirrt þol segir til um hversu mikið einstkalingur getur notað loftfirrta orku í 

vöðvunum á stuttum tíma (Kenney, 2011). Loftfirrta áreynslu má áætla með skoðun á 

svokallaðri súrefnisskuld eftir æfingu, en loftfirrt áreynsla skoðar einnig laktatþröskuld 
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eða öðru nafni mjólkursýruþröskuld. Mjólkursýra verður til þegar mjólkursýra safnast 

upp í blóði við mikla áreynslu (Stegmann o.fl., 1981). Þá verður styrkur hennar töluvert 

hærri en í hvíld. Uppsöfnuð mjólkusýra er ástæðan fyrir því að leikmenn verða oft 

þreyttir eftir erfiðar æfingar en því hærri sem mjólkursýruþröskuldur er, því betra þol 

hefur einstaklingur. Mjólkursýruþröskuldur er einnig skráður sem prósenta af V‘O2max, 

en með honum má ákvarða líklegan hraða íþróttamanns í þolgreinum. Íþróttamenn í 

góðu formi eru með um það bil 70-80% af mjólkursýru af V´O2max. Áhrif loftfirrtrar 

þjálfunar getur haft áhrif á lífeðlisfræðileg áhrif líkamans líkt og loftháða kerfið. 

Líkaminn á auðveldara með að framleiða eða losa sig við mjólkursýru og styrkur vöðva 

getur aukist við aukna loftfirrta þjálfun (Kenney, 2011). Margir stuttir sprettir eru í 

tennis þar sem leikmaður þarf að spretta stutta vegalengd og svo framkvæma 

tennisslag. Þess vegna er mikilvægt að tennisspilari sé með gott loftfirrt þol til að geta 

notað mikla orku í stuttan tíma (Machar o.fl., 2003).  

4.5 Styrkur og styrktarþjálfun 

Styrkur er hæfileikinn til þess að nota kraft til að yfirvinna viðnám eða mótstöðu. Styrkur 

er mikilvægur eiginleiki íþróttamanna til að geta betur náð tökum á ákveðnum 

hreyfingum (Machar o.fl., 2003). Styrktarþjálfun er mjög mikilvæg íþróttamönnum 

vegna þess að hún gefur þeim möguleikann á því að verða betri tæknilega, taktískt, 

líkamlega og sálfræðilega. Í tennis er styrkur nýttur til að mynda hraða, kraft og úthald. 

Það er því ómögulegt að hafa snerpu, hraða, kraft, liðleika og öflugt loftfirrt orkukerfi án 

þess að hafa ákjósanlegan styrkleika. Aðalmarkmið styrktaræfinga er að styrkja 

leikmann utan vallar til þess að hann geti bætt tennisleik sinn innan vallar. Þessu er náð 

með því að hanna og útfæra styrkleikaæfingar sem geta bætt alla þætti tennisleiks 

einstaklinga (Renström, 2002). Rannsóknir sýna að styrktarþjálfun geti aukið loftháð þol 

og að orka geti verið betur nýtt í stuttum æfingum. Hjartsláttartíðni getur þannig haft 

bein áhrif á líkamann í stuttum styrkleikaæfingum. Hægt er að auka loftháð þol með því 

að æfa styrkleikaæfingar, til dæmis með því að hjóla eða hlaupa á 100% af Vo2max 

(Hickson o.fl. 1980). 

Eitt helsta markmið styrkleikaþjálfunar er einnig að æfa þau svæði líkamans sem 

mest þurfa á því að halda fyrir ákveðna íþróttagrein. Með því er verið að reyna að koma 

í veg fyrir að möguleg meiðsli gætu átt sér stað.  Með því að koma í veg fyrir meiðsli eru 
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möguleikar íþróttamannsins til að endast lengur í íþróttinni einnig meiri. Almenn 

styrktarþjálfun fyrir tennis ætti meðal annars að vera notuð til að bæta hraða, kraft og 

þol leikmanns. Æfingar sem eru notaðar í almennri styrktarþjálfun tennisspilara eru 

meðal annars teknar úr líkamsræktarþjálfun, ólympískum æfingum, kraftlyftingum og 

öðrum íþróttum (Machar o.fl., 2003). Styrktarþjálfun er ekki einungis til að bæta 

framfarir íþróttamannsins heldur einnig til að gera ferilinn farsælli en annars. 

Styrktarþjálfun tennisspilara þarf þó að vera miðuð að hverjum einstaklingi. Það þarf að 

taka tillit til aldurs, á hvaða undirlagi er verið að spila á og hvaða tennishreyfingar þarf 

helst að bæta hjá viðkomandi (Renström, 2002). Það getur verið skemmtilegt fyrir 

tennisspilara að ná sínu allra besta formi til að sjá hvað þeir geta mögulega gert á 

vellinum. Styrktarþjálfun er þó ekki einungis leið til að standa sig betur í íþróttinni heldur 

fyrir almenna heilsu og vellíðan líka (Machar o.fl., 2003).  

4.6 Liðleiki 

Læknar, þjálfarar, líkamsræktarþjálfarar og sjúkraþjálfarar hafa hvatt tennisspilara til að 

prófa fleira en að eyða tímanum einungis á vellinum til þess að ná árangri. Á meðal 

þessara atriða er líkamleg þjálfun, sálfræðileg þjálfun og næring. Þó er einn líkamlegur 

þáttur sem er oftar en ekki ýtt á eftir, þjálfun liðleika. Liðleikaþjálfun er ekki síður 

mikilvæg en styrktar- og þolþjálfun. Liðleikaþjálfun vísar til mögulegrar hreyfingar og 

álags á liði líkamans. Til þess að viðhalda og auka liðleika er mælt með 

margskonarteygjuæfingum. Teygjuæfingar hafa breyst talsvert í tímans rás en vísindi 

hafa leitt í ljós að til eru margar ólíkar teygjuæfingar sem þjóna mismunandi tilgangi 

hverju sinni (Machar o.fl., 2003).  

Liðleikaæfingar skipta miklu máli innan íþrótta vegna þess að þær hjálpa ekki 

aðeins til við að koma í veg fyrir meiðsli heldur geta þessar æfingar einnig bætt framfarir 

íþróttamanna. Liðleiki er skilgreindur sem „úrval hreyfinga“ í beinni þýðingu úr ensku. 

Þjálfarar ættu því að leggja mikla áherslu á þessar æfingar t.d. teygjuæfingar. Það eru 

nokkur atriði sem ætti að hafa í huga þegar liðleikaæfingar eru gerðar. Þau eru: 

 Konur eru liðugri en karlar og ráða því við erfiðari liðleikaæfingar. 

 Aldur skiptir máli. Börn eru liðugri en fullorðið fólk. 

 Liðleiki eykst við hita en minnkar við kulda 
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 Rannsóknir sýna að fólk sem stundar reglulegar íþróttir er liðugara en aðrir. 

(Hedrick, 2000). 

Einnig ætti að huga að eftirfarandi atriðum: 

 Fá sjúkraþjálfara eða lækni til að fara yfir liðleikaæfingar sem eru gerðar 

reglulega fyrir íþróttahóp. 

 Hita upp í um það bil 3-5 mínútur áður en æfing er hafin. 

 Gera allar æfingar hægt og rólega. 

 Ekki ætti að gera liðleikaæfingu ef hún meiðir. 

 Einstaklingsmiða æfingar. 

 Gera liðleikaæfingar á stærri vöðvahópum áður en farið er í smærri. 

 Gera liðleikaæfingar á þeim stöðum sem þarfnast þess mest. 

 Teygja ætti eftir allar líkamlegar æfingar. 

 Ekki ætti að teygja á morgnanna, þá er líkaminn minnst liðugur. 

(Renström,  2002). 

Ein tegund af þessum teygjuæfingum eru hreyfiteygjur. Þessar teygjuæfingar eru 

svokallaðar sprengikraftsteygjuæfingar sem eru ætlaðar til að lengja aðalvöðva 

æfingarinnar. Hægt er að gera æfingarnar sjálfur eða fá aðstoð frá öðrum til að 

framkvæma teygjurnar. Þessar teygjur geta til dæmis hjálpað vöðva- og taugakerfinu að 

ráða betur við ákveðnar komandi hreyfingar. Hreyfiteygjur eru yfirleitt notaðar rétt fyrir 

átök en margir talsmenn nútíma íþróttafræða vilja meina að hreyfiteygjur séu mjög 

mikilvægar rétt áður en farið er á æfingu eða í keppni. Kostir þessarar tegundar af 

teygjum eru þeir, að  vöðvahópar snarhitna og ýta undir blóðfæði og eru því mjög 

hentugar fyrir átök. Ókostirnir eru að hreyfiteygjur nota tvöfalt meiri vöðvaspennu 

heldur en teygjur án hreyfingar sem getur ýtt undir vöðvaeymsli og jafnvel 

vöðvameiðsli. Þjálfarar, leikmenn og aðrir aðkomendur tennisiðkenda ættu því að fara 

með gætni þegar kemur að hreyfiteygjum (Machar o.fl., 2003). 

Önnur tegund af teygjum eru teygjur gerðar í nánast fullkomnu jafnvægi og án 

hreyfingar. Þessi tegund teygjuæfinga er mest notuð af tennisspilurum. Einstaklingur 

verður að finna miðpunkt vöðvaspennu og ná góðri teygju og viðhalda henni í 30 til 60 
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sekúndur. Kostir þessara teygjuæfinga eru hversu lítil hreyfing er á líkamanum á meðan 

á hreyfingunni stendur. Þær auka teygjanleika vöðva og liða þannig að liðleiki 

mikilvægra vöðva verður meiri. Þessar teygjuæfingar krefjast líka minni vöðvakrafts  

meðan á teygjunni stendur og er því auðveldara að halda henni stöðugri og lengur. 

Ókostir þessara teygjuæfinga eru að engar sannanir hafa sýnt fram á að þær hjálpi 

líkamanum þegar hann er í hreyfanlegu formi í keppni. Með því er átt við þegar 

leikmaður er á fullum hraða í einhverri hreyfingu í íþróttinni þar sem reynir gríðarlega á 

vöðva og liði líkamans. Þar að auki finnst mörgum íþróttamönnum þessar teygjuæfingar 

hreinlega leiðinlegar (Machar o.fl., 2003). 

4.7 Hugarþjálfun 

Hugarþjálfun er ein tegund æfingar fyrir íþróttamenn. Ástæðan fyrir mikilvægi 

hugarþjálfunar getur verið margskonar, eins og til dæmis til að ýta undir ákveðni og 

markmið íþróttamannsins. Einnig til að undirbúa ákveðnar uppákomur í keppni eða vera 

betur í stakk búinn fyrir óákveðnar uppákomur í keppni sem dæmi. Talið er að 50-90% af 

frammistöðu afreksmanns fari eftir því hvernig hann er sálfræðilega undirbúinn en 

aðeins 0-10% þjálfunar í heild sinni fer í hugarþjálfun (Weinberg og Gould, 2007). 

Ein tegund hugarþjálfunar er sálfræðileg hæfnisþjálfun. Hún einblínir á æfingar í 

sálfræðilegri færni sem getur ýtt undir betri frammistöðu. Sálfræðileg hæfnisþjálfun 

getur þannig hjálpað afreksmanni að ná lengra í íþróttinni vegna styrkleika og 

þrautseigju. Sjálfstraust er trúin sem einstaklingur hefur á sjálfan sig til að standa sig vel. 

Ein ástæða sálfræðilegrar hæfnisþjálfunar er að auka sjálfstraust einstaklings. Afreksfólk 

er talið vera með gott sjálfstraust og eiga auðveldara með að stjórna tilfinningum heldur 

en þeir sem eru ekki afreksmenn. Afreksmaður með mikið sjálfstraust trúir því að hann 

sé rétti maðurinn í verkið, að hann muni ná árangri og sé með réttu hæfileikana til að 

takast á við það sem koma skal. Sá sem er með mikið sjálfstraust hlustar ekki á 

efasemdir heldur er tilbúinn í ögrun. Ástæða þess að hugarþjálfun er mikilvæg er meðal 

annars til að byggja upp sjálfstraust, en talið er að sjálfstraust og forspá hangi saman. 

Með því að hugsa til þess að jákvæðir hlutir muni eiga sér stað í framtíðinni er líklegra að 

það eigi eftir að gerast en ekki. Sjálfstraust ýtir undir réttar ákvarðanir og ýtir undir 

ákveðna hegðun sem getur leitt í för með sér  velgengni, betri einbeitingu, skýrari 

markmið og þrautseigju (Weinberg og Gould, 2007). 
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Til þess að skilja hugarþjálfun betur þarf að skilja hvað er andlegur styrkleiki. 

Andlegur styrkleiki afreksmanns er gríðarlega mikilvægur til að ná árangri. Hann er með 

mjög góða einbeitingu og lætur fátt koma í veg fyrir hana. Hann kvartar ekki eftir tap 

heldur kemur tvífeldur til baka og tilbúinn að takast á við nýja áskorun. Andlegur 

styrkleiki er ákveðin geta til að ráða við mikla pressu og takast á við mótlæti. 

Einstaklingur með þessi einkenni hefur mikla trú á sjálfum sér og trúir því að hann geti 

algjörlega stjórnað því hvernig fyrir honum fari, hvort sem það sé í keppnisaðstæðum 

eða ekki (Weinberg og Gould, 2007).  

Afreksmaður sem er með sterkan andlegan styrk er að öllum líkindum með mjög 

mikla áhugahvöt en til eru margar kenningar um áhugahvöt afreksíþróttamanna sem 

standa sig vel. Áhugahvöt þeirra er þannig að þeir eru mjög ákveðnir í að ná árangri og 

einblína eingöngu á velgengni sína. Þeir telja að ástæðan fyrir því að þeim gengur vel sé 

vegna innri þátta sem íþróttamennirnir telja sig hafa algjöra stjórn á. Þeir líta á mistök 

sem eitthvað sem þeir hafa ekki stjórn á, en óstöðugir ytri þættir valda mistökum í 

þeirra augum. Þessir íþróttamenn upplifa sig eins og þeir hafi stjórn á því hversu langt 

þeir geti náð og hversu góðir þeir geti orðið, þeir sækja í ögrun og að spila við betri 

spilara en þeir eru sjálfir. Þessir einstaklingar eru öruggir með sig í keppnisaðstæðum og 

standa sig að öllu jöfnu vel (Weinberg og Gould, 2007).  

Ein besta leiðin fyrir afreksmenn til að æfa sálfræðilega þætti er að stunda 

skynmynda- og sjónmyndaþjálfun. Skynmyndaþjálfun notum við til meðal annars til að 

finna fyrir snertingu þó við séum ekki að snerta neitt, til dæmis tennisspilari sér fyrir sér 

að slá og getur þannig ímyndað sér að hann finni fyrir líkamanum á meðan. 

Skynmyndaþjálfun er notuð til rifja upp fyrri reynslu eða reyna að sjá fyrir sér eitthvað 

sem gæti gerst í framtíðinni. Með skynmyndaþjálfun er hægt að ímynda sér tennisskot 

sem maður gerði rangt með því reyna að gera þau rétt  í huganum (Moran, 2004). 

Sjónmyndir eru hvað mest notaðar af skynmyndum en sjónmyndir hjálpa okkur 

við að sjá eitthvað fyrir okkur án þess að nota hljóð eða snertingu. Afreksmenn ættu að 

notast við þessa þjálfun til dæmis þegar þarf að fara yfir jákvæða hluti úr leik eða æfingu 

en ímynda sér sig líka að gera ákveðna jákvæða hluti í næstkomandi leik. Tiger Woods 

sem er einn fremsti kylfingur allra tíma talaði um það að hann notaði skynmyndir mikið í 

leik sínum. Hann sagðist reyna að sjá leikinn fyrir og finna fyrir því í líkamanum áður en 
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hann sló. Jack Nicklaus segir sömu sögu en hann segist aldrei slá högg án þess að hafa 

séð það fyrir sér áður (Weinberg og Gould, 2007).  

Rannsóknir sýna að skynmyndaþjálfun bætir frammistöðu íþróttamanna og getur 

bætt sjálfstraust þeirra. Skynmyndaþjálfun flokkast niður í hvar skynmyndaþjálfun er 

notuð, hvenær og af hverju. Skynmyndaþjálfun er mikið notuð af íþróttafólki með það 

að leiðarljósi að bæta árangur og frammistöðu (Lavallee o.fl., 2004). Afreksíþróttafólk er 

líklegra til að nota skynmyndir þegar nálagast í keppni eða mikilvægan leik, þá er þetta 

ákveðin tegund af undibúningi. Hægt er að nota skynmyndir hvar sem er og hvenær sem 

er, hvort sem það er á æfingu eða utan æfinga. Ástæða þess að afreksfólk notar 

skynmyndir eru margskonar. Meðal annars til þess að sjá sig fyrir sér vinna leik, finna 

fyrir hreyfingum í leik, stilla spennu og skipuleggja sig. Með því er hægt að sjá fyrir sér 

umhverfið og áhorfendur eða sjá fyrir sér að gera góð eða slæm tennisskot. Hægt er að 

skoða skynmyndir frá innra sjónarhorni og ytra. Innra sjónarhornið er líkt og að vera 

með myndavél staðsetta á enninu en þetta sjónarhorn miðast alfarið við eigin upplifun. 

Ytra sjónarhorn er líkt og að horfa á upptöku af sjálfum sér (Weinberg og Gould, 2007). 

Þegar notast er við skynmyndir er lykilatriði að afreksmenn noti þær rétt og til 

þess að ná framförum. Skynmyndir geta nefnilega líka dregið úr framförum séu þær 

notaðar rangt. Einstaklingur verður að reyna að nota þær á jákvæðan hátt og með því 

markmiði að þær verði eins skýrar og hægt er. Þannig má þróa og bæta andlegan 

styrkleika eins og sjálfstraust og einbeitingu. Skynmyndaþjálfun ætti þó alltaf að vera 

einstaklingsmiðuð eftir því hversu vel einstaklingur ræður við hana (Weinberg og Gould, 

2007). 

4.8 Opnar og lokaðar æfingar 

Tennis er þannig íþrótt að hún er æfð bæði með lokuðum og opnum æfingum. Lokuð 

æfing er til dæmis að æfa uppgjöf innanhúss og ákveðið er að skjóta bara á einn 

ákveðinn stað. Opin æfing gæti verið svipuð, en þá gæti verið sól og vindur úti og það er 

leikmaður hinum megin við netið sem þarf að svara uppgjöfinni og stigið síðan spilað. 

Opnar og lokaðar æfingar geta verið æfðar í sitthvoru lagi eða samtímis en það er mikið 

eins og tennisæfingar eru í heild sinni. Það er stór og mikilvægur þáttur í tennis að æfa 

ákveðnar æfingar í lokuðu umhverfi með leiðsögn. Til dæmis væri hægt að æfa 

tennisforhönd í „opinni stöðu“ tækni og einstaklingur slær þannig bolta allan daginn. En 
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þegar hann er í leik og staðan er 5-5 í úrslitasetti í tennisleik á blautum leirvelli og 

leikmaður fær svipaða forhönd og hann er búinn að vera að æfa nema að núna skoppar 

boltinn hátt í loft upp og með miklum yfirsnúningi. Þarna fær hann aðra forhönd en 

hann hefur æft vegna þess að æfingin sem hann var að einblína á var í lokuðu umhverfi 

og var of einhæf. Það er hættan við marga spilara og þjálfara að einstaklingar æfi 

meðvitað eða ómeðvitað aðeins þau skot sem þeir ráða mjög vel við og eru góðir í. Þetta 

er hættulegur liður í tennisþjálfun og hjá einstaklingum, að þeir forðist að æfa opnar 

hreyfingar sem getur dregið úr getu þeirra í framtíðinni  til þess að ná árangri (Ericsson, 

1993).  

Eitt af lykilatriðum í tennisþjálfun á afreksmönnum er að úthluta þeim verkefni á 

æfingum og að þeir þurfi að finna lausnirnar við verkefnunum. Margir af 

„tennissérfræðingunum“ tala um að það sem einkenni góða og hæfileikaríka 

tennisspilara sé hversu mikla fjölbreytni þeir hafi. Þjálfarar reyni því að koma með 

krefjandi æfingar sem reyna á afreksmenn í mismunandi aðstæðum. Með því til dæmis 

að reyna að fá leikmenn til að þróa sköpunargáfu sína hvað leikinn varðar. Nota þeirra 

eigin núverandi þekkingu og einnig þekkingu þjálfarans í mismunandi aðstæðum 

(Memmert, 2009). Rannsóknir sýna fram á að með því að gera æfingar fjölbreyttari náist 

meiri langtíma árangur með þannig kennslu. Sem sagt, æfingar sem valda fleiri 

truflunum og áreitum eru líklegri til að ná meiri árangri til lengri tíma (Douvis, 2005). 

4.9 Markmiðasetning 

Áhugahvöt einstaklings byggir að miklu leyti á markmiðasetningu einstaklings. Allir 

afreksmenn þurfa að hafa markmið til að ná árangri og halda sér við efnið og ýta þau 

meðal annars íþróttamönnum í að eyða tíma og vinnu til þess að ná enn lengra. Það er 

vísindalega sannað að skýr markmiðasetning hefur bein áhrif á frammistöðu einstaklinga 

hvort sem er í íþróttum eða á öðrum sviðum. Rannsóknir sýna að frammistaða eykst að 

meðaltali um 10-15% ef markmiðasetning er til staðar. Þó svo að rannsóknir sanni þetta 

er ekki þar með sagt að allir muni bæta frammistöðu sína. Metnaðurinn til að leggja á 

sig erfiði og þrautseigu verður líka að vera til staðar. Án innri hvatningar hjá einstaklingi 

mun ekkert gerast í framförum. Svo lengi sem einstaklingur getur séð sjálfan sig fyrir sér 

ná markmiðum sem hann hefur sett sér, eru líkurnar á því að innri hvatning muni verða 

til staðar til lengri tíma. Markmið veita einstaklingi tilgang með vinnunni sem hann 
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leggur í verkefnið og ýtir honum nær því að mæta nýjum og krefjandi verkefnum í 

framtíðinni. Að æfa íþrótt án markmiða er í rauninni svipað og að skjóta úr byssu án 

þess að vera með skotmark, þú gætir haft gaman að því að skjóta úr byssunni en þú 

munt ekki hitta neitt skotmark. Góður skilningur á markmiðum getur hjálpað þjálfurum 

og afreksmönnum að átta sig betur á því hvað er mikilvægt til þess að ná 

langtímaárangri. Markmið halda einnig hvatningunni gangandi bæði til styttri og lengri 

tíma. Þau geta aukið áreynslu afreksmannsins og ýtt honum áfram til þess að reyna 

aðeins meira á sig. Markmið hjálpa til við að beina athyglinni að réttum hlutum og 

aðgerðum (Renström, 2002). 

Helstu markmið íþróttafólks eru: Langtímamarkmið þar sem einblínt er á 

niðurstöður eða úrslit. Frammistöðumarkmið þar sem einblínt er á frammistöðu óháð 

úrslitum. Frammistöðumarkmið eru nákvæm og þau eru ekki háð því hvað aðrir gera 

heldur einungis einstaklingurinn. Þeir sem einblína á frammistöðumarkmið frekar en 

niðurstöðumarkmið eru líklegri til að vera minna kvíðnir og njóta þess meira að spila 

íþróttina. Skammtímamarkmið eru notuð til styttri tíma, almenn markmið eru ekki 

mælanleg og sértæk markmið mælanleg. Lögmál markmiðasetningar ætti að vera, að 

hún verði einstaklingsmiðuð til að mestum árangri verði náð (Weinberg og Gould, 2007). 

Margir íþróttamenn halda að ef þeir setji sér einhver markmið þá muni þeir ná 

betri framförum í íþrótt sinni. Þetta er mikill misskilingur. Rannsóknir sýna að markmið 

verða að vera skilvirk og með ákveðnum grundvallarreglum til þess að árangur náist 

(Renström, 2002).Það sem er mikilvægt í markmiðasetningu er að íþróttamaðurinn setji 

sér flókin og krefjandi markmið. Rannsóknir sýna að Ólympíufarar á háu keppnisstigi 

setji sér nokkuð erfið markmið eða mjög erfið markmið frekar en auðveld markmið. 

Rannsóknir sýna einnig að því erfiðara markmið sem þú setur þér, því meiri framfarir 

munu eiga sér stað. Það verða þó að vera raunhæf markmið, því það hjálpar engum að 

setja sér óraunhæf markmið. Með því að setja sér raunhæf en mjög erfið markmið eru 

meiri líkur á að afreksmaður leitist eftir því að finna leiðir til að bæta sig (Renström, 

2002). 

Rannsóknir sýna að bæði skammtíma- og langtímamarkmið séu nauðsynleg til að 

bæta framfarir til lengri tíma (Renström, 2002). Langtímamarkmið gefa einstaklingi 

eitthvað til að stefna að í framtíðinni. Skammtímamarkmið veita einstaklingi endurgjöf á 
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það hvernig honum gengur að ná langtímamarkmiðunum. Skammtímamarkmið gætu til 

dæmis verið ein tegund af hvatningu til að ná betri framförum. Rannsóknir hafa sýnt að 

nákvæm og mælanleg markmið séu miklu áhrifaríkari heldur en markmið eins og „ég 

gerði mitt besta“ (Renström, 2002). Því skýrari sem markmiðin eru, því áhrifaríkari munu 

þau vera til lengri tíma. Tennisspilarar setja sér margir hverjir líkamleg markmið um að 

komast í betra form, verða sterkari líkamlega og sálfræðilega. Þetta eru ágætis markmið 

þannig séð, en best er að setja markmið sem er hægt að mæla. Eins og til dæmis skoða 

prósentutölu á fyrri uppgjöf s.s. Er leikmaður að hitta 50% eða 60% af uppgjöfunum inn 

(Renström, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að útkomumarkmið eru ekki eins mikilvæg og 

frammistöðumarkmið þegar litið er til lengri tíma (Renström, 2002). Aðalástæða þess að 

útkomumarkmið geta verið hættuleg er, að það er oft ekki í valdi einstaklingsins hvort 

hann vinnur eða tapar. Með því er átt við að einstaklingur gæti átt besta leik lífsins en 

samt tapað vegna þess að sá sem hann var að spila á móti er einfaldlega hæfileikaríkari 

og betri. Ef markmið á móti einhverjum sem er betri er bara að vinna, þá eru allar líkur á 

því að einstaklingur verði mjög vonsvikinn eftir leikinn. En ef markmiðið er að spila vel 

og reyna að bæta sig í ákveðnum aðstæðum þá eru meiri líkur á að einstaklingurinn 

verði ánægðari með sig eftir leikinn. Þetta þýðir þó ekki að það sé ekki mikilvægt að 

vinna og að útkomumarkmið séu tilgangslaus. Heldur að þegar einstaklingar hugsa 

aðeins um markmiðið að vinna þá eru engin önnur markmið til staðar. Til þess að ná 

langtímaárangri þurfa leikmenn að einbeita sér meira að frammistöðumarkmiðum 

heldur en einungis að vinna ákveðinn einstakling (Renström, 2002).  

Það sem einkennir tennisíþróttina á Íslandi er að vegna þess hve fáir 

tennisspilarar eru á landinu eru yfirleitt sömu spilararnir alltaf að spila saman. Þá verður 

einbeitingin oft meiri á að vinna ákveðinn einstakling frekar en að hugsa um 

frammistöðuna (Jón Axel Jónsson, munnleg heimild 5. maí 2014).   

4.10  Næring  

Rétt næring er nauðsynleg fyrir tennisspilara til að ná sem mestri afkastagetu í íþróttinni 

og framförum. Það er sama hvort einstaklingur er að spila í innanlandsmóti eða á 

alþjóðlegu móti. Allt er gert til að ná árangri á einn eða annan hátt og næring er ein leið 

til að ná meiri árangri. Næring fyrir íþróttafólk getur verið flókin á sinn hátt. Hún ætti að 
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fara eftir aldri, formi, keppnisstigi og umhverfi svo eitthvað sé nefnt. Undirbúningur frá 

næringarfræðilegu sjónarhorni ætti að fara eftir því hversu langur leikurinn gæti verið 

(Renström, 2002).  

Óhóflegar hitaeiningar, mettuð fita og alkahól er eitthvað sem tennisspilarar 

ættu að forðast vilji þeir ná sem bestum árangri. Íþróttamenn ættu að neyta fjölbreytts 

fæðis sem býður upp á öll nauðsynleg næringarefni eins og kolvetni, fitu, prótein, 

steinefni og vítamín. Næringu sem styrkir vöxt og þroska og veitir fullnægjandi orku á 

æfingum og í keppni. Mikilvægt er að foreldrar og þjálfarar hafi áhrif á rétt mataræði 

afreksefna og að ekki sé alltaf haldið sig við það sem þykir gott, því það getur komið í 

veg fyrir að það verði jafnvægi í mataræðinu. Í framhaldi verður farið yfir helstu 

orkugjafa líkamans. Þeir eru fita, kolvetni og prótein (Renström, 2002).  

Brauð, morgunkorn, grjón, pasta, ávextir og grænmeti eru allt góðar leiðir til að 

nálgast kolvetni sem ættu að vera að miklu leyti í mataræði tennisspilara (Renström, 

2002). Talið er að ágætis viðmið fyrir tennisspilara á háu stigi væri að fá að minnsta kosti 

7 grömm af kolvetni á hvert kíló af líkamsþyngd á dag. Fyrir einstakling sem er 70 kíló 

væru þetta um það bil 490 grömm af kolvetni eða um það bil 1960 kalóríur úr 

kolvetnum. Einstaklingur sem er 70 kíló væri því líklegur til að borða um 3000 kalóríur á 

dag og af því væri 1960 kalóríur úr kolvetnum. Það ætti að veita nóg kolvetni til að 

viðhalda glýkógeni í lifur og vöðvum sem geyma kolvetnisbyrgðir líkamans að mestu 

leyti (Renström, 2002).  

Meðaltal þess sem er mælt með fyrir inntöku fitu er um það bil 20-30% af 

heildarkaloríum á hverjum degi. Mettuð fita ætti að vera minna en 10%. Fituneysla ætti 

ekki að fara undir 15% af heildarorku en það getur verið hættulegt (Ólafur Sæmundsson, 

2007). Fita er ekki eingöngu mikilvæg fyrir líffræðilega virkni líkamas heldur gefur hún 

mikla orku meðan á leik stendur. Flestir tennisspilarar eru með nægar fitubirgðir til að 

ráða við æfingar og leiki. Ekki er mælt með því að borða fituríkan mat rétt fyrir eða 

meðan á leik stendur. Einstaklingur getur leyft sér að borða mjög fituríkan mat og yfir 

mörkunum svo lengi sem hann er ekki að bæta á sig óþarfa líkamsfitu. Til lengri tíma litið 

er þó betra fyrir íþróttafólk að tileinka sér mataræði sem inniheldur hæfilegt fitumagn 

frekar en of mikið (Renström, 2002).  
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Prótein hefur lengi vel verið aðal umræðuefnið þegar kemur að næringu og 

íþróttum. Eðlileg dagleg inntaka próteins ætti að vera í kringum 0,8 grömm af próteini á 

hvert kíló af líkamsþyngd eða um það bil 10-15% af daglegum kaloríufjölda. Margir telja 

að það ætti að vera meira af próteini í daglegri fæðu íþróttamanns og það er ekki svo 

ólíklegt að það gæti verið satt í mörgum tilfellum. Þó er talið að svo lengi sem 

einstaklingur sé ekki að takmarka lágmarks kaloríufjölda að þá ætti auka prótein að vera 

ónauðsynleg (Renström, 2002). Íþróttamenn nota samt sem áður meira prótein en þeir 

sem ekki þjálfa en það er ekki ástæða til að fá sér próteinduft eða aðrar próteinvörur  

(Ólafur Sæmundsson, 2007). 

Eins og áður sagði í kaflanum um þolþjálfun þá kemur það sér vel að vera í góðu 

þolformi (Machar o.fl., 2003). Með því að vera í góðu þolformi verður aukning í 

niðurbroti ensíma í vöðvum til að brjóta niður kolvetni. Við þetta kemst meira súrefni til 

vöðva sem gerir það að verkum að öflug notkun á kolvetnum verður til. Með þessari 

breytingu verða orkubirgðir vöðva betur nýtt og meira kolvetni geymist í vöðvunum 

vegna þessa. Þannig að vöðvar geti geymt meira kolvetni í orkubirgðum sínum sem 

getur haldið íþróttamanninum lengur gangandi (Renström, 2002). 

Það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig tennisspilari borðar fyrir leik en það 

getur haft mikil áhrif á framfarir hans í leiknum. Margar „fyrir leik“ næringarleiðir eru 

hannaðar til að passa að það sé nóg af vökva og natríum í líkamanum (Machar o.fl., 

2003). Fyrir tennisleik ættu kolvetnisbyrgðir að vera fullar. Það ætti að byrja að fylla á 

þær að minnsta kosti kvöldið fyrir leik. Rétt fyrir mót væri sniðugt að minnka æfingatíðni 

og borða mjög kolvetnaríkan mat til þess að leikmaður verði með nægan kolvetnisforða 

fyrir marga leiki og nokkra daga í röð. Leikmaður ætti að borða um það 3-4 

klukkustundum fyrir leik. Mikilvægt er að borða mat sem er kolvetnaríkur og inniheldur 

nóg af vökva. Þegar keppni hefst ætti leikmaður að vera með tóman maga en ætti þó 

ekki að finna fyrir hungri. Miðað er við að leikmaður eigi að borða um 4-5 grömm af 

kolvetnum á hvert kíló í máltíðinni sem er fyrir leik. Leikmaður sem er 70 kíló ætti því að 

borða um 280-350 grömm af kolvetnum. Gott væri að drekka vökva með matnum eins 

og vatn, mjólk, eða djús, en þó ætti að forðast drykki sem innihalda koffín. Það fer þó 

alfarið eftir því hvenær leikur er spilaður hvernig máltíðunum er háttað. Ef leikur er 

spilaður um hádegi væri til dæmis gott að borða góðan morgunmat en fá sér þó snarl 
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líka um klukkutíma fyrir leik (Renström, 2002). Á meðan á leik stendur væri gott að 

neyta kolvetnaríkra dyrkkja eins og ávaxtasafa eða íþróttadrykkja (Ólafur Sæmundsson, 

2007). Eftir leik ætti leikmaður fyrst og fremst huga að vökvatapi, salti í blóði og 

kolvetnum. Það fer algjörlega eftir því hversu mikið var notað í leiknum sjálfum hversu 

mikið þarf að fylla á eftir leik. Það er mikilvægt að hafa þessi atriði í huga til lengri- og 

styttri tíma til þess að ná sem bestum framförum á tennisvellinum (Renström, 2002). 
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5 Afreksstefna/afreksmaður/eftirfylgni með þjálfun. 

Afreksstefna segir frá markmiðum hvers íþróttafélags, eða deildar, fyrir sig. Markmið 

stefnunnar er til dæmis að gera afreksstig innan hreyfingarinnar hærra og öflugra en 

áður. Það sem felst í afreksstefnu er meðal annars það, að þeir sem að 

afreksíþróttastarfinu komi nái að auka að möguleika afreksíþróttamanna í að ná sem 

lengst í íþróttinni. Að hreyfingin eigi afreksmenn og afreksflokka sem eru 

samkeppnishæfir á erlendri grundu. Stefnan getur meðal annars falið í sér að aðstæður 

afreksíþróttamanna verði betri, þjálfarakunnátta verði aukin til hins betra og að 

afreksstig íþróttahreyfingarinnar hækki. Til þess að markmið náist þarf að setja 

markvissar áætlanir til lengri og styttri tíma. Mikilvægt er að leggja áherslu á 

þjálfaraþekkingu og að fagfólk innan hreyfingarinnar vinni sterkum höndum saman að 

því að hækka afreksstig íþróttarinnar (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). 

Afreksstefna og þær leiðir sem eiga að koma afreksmönnum hreyfingarinnar á 

hærri stall skulu þó vera innan siðferðisgilda íþróttarinnar. Mikilvægt er að stefnan verði 

til þess að afreksmaður líti á sína ástundun sem hluta af lífsstíl og að það muni ekki 

koma niður á einstaklingi að ferli loknum. Að hann hafi réttan undirbúning til að takast á 

við aðra hluti í lífinu annað en einungis íþróttina sína. Stefnan á að hjálpa þeim sem 

stefna langt í að ná markmiðum sínum. Þá gera þjálfarar og fagfólk sem að íþróttinni 

koma allt sem er í þeirra valdi til þess að hjálpa einstaklingum, en afreksstefna segir til 

um að þeir sem vilji ná langt fái þann stuðning sem er mögulegur. Til þess að fá allan 

þann stuðning sem hægt er að fá þarf einstaklingur þó að sýna fram á árangur og getu 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). 

Hlutverk afreksstefnu snýst ekki einungis um afreksleikmanninn heldur er 

stefnan mikilvæg til þess að umhverfið sé hið fullkomnasta. Með því er meðal annars átt 

við þekkingu þjálfara, umgjörð æfinga og að dómgæsla sé á heimsmælikvarða en þetta 

eru atriði sem mætti bæta í tennishreyfingunni á Íslandi og þá sérstaklega aðstaða og 

dómgæsla (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014).  

Afreksstefna felur í sér langtímamarkmið til þess að þjálfa upp afreksmenn og á 

sama tíma hjálpa afreksmanninum með því að vinna í góðu umhverfi svo hann geti orðið 
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betri í sinni íþrótt með aðstoð þjálfara. Það er því markmið afreksstefnunnar að það 

verði til fleiri efnilegir íþróttamenn út frá henni. Það skiptir miklu máli fyrir ungt 

íþróttafólk að ná tenglsum við æfingastaðinn sinn og þjálfara. Þess vegna þarf umgjörð í 

kringum íþróttamanninn að vera til fyrirmyndar eins og til dæmis æfingaaðstaða. Hún 

þarf að vera góð til þess að íþróttamaðurinn hafi möguleika á því að verða betri. 

5.1 Afreksstefnur innan ÍSÍ 

Markmið afreksstefnu samkvæmt ÍSÍ er að skapa kjöraðstæður fyrir afreksíþróttafólk. 

Ekki eingöngu til að ná góðum árangri í íþróttinni heldur til þess að ná árangri með námi 

eða starfi samhliða (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). 

Sérsambönd ÍSÍ eru 29 talsins. Afreksstefnur eru til fyrir 13 af þessum 

samböndum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). Stefnan sem hér verður sett 

fram mun vera fyrsta afreksstefna Tennissambands Íslands og verða þær því allavega 

orðnar 14 árið 2015.  

5.2 Skilgreining afreka og afreksmanns 

Samkvæmt almennum hluta námsskrár fyrir framhaladsskóla telst afreksíþróttamaður 

vera einstaklingur sem er í unglingalandsliði eða landsliði sinnar íþróttagreinar. Þessi 

einstaklingur hefur verið valinn til að taka þátt í undirbúningi eða þátttöku á stórmóti 

eins og til dæmis Norðurlandamóti, Evrópumóti eða heimsmeistaramóti.  

(Menntamálaráðuneytið, 51:1999) (Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti, 2004). 

 Afrekssvið framhaldsskóla telur afreksíþróttamann vera einstakling sem stundar 

íþrótt sína með hámarskárangri (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús 

Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009).  

Afreksmaður er einstaklingur sem skipar sér á sess með þeim bestu í ákveðnu 

umhverfi. Hann er ekki bara íþróttamaður heldur er hann líka fyrirmynd og fordæmi 

fyrir þá sem yngri eru og hefur jákvæð áhrif á sjónvarmið þeirra bæði innan og utan 

vallar. Í tennishreyfingunni er það til dæmis einstaklingur í ákveðinni deild (Háskóla, ITF, 

ATP, Íslandsmeistari). Afreksmaður er einstaklingur sem nær þeim viðmiðum sem sett 

eru í greininni. Þeir sem teljast til afreksefna eru íþróttamenn sem taldir eru hafa allt til 

brunns að bera til þess að geta einhverntíma verið meðal þeirra bestu í sinni grein. 

Þessir einstaklingar eru taldir geta náð því vegna þess að þeir eru að æfa með markvissri 
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og mikilli þjálfun. Þeir hafa líka sýnt árangur og getu til þess að verða líklegir afreksmenn 

í framtíðinni (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). 

Badmintonsamband Íslands flokkar afreksmenn í unglingaflokkum í innlenda- og 

alþjóðlega afreksmenn unglinga. Innlendir eru þeir sem eru hátt á styrkleikalistum í 

sínum aldursflokki sem teljast vera í um það bil topp þremur í sínum aldursflokki (BSÍ, 

e.d.). Skal þó tekið fram að oft geta flokkar verið fámennir og þá er þessi skilgreining 

ekki algild og því verður að vega og meta hvern flokk sérstaklega fyrir sig. Þar er einnig 

tekið fram að leikmenn verði að hafa ákveðinn metnað og getu til þess að þeir geti verið 

taldir mögulegir afreksmenn í framtíðinni. Þeir sem flokkast undir alþjóðlega 

afreksmenn eru einstaklingar sem vinna leiki á erlendri grundu, eins og til dæmis í 

Evrópukeppnum unglinga (BSÍ, e.d.). 

5.3 Hæfileikar og eftirfylgni afreksfólks og afreksefna 

Ef orðinu „talent“ er flett upp í orðabók fáum við þýðinguna: „sérstök og náttúruleg 

hæfni“. Það sem þarf að hafa í huga er, hvernig við finnum efnilega og hæfileikaríka 

einstaklinga og hvernig getum við gert þá hrifna af tennisíþróttinni. Þegar þeir eru síðan 

byrjaðir að æfa íþróttina þurfum við að finna út hvernig við getum hjálpað þeim að 

verða betri. Það hefur áður verið sagt að það sé tilgangslaust að ýta á eftir 

hæfileikaríkum krökkum til þess að vera í ákveðinni íþrótt nema þeir velji íþróttina 

sjálfir. Að vissu leyti getur þetta verið satt, að viljinn til þess að standa sig vel og ná langt 

fyrir barn í íþróttum sé mikilvægasti áhrifavaldurinn til að verða betri. Þrátt fyrir það 

byrja flest börn í íþróttum með eftirfylgni frá foreldrum eða nátengdum. Það sem er 

góður kostur við tennis í samanburði við margar aðrar íþróttagreinar er það að 

tennisspilarar geta verið vaxnir mjög mismunandi en samt náð góðum árangri. Það 

þekkja það eflaust flestir sem hafa spilað tennis, að líkamlegt atvervi getur verið mjög 

mismunandi milli einstaklinga (Roetert o.fl., 2009). 

Tekin verða dæmi um þrjá stóra þætti sem koma að afreksíþróttafólki og velgengni 

þeirra í íþróttariðkun sinni, þeir eru; hlutverk foreldra, þjálfara og skóla. 

Hlutverk foreldra er að veita barninu sínu félagslegan og sálfræðilegan stuðning eins og 

til dæmis skilyrðislausa umhyggju. Einnig að aðstoða barnið við að fá sem mesta 

möguleika í íþróttinni, meðal annars með fjárhagslegum stuðningi og skipulagningu 

íþróttaiðkunar. Það er mikilvægt að foreldrar standi við bakið á börnum sínum til að þau 
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fái aukinn styrk í að standa sig vel (Roetert o.fl., 2009).     

  Í bókmenntum hefur komið fram, að foreldrar hafi mestu áhrif á þróun 

íþróttafólks (Lauer o.fl., 2010). Áhrif foreldra eru talin mest þegar íþróttafólk er ungt, en 

fari síðan minnkandi eftir því sem það verður eldra (Cote, 1999).  Það er því mikilvægt 

að foreldrar átti sig á, hve mikil áhrif þeirra geta verið í framförum einstaklings. Þó svo 

að foreldrar geti verið mikilvægur áhrifavaldur í þróun íþróttafólks, geta þeir einnig haft 

slæm áhrif (Lauer o.fl., 2010).  Samkvæmt rannsókn sem gerð var á tennisþjálfurum eru 

allt að 36% foreldra sem trufla eða hamla þróun íþróttamanna (Gould o.fl., 2006). Talið 

er að neikvæður stuðningur eigi sér stað þegar foreldrar leggi of mikla áherslu á að 

vinna í keppni, óraunverulegar væntingar, þjálfa og setja út á einstaklinginn og beita of 

miklum þrýstingi (Lauer o.fl., 2010). Margar rannsóknir á tennisspilurum á unglingsaldri 

sýna að mikilvægasti stuðningur foreldra sé að ýta undir ánægju tengda íþróttinni, 

framfarir og sjálfstraust barna sinna (Hoyle og Leff, 1995). Rannsókn var gerð á 120 

frægum aðilum sem voru í heimsklassa í sínu fagi. Þessir aðilar voru meðal annars 

stærðfræðingar, tónlistarmenn og íþróttamenn. Niðurstöður sýndu að þróun á 

hæfileikum kæmi ekki einungis frá einstaklingnum sjálfum, heldur einnig með stuðningi 

frá aðilum sem væru nátengdir. Foreldrar voru yfirleitt aðalþáttur stuðningsins (Lauer 

o.fl., 2010).   

Hlutverk þjálfara kemur að öllu því sem leikmaður þarf að huga að á vellinum. 

Það eru margar mismunandi leiðir til að bæta framfarir leikmanna, en þó er mikilvægt 

að þjálfarar fari eftir nokkrum grundvallarreglum: 

• Búi til andrúmsloft þar sem er metnaður og ákveðni. 

• Að það sé mikil vinnusemi til að ná betri frammistöðu. 

• Hlusti á leikmann og sýni skilning og hjálpi til við að ná sameiginlegum 

markmiðum. 

• Sé alltaf með metnað til að bæta frammistöðu, leggi ekki allan metnað í 

útkomumarkmið. 

• Sýni leikmönnum að þeir eigi að meta gildi og ávinning af íþróttaiðkunninni. 

• Aðstoði leikmenn við að vera „jarðbundnir“ en þó fá þá til að trúa því að þeir geti 

náð þangað sem þeir vilja. 
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•  Samskipti séu jákvæð, opin og skilvirk. Hlusta á það sem spilarar hafa segja og 

sýna jákvæðni. 

• Fái spilara til að hugsa og framkvæma sjálfir þannig að þeir geti tekið ábyrgð á 

því sem gerist innan æfinga og keppna. 

• Að framkoma sé oft einstaklingsmiðuð vegna þess að hver og einn hefur sýnar 

þarfir (Roetert o.fl., 2009). 

Þegar að menntaskóla kemur eru ýmsir skólar sem aðstoða íþróttamenn og við 

iðkun þeirra, meðal annars með því að bjóða upp á afreksíþróttasvið. Það eru átta 

framhaldsskólar á Íslandi sem bjóða upp á þetta svið. Markmið afreksíþróttasviðs er að 

ungt afreksfólk fái aukna möguleika til að æfa íþrótt sína auk þess að fá menntun. 

Námsbrautin býður þá upp á svið sem hjálpar íþróttaiðkendum að stilla íþrótt sína og 

nám saman. Dæmi um skóla sem bjóða upp á þetta svið eru Fjölbrautaskólinn í 

Garðabæ, Borgarholtsskóli, og Flensborg (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, 

Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009).  

 Margir skólar bjóða einnig íþróttaiðkendum upp á að æfa íþrótt sína utan skóla í 

stað íþróttakennslu, sýni nemandi fram á að hann stundi íþróttir utan skóla. Með þessu 

fyrirkomulagi kemur skólinn til móts við afreksmenn. Nemendum gefst þá aukinn tími til 

að iðka íþrótt sína. Það fer þó algjörlega eftir skólum hvernig fyrirkomulagið er.  

5.4 Úthugsaðar æfingar afreksfólks 

Til er ákveðin kenning á ensku sem kallast „deliberate practise“ eða á íslensku gæti það 

þýtt: úthugsaðar æfingar (Ericsson, 1993). Þessi kenning skýrir frá færni og æfingu 

einstaklings. Hversu mikla færni einstaklingur getur öðlast við æfingar. Æfingar tengjast 

alltaf framförum en þær eru alltaf ákveðin áreynsla, erfiði og innihalda ekki alltaf 

skemmtun (Roetert o.fl., 2009). Mismunandi kenningar eru til um hvort æfingarnar eigi 

einungis að snúast um skemmtun þegar börn eru að byrja eða hvort einblína eigi meira 

á erfiði og leggja skemmtunina hliðar.  

Það sem skiptir mestu máli til að byrja með er að einstaklingar upplifi 

tennisíþróttina sem mikla skemmtun. Það ýtir undir mikla hvatningu og löngun í að 

halda áfram hjá einhverjum sem er að byrja í íþróttinni (Baker og Cote, 2006). 

Grundvallaratriði er að bera ekki einungis saman tímafjöldann sem fer í æfingar heldur 
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einnig gæði æfinga. Það sem þarf að skoða er hversu mikla hvatningu leikmaður er að fá 

innan sem utan æfinga, hvort gæði æfinga séu góð en það er ekki mælikvarði á getu 

hversu mikið þú æfir heldur hvort það sé gert rétt. Ástæðan fyrir því að það er mikilvægt 

að skoða þessi atriði er til þess að koma í veg fyrir að hæfileikaríkir einstaklingar hætti í 

íþróttinni. Einnig til þess að koma í veg fyrir það að einstaklingar séu að eyða 

mikilvægum tíma í tilgangslausar æfingar (Roetert o.fl., 2009).  

5.5 Stjórnun á hæfileika 

Hæfileiki einstaklings er hluti af velgengni sem mun aðstoða einstaklinginn í að færa sig 

nær meginmarkmiðinu, að verða betri í sinni íþrótt. Það að vera hæfileikaríkur er samt 

sem áður ekki markmið, heldur er þróunin á hæfileika einstaklings meginmarkmiðið. 

Það að stjórna hæfileikaríkum einstaklingi er ákveðin skuldbinding sem þjálfari tekur að 

sér. Þjálfari og leikmaður verða að vinna saman að skýrum og sameiginlegum 

markmiðum til þess að árangur náist. Í langtímaþjálfunaráætlunum ættu hæfileikaríkir 

einstaklingar samt ekki eingöngu að vera meginþáttur tennisþjálfunar. Heldur ætti að 

vera ákveðin hugmyndafræði fyrir langtíma tennisþjálfun sem sameinar þjálffræðilega- 

og sálfræðilega þáttinn, taktískt og tekníst atriði sem hver og einn spilari ætti að fá að 

njóta. Hæfileikaríkur einstaklingur nýtur sín ekki ef hann er einangraður frá öðrum. Það 

þarf þó að hafa það hugfast að hæfileikaríkur einstaklingur getur misst einbeitingu á 

aðalatriðum íþróttarinnar ef hann fær ekki rétta leiðsögn. Þegar þjálfari er með 

hæfileikaríkan einstakling í höndunum er mikilvægt að hann velti fyrir sér sinni þekkingu 

og færni, hvernig best sé að eiga við einstaklinginn. Nokkur stikkorð sem væri gott að 

hugsa út í væri, þekking, færni, upplýsingaöflun, sjálfstæði, ábyrgð, gildi, vinnu-siðfræði, 

tilhneigingin til að læra og aðlagast nýjum upplýsingum og sköpun svo dæmi séu nefnd. 

Öll tenniskennsla og þjálfun þarf að byggja á hugmyndafræði hvers þjálfara. Að þeir sem 

fari í gegnum hans æfingarkennslu fari í gegnum ákveðið ferli. Þjálfarar þjálfi 

tennisspilara og hjálpi þeim til að ná sem bestum árangri en ekki þannig að þjálfari sé að 

búa til hæfileikaríka spilara. Tennisþjálfari kemur að mörgum þáttum hæfileikaríks 

tennisspilara en hann býr ekki til spilarann samt sem áður (Roetert o.fl., 2009). 

Hvað varðar afreksfólk og afreksefni hefur verið margrannsakað og margir 

sérfræðingar og þjálfarar eru sammála því að til þess að barn eða unglingur taki 

framförum í sinni íþrótt er einnig mikilvægt að stunda aðrar íþróttir samhliða. Með því 
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að stunda margar íþróttir lærir einstaklingur skilning á mörgum mismunandi 

hreyfiformum sem getur aukið framfarir og skilning á hæfileika. Einstaklingur gæti þurft 

að læra á mismunandi hraða, kraft, stöðugleika og mörg mismunandi hreyfimunstur 

(Schmidt og Lee 1999). Þetta er eitthvað sem foreldrar og þjálfarar ættu að hafa í huga 

þegar þeir  eru með hæfileikaríkan einstakling í höndunum. 

5.6 Rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins er að hanna og móta fyrstu afreksstefnuna fyrir tennis á Íslandi. 

Hvernig hægt er að nýta þekkingu, reynslu og hugmyndir þeirra sem hafa starfað við 

íþróttina í mörg ár á Íslandi og hvernig það gæti komið til góða við gerð afreksstefnunar. 

Markmiðið var einnig að fá innsýn inn í þeirra hugmyndafræði og fá ábendingar um það 

sem þeim finndist að ættu að vera mestar áherslur á. Reynt var að fá svör við 

mikilvægum spurningum sem gætu nýst við mótun afrekstefnunnar. Helstu spurningar 

voru:  

 Hver eru einkenni afreksmanns og skilgreining á honum? 

 Hverjar eru áherslur á æfingum hjá afreksmönnum? 

 Hvernig er uppsetning æfinga hjá afreksmönnum og hugmyndafræðin? 

 Samanburður á afreksmönnum hérlendis og erlendis? 

 Hverjir eru valdir á afreksæfingar? 

Spurningarnar voru valdar með það  í huga að ekki hefur áður verið gerð 

afreksstefna fyrir tennis á Íslandi. Það var því mikilvægt að heyra hvað aðilar innan 

hreyfingarinnar hafa að segja. Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um þessar 

spurningar í tengslum við heimildir og stöðuna hér á landi. Í framhaldinu voru síðan 

tekin viðtöl við valda einstaklinga til að öðlast betri stkilning og fá nánari svör við 

þessum spurningum. 
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6 Aðferð 

Notuð var eigindleg aðferð þar sem viðmælendur voru spurðir með opnum spurningum. 

6.1 Þátttakendur  

Tennishreyfingin er lítil og það eru ekki margir sem að henni koma. Litið var til aðila sem 

hafa mikla reynslu af hreyfingunni og er úrtakið því hentugleikaúrtak. Til þess að átta sig 

betur á því hvernig tenniskennsla fer fram, markmið og eiginleikar hennar var ákveðið 

að taka viðtöl við tennisþjálfara á Íslandi og framkvæmdarstjóra Tennishallarinnar í 

Kópavogi.  Þeir eru með ákveðna hugmyndafræði tengda því sem tekið var fyrir í 

fræðilega kaflanum og hafa því mikla tengingu við verkefnið. Tekin voru tvö viðtöl við 

eftirfarandi aðila: 

Jónas Páll Björnsson – Framkvæmdastjóri Tennishallar Kópavogs. Mikill 

tennisfrömuður sem hefur verið í tengslum við tennishreyfinguna yfir 20 ára tímabil og 

látið margt gott af sér leiða á þeim tíma. Hann hefur því mikla reynslu af uppsetningu og 

starfsemi tennis á Íslandi og allt sem að því kemur. Hann hefur líka töluverða reynslu af 

þjálfun þó hann sé meira tengdur viðskiptahlið hreyfingarinnar og öðrum málefnum. 

Jón Axel Jónsson – Fyrrum landsliðsmaður til margra ára og yfirþjálfari 

Tennisfélags Kópavogs. Hann hefur lagt mikla vinnu í þjálfarastarf hreyfingarinnar og 

hefur komið með ný markmið og nýja hugmyndafræði sem hefur reynst okkur vel. Hann 

er með þjálfaragráðu frá United States Professional Tennis Association og International 

Tennis Federation á hæsta stigi á báðum stöðum sem kemur tennishreyfingunni mjög 

vel.  

Lagðar voru spurningar fyrir þessa aðila og álit þeirra fengið á skilgreiningu og 

einkennum afreksmanns. Hver væri hugmyndafræði á bakvið æfingar á afreksmanni, 

uppsetningu æfinga, vali á afreksfólki og samanburði við erlenda afreksmenn. 

Meginmarkmið þessa viðtala og spurninga var að fá upplýsingar sem gætu komið til 

góða í verkefninu. Viðmælendur tóku vel í viðtölin og voru spenntir fyrir því að tekin yrði 

í notkun ný afreksstefna.  
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6.2 Mælitæki 

Tekin voru eigindleg viðtöl og var það talið auka líkur á að öðlast meiri skilning á 

viðfangsefninu. Í viðtalinu sjálfu var notast við rannsóknarspurningarnar hér að ofan en 

þær voru hannaðar með það í huga að þær myndu vera gagnlegar við mótun 

afreksstefnunnar. Spurningarnar eru að líka fengnar úr fræðilega köflum verkefnisins. 

Öll svör voru fengin með orðum í viðtölunum en leitast var við að fá svör sem byggja á 

reynslu og skoðunum viðmælenda. Fengið var leyfi hjá viðmælendum til að hljóðrita 

viðtalið. Þannig myndu upplýsingar ekki glatast og rétt farið með þær. Leyfi voru fengin 

frá viðmælendum til að nota svör þeirra án beinna tilvitnana.  

6.3 Framkvæmd  

Viðtölin voru tekin í Tennishöll Kópavogs og/eða á heimilum viðmælenda og tóku um 

30-40 mínútur.  
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7 Niðurstöður 

Það er ljóst að tennishreyfingin hefur marga veikleika og ógnanir sem standa í vegi fyrir 

framförum í íþróttinni. Samt sem áður eru einnig margir styrkleikar og tækifæri sem 

standa frammi fyrir tennisleikurum. 

Í þessum kafla verður fjallað um tennisíþróttina á íslandi útfrá viðtölum og öðrum 

heimildum.  

7.1 Einkenni afreksmanns/afreksefnis og skilgreining 

Í viðtölum við Jónas og Jón Axel nefndu þeir báðir nokkra punkta sem þeim finnst 

einkenna afreksmann. Þeir töldu að afreksmaður væri aðili sem væri góður tæknilega, 

með mikinn metnað og ákveðni. Sá sem er afreksmaður sé með mikinn andlegan 

styrkleika sem gerir gæfumuninn. Sá sem er afreksmaður, eða afreksefni, er aðili sem er 

með metnað til að fara á völlinn og spila hvenær sem er, en ekki bara á æfingum. Hægt 

er að sjá muninn á tennisvellinum líka, þeir sem eru afreksefni eru með ákveðnina til 

þess að standa sig vel og sýna enga hræðslu. Afreksefni hugsa ekki um fortíðina heldur 

hugsa aðeins fram á við og hvað geti hjálpað þeim til að ná lengra.  Eða eins og Jón Axel 

Jónsson sagði: „Afreksefni er sá sem langar alltaf að fara á völlinn og spila, er með 

ákveðnina í að leggja sig fram. Afreksefni er sá sem hugsar svo mikið um tennis að hann 

sefur með spaðann í rúminu.“ Og Jónas Páll Björnsson tók undir og sagði: „ 

Afreksefni er einhver sem er hæfileikaríkur, góður andlega og þrjóskur. 

Einstaklingur sem skipurleggur sig vel og leggur endalausa vinnu í að bæta sig.“ 

7.2 Hverjar eru áherslur og uppsetning á æfingum hjá afreksmönnum? 

Hugmyndafræði Jónasar og Jóns Axels á bak við æfingar afreksfólks á Íslandi í dag er 

meðal annars að spilað sé eins mikið og mögulegt er. Að gæði æfinga verði mikil og 

reynt sé að hafa fáa á vellinum til þess að hver og einn fái meira út úr æfingunni. Þeir 

töluðu báðir um að morguntímar séu þeir tímar sem er mikilvægast að nota. Þá geta allir 

fengið að spila einn á móti einum og verða gæði æfinga mjög góð fyrir vikið. Þeir telja að 

mikilvægt sé að setja skammtíma- og langtímamarkmið og hafa þau eins flókin og hægt 

er til þess að afreksmaður leggi sig ennþá meira fram. 
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Jón Axel benti á að tæknilegar æfingar væru þær lang mikilvægustu fram að 

kynþroskaskeiði. Hann segir að áherslur séu mikið á tæknilegu hliðina vegna þess að 

tennisspilarar þurfa að þróa mjög góða tækni til þess að geta náð langt. Jón taldi 

taktísku hliðina svo koma í framhaldi eftir kynþroskaskeið til þess að afreksmaður nái 

betri tökum á skilningi leiksins. Þegar á það stig er komið verður erfiðara að eiga við 

tæknilegu hliðina og þess vegna brýnir hann á að þróa góða tækni á yngri árum. 

7.3 Samanburður við önnur lönd 

Afreksmenn eru valdir á æfingar af þjálfurum og í sameiningu við foreldra. Þeir eru 

valdir vegna hæfileika og mikils metnaðar til að ná langt. Samanburður íslenskra 

afreksmanna og erlendra er ekki ósvipaður þegar kemur að hæfileikum og getu. 

Munurinn er aðalega sá að á Íslandi er plássleysi og of margir eru á æfingum. Íslenskir 

afreksmenn geta ekki spilað eins mikið einn á móti einum eins og þekkist erlendis. Oftar 

en ekki eru íslenskir spilarar fjórir til sex talsins á einum velli sem þykir alltof mikið. Fá 

tækifæri eru til að spila á daginn sem þýðir að afreksmaður á Íslandi æfir kannski 4-5 

sinnum í viku í eina til tvær klukkustundir í senn með of mörgum aðilum á sama 

vellinum.  

Afreksmaður annars staðar frá gæti æft eins oft og hann vildi í viku í fjórar 

klukkustundir á dag eða meira. Þessi aðili æfir í mesta lagi með fjórum öðrum á vellinum 

og fær því á sama tíma miklu meiri spilatíma en afreksmaður á Íslandi. Á alþjóða 

vettvangi eru leikmenn einnig miklu vanari keppnisaðstæðum en Íslendingar. Þeir keppa 

miklu fleiri leiki yfir árið og oftast við nýja keppendur og öðlast því mjög góða 

keppnisreynslu sem næst ekki eins vel á Íslandi.   

7.4 Greining á tennsihreyfingunni á Íslandi 

Tennishreyfingin á Íslandi þykir ekki stór, en samheldnin er sterk. Mörg vinasambönd 

hafa myndast innan og utan vallar og fólk er almennt vinalegt, hvort sem það eru 

leikmenn, þjálfarar eða aðrir sem tengjast hreyfingunni. Í næstu köflum verður greint frá 

styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum íþróttarinnar á Íslandi. 

7.4.1 Styrkleikar í tennishreyfingunni á Íslandi 

Eins og áður sagði þá er stjórn TSÍ að vinna mikilvægt starf til að viðhalda 

tennishreyfingunni. Það er klárlega mikill styrkleiki að hafa gott fólk innan handar sem 
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getur ýtt íþróttinni á hærri stall. Einnig er þjálfarastarf á Íslandi mjög gott. Helstu 

styrkleikar eru: 

 Þjálfarar eru margir vel lærðir og með mikla reynslu.  

 Gæði æfinga eru mjög góð en oftast er einn þjálfari á hvern völl á æfingum.  

 Hreyfingin er með nokkra þjálfara í fullu starfi ásamt því að vera líka með 

þrekþjálfara.  

 Tennis er að öllu jöfnu mjög vinsæl íþrótt á heimsvísu. Það er því aðeins 

tímaspursmál hvenær hún verður meðal vinsælustu íþrótta á Íslandi. 

7.4.2 Veikleikar 

Helstu veikleikar eru: 

 Húsnæðismál: Það eru einungis þrír sérhannaðir innanhústennisvellir á Íslandi 

sem eru í fullri stærð og eru leyfilegir til þess að halda mót. Þeir eru í Tennishöll 

Kópavogs. Það fullnægir ekki þörfum íþróttarinnar á Íslandi að vera aðeins með 

þrjá innanhúsvelli. Vellirnir eru nánast alltaf fráteknir frá morgni og langt fram á 

kvöld sem gerir það að verkum að erfitt er að komast að á hentugum tímum. 

Tennisæfingar eru oft yfirfullar og spilatími á hvern og einn takmarkaður. Það er 

erfitt fyrir afreksmann í tennis að geta ekki komist að þegar hann þarf á völlum 

að halda til að auka getu sína í íþróttinni. 

 Brottfall: Tennis er lítil íþrótt á Íslandi og erfitt getur verið að keppa við stærri 

íþróttir eins og fótbolta, körfubolta og handbolta. Það eru oft mjög efnilegir 

einstaklingar sem æfa tennis og hafa mikinn áhuga en þeir eru líka að æfa aðra 

íþrótt. Það getur farið eftir áhuga vinahópsins hvor íþróttin hefur meira vægi en 

samheldni vinahóps heldur íþróttamönnum oft saman í íþrótt. Ef einstaklingur er 

efnilegur í hópíþrótt og líka í tennis sem er einstaklingsíþrótt verður erfiðara að 

halda honum við tennisíþróttina.  

 Fjölmiðlar: Þó svo að það hafi farið meira fyrir tennis í fjölmiðlum undanfarin ár, 

þá væri æskilegt ef hægt væri að sýna úrslitaleiki Íslandsmóta í sjónvarpinu. 

Jafnvel að sýna frá stórmótunum fjórum líka. Til skoðunar væri að koma tennis 

fyrir á íþróttarás RÚV.  
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 Aðstaðan í dag býður ekki upp á neina eftirfylgni hjá karlalandsliði og aðeins er 

ein æfing í viku, án þjálfara. Þessir spilarar þurfa á aðhlynningu að halda eins og 

aðrir og finnast sem þeir séu einhvers virði eftir meira en áratugs æfingar, 

metnað og ástundun í íþróttinni. Hér væri gott að hefja öflugra starf í 

tennishreyfingunni. 

7.4.3 Ógnanir 

Að búa á eyju hefur sína galla, en dýrt er að ferðast til útlanda til að keppa við nýja 

andstæðinga í ólíkum aðstæðum. Það getur einnig hamlað framförum og þróun 

tennisspilara. Veðurfar hefur einnig áhrif, en á heimsvísu er tennis að mestu spilað 

utanhúss. Að æfa innanhúss nánast allan ársins hring og alltaf á sama undirlagi verður til 

þess, að fjölbreytileika vantar í aðstæður tennisleikja, eins og til dæmis vind, sól, 

rigningu og ólík undirlög valla. Fleiri þættir voru teknir fyrir í kaflanum á undan, um 

veikleika íþróttarinnar. 

7.4.4 Tækifæri  

Hægt er að spila tennis hvar sem er í heiminum en tennis er alþjóðleg íþrótt og þykir 

mjög vinsæl á heimsvísu. Fyrir börn og unglinga sem eru dugleg og efnileg í íþróttinni 

eru mörg tækifæri til að ferðast til annarra landa og öðlast mikla reynslu. 

Tennissambandið sendir unga og efnilega í landsliðsferðir víðsvegar. Þá fá aðilar 

keppnisreynslu og einnig tækifæri á að iðka íþróttina á erlendri grundu með öðrum 

frambærilegum spilurum. Umhverfið í kringum íþróttina á Íslandi er til sóma og ætti 

hver sem er að geta fundið sig. Það eru því tækifæri á fleiri sviðum íþróttarinnar en 

einungis til þess að verða góður tennisleikari. Í tennishreyfingunni á Íslandi hafa 

myndast sterk vinabönd og má því segja að tennis geti verið mjög vinaleg og samheldin 

íþrótt. Þeir sem hafa getu eiga möguleika á því að stunda íþróttina erlendis meðfram 

háskólanámi og eru mörg dæmi um íslenska tennisspilara sem hafa notfært sér það.  
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8 Afreksstefna fyrir Tennissamband Íslands 

Afreksstefnan leggur áherslur á helstu þætti sem að íþróttinni kemur á komandi árum. 

Þessi stefnumótun endurspeglar þarfir hins almenna tennisspilara, afrekstennisspilara 

og hreyfingarinnar í heildsinni. 

Möguleikar tennisspilara eru bjartari en áður. Mögulegir tveir vellir til viðbótar 

gætu breytt miklu í framförum afreksfólks og íþróttarinnar yfir höfuð. Það gæfist meiri 

tími til að æfa og einnig yrðu vellirnir með öðru undirlagi en þeir sem fyrir eru, sem gæfi 

meiri fjölbreytni fyrir afreksfólkið. Að loknum menntaskóla stendur afreksfólki til boða 

að fara á skólastyrk í háskóla í Bandaríkjunum. Það þykir gott tækifæri til að öðlast 

reynslu á erlendri grundu, en með því er hægt að ná sem mestu út úr íþróttinni. Á 

tennisæfingum er oftast einn þjálfari á hvern völl en það ýtir undir framfarir afreksfólks 

að hafa þjálfara til taks sem getur alltaf leiðbeint og aðstoðað. Tennisþjálfarar leggja sig 

alla fram í að ná sem mestu út úr æfingunum og það gefur afreksfólki betra tækifæri á 

því að bæta sig. 

8.1  Markmið 

Markmið þessarar afreksstefnu Tennissambands Íslands er : 

 Að til verði langtíma- og skammtímamarkmið sem hægt sé að nota sem ákveðna 

viðmiðun.  

 Að benda á leiðir til að vinna að útbreiðslu íþróttarinnar s.s. að auka samstarf við 

helstu fjölmiðla svo það verði aukin umfjöllum um tennisíþróttina. Auka notkun á 

heimasíðu TSÍ en þar má leita aðstoðar og skoða allt sem tengist 

tennishreyfingunni. Efla samskipti hjá þeim sem að íþróttinni koma. 

 Að sjá til þess að fjölskyldan hafi meira vægi í íþróttinni og að þjálfarar og 

foreldrar vinni betur í sameiningu að markmiði afreksmanna.  

 Að tryggja að vel sé haldið utan um mótahald hvað varðar dómara, skipulag 

móta, tímasetningar og að þátttakendafjöldi sé eins mikill og hægt er.  

 Að tryggja að vel sé stutt við afreksfólk í íþróttinni. 
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 Að skapa ramma um landsliðið 

 Að góð samskipti séu innan hreyfingarinnar en einnig að stjórnendur TSÍ og 

stjórnendur tennisklúbba landsins séu í góðu samstarfi.  

Einnig verða gerð verða skil á landsliðsmálum, skyldum landsliðsþjálfara og 

skilyrði landsliðshópa. 

8.2 Skammtíma- og langtímamarkmið TSÍ.  

Markmið afrekstefnunnar eru að gefa ungu fólki betra tækifæri til þess að ná lengra í 

íþróttinni. Til þess að ná lengra þarf að gera skammtíma- og langtímamarkmið með 

mismunandi áherslum eftir aldursflokki.  

Langtímamarkmið TSÍ:  

 Við þurfum að syðja við afrekstennisspilara svo þeir nái sem mestum árangri. 

Við þurfum að stefna að því að Ísland eigi einn til tvo einstaklinga á topp 

1000 á heimslistanum innan næstu tíu ára. Við þurfum að eiga afreksefni 

sem fara fyrir Íslands hönd á þau unglingamót sem ákveðið verður að fara á. 

Senda þarf afreksmenn til útlanda í landsliðsferðir á hverju ári.   

 Það mikilvægasta fyrir útbreiðslu íþróttarinnar er að fleiri vellir séu til staðar 

því það þýða fleiri opna tíma fyrir hinn almenna tennisspilara og 

áhugamann. Einnig gefst afreksmönnum þannig tækifæri til að spila meira og 

bæta sinn leik og ná lengra í íþróttinni. Eins og áður hefur komið fram eru 

miklar líkur á því Tennishöllin í Kópavogi bæti við sig tveimur 

innanhússvöllum. Mikilvægt er að fleiri fylgi á eftir og að tennisvellir verði í 

sem flestum bæjarfélögum. 

 Sumarnámskeiðin eru ein helsta leið til kynninga á íþróttinni en þau verða 

haldin í Kópavogi, Hafnafirði og Reykjavík sumarið 2014. Tryggja þarf að svo 

verði áfram. Þá er öllum börnum á aldrinum 5-13 ára velkomið að mæta á 

sumarnámskeið. Þar fá þau jákvæða kynningu og upplifun á íþróttinni sem 

getur leitt til þess að þau mæti á æfingar að sumri loknu. 

 TSÍ væntir þess af félagsmönnum að enginn neyti ólöglegra lyfja. 

Lyfjaeftirlitið hefur leyfi til að framkvæma próf á mótum á vegum TSÍ. Einnig 

hafa verið framkvæmd próf í landsliðsferðum og á landsliðsæfingum og 
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skulu leikmenn því vera við öllu búnir. ÍSÍ tók í notkun lyfjareglur að nafni 

WADA, eða World anti doping code árið 2003 og voru nýjar og uppfærðar 

reglur teknar í gildi þann 1. janúar árið 2009. Þar sem TSÍ er sérsamband 

innan ÍSÍ þá gilda WADA reglur fyrir tennisíþróttina hvað varðar lyfjaeftirlit. 

 Eiga þátttakendur á Smáþjóðleikunum sem haldnir verða á Íslandi árið 2015. 

Í töflu 1 eru sett langtíma og skammtíma markmið fyrir ólík aldurshópa. 

Tafla 1 Markmið eftir aldurshópum 

8 ára og yngri:  

 

 Íþróttin er fyrst og fremst kynnt sem leikur. 

 Tennisæfingar innihalda grunn tækniæfingar. 

 Æfingarnar eru gerðar í gegnum leik. 

 Samheldni er mikil á tennisæfingum og enginn er útundan. 

12 -14 ára  Nemendur eru kynntir fyrir flóknari tækni. 

 Íþróttin er leikur en ætlast er til meiri metnaðar. 

 Byrjað að fara í taktísk atriði. 

 Liðleikaþjálfun kynnt. 

14 -16 ára  Mikið einblínt á tækniþjálfun. 

 Taktísk atriði meira notuð. 

 Byrjað að æfa loftháðar æfingar. 

 Byrjað að nota markmiðasetningu. 

 Hugarþjálfun kynnt 

16 – 18 ára 

 

 Mikið einblínt á tækniþjálfun. 

 Meiri skilningur hefur náðst á taktík. 

 Loftháð þjálfun æfð oft og reglulega. 

 Loftfirrt þjálfun einnig æfð en ekki jafn mikið og loftháð. 

 Styrkleikaþjálfun kynnt. 

 Liðleikaþjálfun fyrir og eftir æfingar. 

 Næring kynnt. 

 Hugarþjálfun kynnt og notuð fyrir-, á meðan og eftir æfingar. 

 Markmiðasetning vel skipulögð í samráði við þjálfara. 

 

18  og eldri 

 

 Mikið einblínt á taktík. 

 Tækni minna skoðuð. 

 Loftháð- og loftfirrt þol mikið æft. 

 Liðleikaþjálfun mikið notuð. 

 Hugarþjálfun mikið æfð. 
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 Markmiðasetning vel skipulögð í samráði við þjálfara. 

 Næring vel lærð og eykur frammistöðu leikmanns. 

 Metnaður og þrautseigja í hámarki. 

Afreksfólk  Ættu að hafa náð góðum tökum á þáttum sem taldir hafa verið 
upp hér á undan. 

 Sérhæfðir í tækni og taktík. 

 Með góða stjórn á hugarþjálfun. 

 Liðleikaþjálfun er orðinn fastur liður í æfingarferli. 

 Loftháð- og loftfirrt þol er eins gott og mögulegt er. 

 Styrktarþjálfun er regluleg og meiri en áður. 

 Markmiðasetning skýr og stefnt er langt en þó raunhæft. 

 Góð tök á næringu. 

 Metnaður og þrauteigja í hámarki. 

 

8.3 Útbreiðsla íþróttarinnar  

Tennisíþróttin er skemmtileg á þann hátt að fólk á öllum aldri getur spilað. Getustigin 

eru mismunandi og flestir ættu að finna einhvern við sitt hæfi til að spila við. Þess vegna 

er tennis meðal annars fullkominn vettvangur fyrir fjölskylduna. Tennisþjálfarar sjá til 

þess að æfingar séu af góðum gæðum. Þeir sinna öflugu þjálfarastarfi til þess að æfingar 

séu fjölbreyttar og að getustig spilara passi saman. Hægt er að vinna að útbreiðslu 

íþórttarinnar á ýmsa vegu og verða hér nefnd nokkur mikilvæg atriði. 

Mikilvægt er að kynna ungu fólki íþróttina og mikilvægt að þjálfarar íþróttarinnar 

bjóði alla þá sem eru að byrja í tennis velkomna og láti þá finnast þeir vera hluti af 

samfélagi tennishreyfingarinnar. Þeir sem eru að byrja verði kynntir fyrir öðrum innan 

hreyfingarinnar og að samskipti geti þannig eflst. Tennisfélag Kópavogs (TFK) hefur 

staðið sig vel undanfarin ár í samstarfi við grunnskóla Kópavogsbæjar. TFK hefur sent 

þjálfara í grunnskóla til að kynna íþróttina sem hefur virkað vel. Það er mikilvæg leið til 

þess að fá fleiri unga og efnilega krakka til að spila íþróttina. Ein hugmyndin væri að 

bjóða upp á fríar æfingar eina klukkustund í viku, það er góð leið til að börn taki vini sína 

með á æfingar og fái þar fría kennslu til að læra íþróttina. Það er líka ein leið til að kynna 

íþróttina fyrir foreldrum, því fleiri sem prófa íþróttina þeim mun meiri útbreiðsla verður 

á íþróttinni og viðurkenningu hennar á Íslandi.  
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Mikilvægt er að þjálfarar og félagsmenn hreyfingarinnar tali jákvætt um tennis 

og geti meðal annars sýnt fram á hvað hægt sé að fá út úr íþróttinni. Tennis er ein gerð 

líkamsræktar, hún bætir heilbrigði og samskipti innan hreyfingarinnar eru mjög góð. 

Með því er tennis ekki einungis skemmtileg hreyfing og samfélag heldur er tennis 

ákveðin forvörn líka. Það ætti að vera eitt af aðalmarkmiðunum að reyna að fá 

áhugasamt fólk til að slá sína fyrstu bolta og upplifa íþróttina.  

Ein leið til að finna unga og efnilega tennisspilara er með 

grunnskólakynningunum og skólamótum. Með því að hafa kynningar í grunnskólum er 

einnig hægt að halda svokallað „skólamót“. Það myndi virka þannig að skólamót væru 

haldin í hverjum skóla og að til dæmis efstu 3-4 í hverjum skóla myndu komast áfram á 

úrslitaskólamótið. Eftir úrslitamótið væri síðan öllum boðið á æfingar í framhaldi. Þetta 

er ein leið til að fá unga og efnilega til þess að byrja að æfa íþróttina. 

8.4 Vægi fjölskyldunnar 

Mikillvægt er að fá foreldra til að taka sem mestan þátt í starfi félagsins. Hægt væri að 

bjóða upp á foreldradag þar sem foreldrar mæta með börnum sínum á æfingar og 

jafnvel taka þátt. Þannig geta þau áttað sig betur á því hvernig æfingarnar eru og séð 

hversu gott umhverfi tennisíþróttin hefur upp á að bjóða. Það er mikilvægt að foreldrar 

sýni barni sínu stuðning í íþróttinni en það getur haft gríðarleg áhrif á framtíð barnsins í 

íþróttinni. Einnig er mikilvægt að halda kynningarfundi með foreldrum þar sem kynning 

og fræðsla væri fléttuð saman. 

8.5 Afreksfólk 

Til þess að afreksspilari nái settu marki þarf að tryggja það að hann/hún fái alla þá 

möguleika sem eru í boði miðað við aðstæður. Dæmi um það eru meðal annars að: 

 Afreksmaður fái aðstoð við að samræma tennisiðkun sína og nám eða starf.  

 Afreksmaður fái alla þá aðstoð sem þörf er á til að komast á mót eða 

æfingabúðir erlendis.  

 Þjálfari sé í beinu sambandi við afreksfólk innan sem utan æfinga ef einhverja 

mögulega aðstoða vantar.  
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 Námskeið verði haldið með fagfólki utan hreyfingarinnar til að fara yfir 

mikilvægi s.s. mataræðis, hugarfarsþætti, markmiðasetningu og fleira sem 

máli skiptir.  

 Afrekstennisspilarar eða afreksefni fái viðurkenningu ef þeir ná ákveðnu 

settu markmiði. 

8.5.1 Íþróttamenntun tennisþjálfara 

Mikilvægt er fyrir tennishreyfinguna að vera með faglærða tennisþjálfara til að 

afreksfólk geti náð eins langt og mögulegt er. Svo að dæmi séu tekin þá þarf 

tennisþjálfari að vera með menntun á íþróttasviði, alþjóðlega menntun í tennisþjálfun á 

vegum ITF og United States Professional Tennis Association (USPTA). Mikilvægt er að 

tennisþjálfarar sæki þessi námskeið og menntun til að auka við þekkingu sína og færni. 

Nú stendur til að halda ITF þjálfaranámskeið á Íslandi sem verður haldið þann 14. júní á 

þessu ári og þar er kjörið tækifæri fyrir þjálfara að uppfæra eða bæta við tennismenntun 

sína.  

8.6 Mótahald  

Hvað mót varðar þá eru þau flest byggð á getustigi en ekki aldursskiptingu. Þess vegna 

ættu allir að finna sig í tennismótum. Mikilvægt er að þetta kerfi sé kynnt fyrir þeim sem 

eru að byrja í íþróttinni og foreldrum. Að því töluðu eru þeir sem æfa tennis kynntir fyrir 

reglum og virðingu íþróttarinnar. Hvernig skuli sýna jákvæðni í íþróttinni, sama á hvaða 

stigi spilarar eru og að þeir skuli koma fram við aðra spilara með virðingu. 

 Mót skulu skipulögð og framkvæmd af mótsstjórum. 

 Farið skal eftir mótareglum Tennissambandsins sem er á heimasíðu TSÍ. 

Mótsstjóri verður að geta gripið til þeirra ef eitthvað er óljóst. 

8.6.1 Dómarar 

Það er mikilvægt að hafa góða dómara til þess að leikurinn verði sanngjarn. 

Tennisíþróttin er mjög með strangar reglur og þess vegna skiptir máli að hafa góða 

dómara. Dómarar hafa jafnan verið á Íslandsmótum en þó yfirleitt aðeins yfirdómari. 

Mikvægt er að fá einnig línudómara fyrir stærstu leikina í Íslandsmótum og er það 

ákveðið markmið sem ætti að setja fyrir hönd mótshaldara. Það lítur betur út fyrir 
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almenning og lyftir íþróttinni á hærri stall ef dómaramál eru í góðum höndum. 

Mótstjórn Íslandsmóta ætti því að einblína á að hafa: 

 Aðaldómara í undanúrslitaleikjum 

 Að minnsta kosti tvo línudómara, helst fleiri. 

 Að minnsta kosti tvo boltakrakka, helst fleiri. 

8.6.2 Mótahald og börn 

Haldin eru svokölluð „míní-tennis“ mót fyrir yngstu keppendurna. Á mótunum er 

einblínt á leik frekar en keppni. Þau eru fyrir keppendur sem eru um það bil 10 ára og 

yngri og fá allir sem taka þátt viðurkenningu að móti loknu. Þessi mót hafa vakið mikla 

lukku og yfirleitt er góð mæting. Keppendur fá að spila marga krefjandi leiki sem vekur 

áhuga og eflir metnað. Mikilvægt er að halda þessu starfi áfram. 

8.7 Landslið 

Erfitt getur verið að velja leikmenn í landslið og landsliðshópa í tennisíþróttinni. Það 

hefur meðal annars verið flókið vegna spilara sem búa erlendis. Hægt þarf að vera að 

bera saman spilara sem spila hérlendis og þá sem spila erlendis. Í karla- og 

kvennalandsliði eru í mesta lagi fjórir fulltrúar sendir utan í senn. Landsliðshópar geta þó 

innihaldið fleiri leikmenn. Skilyrði þess að spila fyrir Íslands hönd og að vera í 

landsliðshóp skulu þess vegna vera skýr:  

 Leikmenn skulu mæta á landsliðsæfingar. Ef þeir komast ekki þurfa þeir að 

semja um það við landsliðsþjálfara (ef það er þjálfari).  

 Taka skal þátt í Íslandsmótum og Meistaramóti. 

 Taka skal þátt í að minnstka kosti sex mótum yfir árið. 

 Leggja ástundun og metnað í íþróttina. 

 Einstaklingar sem ekki eru tilbúnir að taka þátt í Íslandsmóti, Meistaramóti 

eða landsliðsæfingum vegna anna við annað, eru ekki gjaldgengir í 

landsliðshóp. 

 Sá sem keppir ekki í mótum og æfir lítið á ekki heima á landsliðsæfingum. 

Ef leikmaður stenst ekki þessi skilyrði ætti hann ekki að vera gjaldgengur í 

landslið. Óskað verði eftir að landsliðsþjálfarar leggi fram sína skoðun og aðstoð við 
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liðsval. Þó er það TSÍ sem tekur endanlega ákvörðun um fulltrúa í landsliðsferðir í karla- 

og kvennaflokki. 

Tennisspilarar ættu að fá allan nauðsynlegan undirbúning á landsliðsæfingum og 

öðrum æfingum. Til þess að ná langt í tennis í framtíðinni verða einstaklingar að geta  

bjargað sér sjálfir og staðið á eigin fótum hvort sem það er innan eða utan vallar. 

8.7.1 Landsliðsþjálfari og skyldur hans 

Landsliðsþjálfari skipar mikilvægan sess innan tennishreyfingarinnar. Hann þarf að leggja 

reglur þeirra sem eru í landsliði hvað varðar íþróttina í heild sinni. Landsliðsþjálfari ætti 

að vera valinn eftir hæfni og menntun. Landsliðsþjálfarar ættu ekki að vera valdir vegna 

hefðar og þeir ættu ekki að vera sjálfkjörnir ár eftir ár. Best væri fyrir hreyfinguna að 

landsliðsþjálfarar væru kjörnir á tveggja ára fresti af stjórn TSÍ. Þjálfarar yrðu að setja 

fram ákveðið æfingaplan þeirra sem þeir eru að þjálfa og yrði afhent til TSÍ. Þeir myndu 

þá vera með tilbúna skammtíma- og langtímaáætlun landsliðsmanna. 

 Landsliðsþjálfari á að veita góð ráð utan tennisvallar, eins og að halda reglulega 

fundi um hin ýmsu málefni. Það er ekki nóg fyrir afreksmann að mæta einungis á 

tennisæfingar til að ná árangri. Málefni sem hægt væri að  taka fyrir gætu til dæmis 

verið, markmiðasetning, þol, liðleika- og styrktarþjálfun, hugarþjálfun og næring 

leikmanna. Mjög fáir leikmenn á Íslandi huga að þessum þáttum og því er brýnt að 

landsliðsþjálfari fylgist með þeim sem eru í hans umsjón og sjái til þess að lögð sé vinna í 

annað en einungis tennisiðkun. Landsliðsþjálfari gæti jafnvel í samráði við TSÍ fengið 

utanaðkomandi aðila til að fara yfir hin ýmsu málefni. Fræðslufundir eru líka oft haldnir í 

ÍSÍ sem afreksfólk getur sótt. Landsliðsþjálfari getur einnig liðsint leikmönnum að útbúa 

markmiðasetningu sem inniheldur skammtíma- og langtímamarkmið. Það getur aukið 

metnað og bætt framfarir einstaklings. Einnig kæmi sér vel ef landsliðsþjálfari, TSÍ og 

Tennishöllin myndu vinna í sameiningu að því að auka gæði æfinga. 

Landsliðsþjálfari sér til þess að undirbúa keppendur fyrir keppni en ætti þó ekki 

að vera skyldugur til áhorfs meðan á keppni stendur.      

 Landsliðsþjálfari skal aðstoða TSÍ við val á því hvaða afreksefni skulu fara í 

keppnisferðir. Valið ætti að byggjast á nokkrum þáttum: 

 Getumuni og samanburði þeirra sem þykja líklegir.  
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 Þeir bestu skulu vera valdir, en þó skulu þeir vera skyldugir til að sýna fram á 

metnað, ástundun og gott gengi í mótum.  

8.7.2 Landsliðshópar og æfingar  

Hvað landsliðshópa varðar ætti það vera skilyrði að þeir sem ekki teljast til afreksefna 

eða afreksmanna skuli ekki fá réttinn á því að vera í landsliðshóp. Þar skulu reglur vera 

skýrar hjá landsliðsþjálfara og án undantekninga. Margar ástæður eru fyrir þessu:  

 Það dregur úr gæðum æfinga sem þýðir að þeir sem leggja harðast að sér og eru 

að reyna að bæta sig fá ekki eins mikla möguleika til að ná framförum.  

 Það er óvirðing gagnvart þeim spilurum sem eiga skilið að vera á æfingunum. 

Þeim gæti fundist eins og hver sem er geti komist á landsliðsæfingar og það 

gefur slæma ímynd af landsliðshópi.  

 Það getur einnig gefið þeim sem ekki eiga að vera á æfingunum ranghugmyndir 

um getu sína í íþróttinni sem getur bitnað á þeim sjálfum seinna meir.  

Aðeins afreksmenn og afreksefni skulu vera á landsliðsæfingum. 

Landsliðsæfingar eru ekki hannaðar til að gera öllum til geðs og halda hópinn. 

Landsliðsæfingar eiga að vera sérhæfðar æfingar fyrir framúrskarandi einstaklinga sem 

standa fram úr öðrum í íþróttinni. Þær eiga að vera með mestu gæðum sem 

tennisæfingar bjóða upp á hérlendis og sjá til þess að afreksfólk fái hið allra mesta út úr 

æfingunum. Tímasetningar æfinga skulu einnig vera við hæfi allra. Hægt væri að hafa 

sérstakar æfingar fyrir aðila sem flokkast undir afreksefni og svo aðrar æfingar fyrir 

afrekmenn. Landsliðsæfingar eiga að vera fyrir alla þá sem teljast mjög líklegir 

afreksmenn en aðra ekki.  

8.7.3 Eftirfylgni landsliðsmanna 

Afreksmenn 18 ára og eldri geta lent í þeirri klemmu að finnast þeir ekki þess verðugir 

að halda iðkun íþróttarinnar áfram. Það þarf aðhald þegar leikmenn komast á þennan 

aldur og því er brýnt að styðja við þessa einstaklinga eins og aðra. Það er ekki nóg að 

allur metnaður sé lagður í þá sem yngri eru ef það er ekki eftirfylgni með þeim sem hafa 

náð afreksstigi. Það þarf að fylgjast með leikmönnum þegar þeir flokkast undir 

afreksmenn og spila fyrir landslið Íslands. Til dæmis væri hægt að koma til móts við þá 

með fleiri vallartímum og þjálfara á staðnum. 
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8.8 Samskipti innan og utan hreyfingarinnar 

Það skiptir gríðarlega miklu að almenningur fái jákvæða sýn á tennisíþróttina í 

fjölmiðlum, frá þjálfurum, tennisspilurum og öllum þeim sem koma að íþróttinni. Þess 

vegna er mikilvægt aðilar tennishreyfingarinnar séu í góðu sambandi sín á milli. 

Þjálfarar, tennisspilarar, foreldrar og stjórnarformenn reyni að komast að samkomulagi 

um ákveðin málefni til þess að sem fæst atriði séu óljós og skapi því jákvætt umhverfi 

innan tennishreyfingarinnar. 
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9 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var reynt að fjalla um alla helstu þætti sem koma að stefnumótun 

tennishreyfingarinnar á Íslandi. Það er nokkuð ljóst að það er margt sem þarf að huga að 

við gerð slíkrar stefnumótunar, en reynt var að skýra ítarlega frá nauðsynlegum þáttum 

hreyfingarinnar. Því meira sem ég vann að verkefninu, því betur áttaði ég mig á því 

hversu margir þættir eru mikilvægir, svo tennisíþróttin á Íslandi geti náð hærra stalli en 

hún er á nú þegar. Miklar kröfur eru gerðar til tennisspilara ætli hann sér að ná langt, 

hvort sem þær eru líkamlegar eða hugrænar. Það sama má segja um þjálfara og 

aðstandendur, en verkefnið fer inn á öll svið þeirra sem tengjast íþróttinni. Það eru 

margir og mikilvægir þættir sem nauðsynlegt er að afrekstennisspilarar hafi í huga. 

Vonandi verða miklar framfarir hér á landi og mögulega gæti Ísland átt leikmann á 

heimslistanum í framtíðinni og fjölda frambærilegra tennisleikara. 

Það er margt gott fólk sem kemur að tennisstarfinu og er ég viss um að án 

þessarar miklu samheldni sem sést innan og utan vallar, væri tennisíþróttin ekki á sama 

stað og hún er á í dag. Foreldrar, þjálfarar, stjórnarformenn, hinn almenni tennisspilari, 

afreksmenn, börn og unglingar verða að hjálpast að til þess að skapa tennisíþróttinni 

áhugavert og krefjandi umhverfi. 

Þegar unnið var að gerð þessa verkefnis lærði ég margt tengt íþróttinni sem ég 

hafði ekki hugað að áður. Við upplýsingaöflun var margt gagnlegt efni sem unnið var úr. 

Ég vona að verkefnið muni koma mörgum til góða, ekki einungis afreksmönnum heldur 

einnig öllum þeim, sem að íþróttinni koma. Ég tel mikilvægt að Tennissamband Íslands 

sinni áfram sínu mikilvæga starfi, íþróttinni til framdráttar. Verkefnið er hið fyrsta sinnar 

tegundar fyrir tennishreyfinguna á Íslandi. Með það að leiðarljósi, mun tennishreyfingin 

vonandi geta vaxið og dafnað á komandi árunum.  

Mikilvægt er fyrir útbreiðslu íþróttarinnar, að byggðar verði fleiri tennishallir í 

Kópavogi, Reykjavík og fleiri sveitarfélögum. Með bættum aðbúnaði mun iðkendum 

fjölga, sem er liður í þróun tennisíþróttarinnar.  
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Ég tel að tennisíþróttin eigi bjarta framtíð fyrir sér hér á landi. Til þess að svo 

verði, þurfa markmiðin að vera skýr og starfið vel skipulagt. Vonandi nýtist þetta 

verkefni í þágu framtíðaruppbyggingar tennisíþróttarinnar á Íslandi. 
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