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Útdráttur  
	  

Markmið þessarar rannsóknar var að leita svara við því hvort þjálfarar í 
hópfimleikum og áhaldafimleikum hér á landi nýti sér þá þekkingu sem 
er til staðar í öðrum greinum fimleika en þeir sjálfir þjálfa, með það að 
markmiði að bæta gæði þjálfunar og um leið frammistöðu iðkenda 
sinna. Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir kynntu iðkendum 
sínum aðrar greinar fimleika. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 41 
aðalþjálfarar keppnistímabilið 2014 - 2015. Þar af voru 28 
hópfimleikaþjálfarar og 13 áhaldafimleikaþjálfarar og komu 
þátttakendur frá fimleikadeild Aftureldingar, Íþróttafélaginu Gerplu, 
fimleikadeild Gróttu, fimleikadeild Ungmennafélags Selfoss og 
fimleikadeild Stjörnunnar. Við rannsóknina var notast við megindlega 
aðferð á formi spurningalista. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru 
að þjálfarar ólíkra fimleikagreina nýta sér að einhverju leyti þekkingu 
sína og reynslu úr öðrum greinum. Um helmingur þjálfara kynnir ekki 
iðkendum sínum aðrar greinar fimleika.  
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Formáli 
 
Frá því að ég mætti á mína fyrstu fimleikaæfingu fimm ára gömul hafa fimleikar og 

íþróttir átt hug minn allan. Hugmyndin af verkefninu kviknaði eftir reynslu mína af 

fimleikum, bæði sem iðkandi og þjálfari og eftir þriggja ára háskólanám í 

íþróttafræðum. 

Ritgerðin er lokaverkefni í námi til BSc gráðu í íþróttafræðum við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi ritgerðarinnar er 12 ECTS einingar. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Sveinn Þorgeirsson aðjúnkt við íþróttafræðisvið 

Háskólans í Reykjavík. Þakka ég honum fyrir góða leiðsögn við undirbúning og gerð 

verkefnisins. Ég vil þakka yfirþjálfurum þeirra félaga sem tóku þátt í rannsókninni og 

öllum þátttakendum hennar. Að lokum færi ég foreldrum mínum, þeim Ragnheiði 

Thorlacius og Runólfi Sigursveinssyni, þakkir fyrir yfirlestur og góðan stuðning við 

gerð verkefnisins. 
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1. Inngangur 
 

Fimleikar er vinsæl íþrótt hér á landi. Árið 2011 voru fimleikar í fjórða sæti 

íþróttagreina hér á landi yfir flesta iðkendur og hefur iðkendum eflaust fjölgað talsvert 

síðan (iðkendatölur ÍSÍ fyrir árið 2011, birtar 2012). Í mörgum félögum hér á landi 

hefur verið boðið upp á þjálfun í tveimur greinum fimleika, þ.e. áhaldafimleika og 

hópfimleika. Hópfimleikar hafa náð gríðarlegum vinsældum á síðustu árum og má án 

efa rekja það til Evrópumeistaratitla kvennalandsliðsins árin 2010 og 2012. Fimleikar 

eru stór íþrótt á heimsvísu og innan fimleika eru margar mismunandi greinar. 

Fimleikar hafa verið órjúfanlegur hluti af lífi mínu frá því ég byrjaði að æfa 

fimleika fimm ára gömul hjá fimleikadeild Ungmennafélags Selfoss. Ég þekki það af 

eigin raun að iðkendur í hópfimleikum, í félagi þar sem aðeins er boðið upp á æfingar 

í annarri hvorri greininni, kynnast ekki áhaldafimleikum á ferli sínum. Þá er, að því ég 

best veit, ekki mikill samgangur á milli iðkenda og þjálfara milli greina í félögum þar 

sem bæði er boðið upp á hóp- og áhaldafimleika. Fimleikar byggja meðal annars á 

samhæfingu, snerpu, styrk og liðleika, en þó fyrst og fremst á tækni og því er 

mikilvægt að huga vel að gæði grunnþjálfunar. Það hefur vakið athygli mína í 

gegnum árin hve mikill getumunur er milli hópfimleikaliða sem hafa á að skipa 

keppendum sem lagt hafa stund á áhaldafimleika og þeirra liða sem skipuð eru 

iðkendum sem eingöngu hafa lagt stund á hópfimleika.  

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði í tengslum við verkefni í áfanganum 

sérhæfð íþrótta- og heilsuþjálfun á vorönn 2015, sem ég vann eftir að hafa um tveggja 

ára skeið þjálfað í fimleikafélagi þar sem bæði er boðið uppá áhaldafimleika og 

hópfimleika. Í áfanganum fylgdist ég með þjálfun áhaldafimleika og powertumbling. 

Mér lék því forvitni á að kanna hvort og þá hvernig þjálfarar í áhalda- og 

hópfimleikum hér á landi nýta sér í kennslu sinni þekkingu sem er til staðar í öðrum 

greinum fimleika.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1.1 Saga fimleika á heimsvísu 
 

Fimleikar draga nafn sitt af forngrísku orðunum „disciplinary exercise“. Fimleikar 

sameina líkamlega hæfni, svo sem líkamsstjórnun, samhæfingu, þokka og styrk, og í 

fimleikum er leitast við að framkvæma þessa þætti með listfengnu ívafi. Karlar jafnt 

sem konur æfa og keppa í fimleikum innan íþróttafélaga, skóla og sem afreksíþrótt (A 

History of Gymnastics: From Ancient Greece to Modern Times, e.d.). Fimleikar eru 

ein elsta Ólympíuíþróttin og var stunduð á leikjum forn Grikkja þar sem þátttakendur 

sýndu líkamlega tilburði sem báru heitið ,,gymnastics” en orðið er komið frá forn 

gríska orðinu ,,gumnos”, sem á íslensku þýðir nakinn (Fimleikafélagið Björk, e.d.). Á 

tímum forn Grikkja voru æfingarnar yfirleitt framkvæmdar af nöktum íþróttamönnum 

eða íþróttamönnum sem eingöngu klæddust stuttum kirtli (History of modern 

Gymnastics, e.d.). Líkamleg hreysti var metin að verðleikum á þessum tímum og tóku 

bæði konur og karlar þátt í mörgum mismunandi fimleikaæfingum. (Artistic 

gymnastics equipment and history, e.d.). Á tímum Rómaveldis þróuðust 

fimleikaæfingar í tiltekið mót eða tegund og notuðu Rómverjar æfingarnar sem 

undirbúning fyrir þátttöku hermanna í stríði. Eftir fall Rómaveldis minnkaði áhuginn 

á þessari gerð fimleikaæfinga en áhugi á stökkum (e. tumbling) hélst hins vegar og þá 

í formi skemmtunar (A History of Gymnastics: From Ancient Greece to Modern 

Times, e.d.). 

Við lok 18. aldar hélt iðnbyltingin innreið sína í Evrópu. Segja má að milljónir 

manna hafi fórnað bæði líkama og sál í vinnu innan veggja verksmiðja sem þá risu og 

kom mikil erfiðisvinna niður á heilsu og almennri líðan manna. Frumkvöðlar á sviði 

líkamlegrar menntunar bentu á fimleika sem leið til að bæta heilsu og félagslega 

aðlögun verkamannanna. Leiðtogi þessarar hreyfingar var Nicolas J. Cupérus, sem 

búsettur var í belgíska bænum Antwerpen, og lagði hann grunn að skipulagðri og 

fastmótaðri alþjóðlegri stefnu í fimleikum. Árið 1881 stofnaði hann samtök sem 

höfðu það að leiðarljósi að styðja við fimleika á alþjóðavísu. Þessi samtök voru 

upphafið af	   Alþjóðlega fimleikasambandinu (International Gymnatsic federation, 

FIG).	   Fyrstu	  43	  árin	   var	  maður	   að	  nafni	  Gupérus forseti samtakanna. Sýn hans á 

fimleika var að þeir ættu að vera skemmtilegir og þjóna þeim tilgangi að tryggja gott 

heilsufar. Samstarfsmenn hans innan samtakanna vildu hins vegar leggja áherslu á 
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keppni. Fór því svo að að árið 1903 var fyrsta heimsmeistaramót í fimleikum haldið í 

heimabæ Gupérus, Antwerpen. Mótið var einungis ætlað körlum og áhrif frá 

Rómverjum voru mikil á fyrstu heimsmeistaramótunum þar sem æfingar minntu á þær 

æfingar sem Rómverjar iðkuðu sem undirbúning fyrir stríðsrekstur. Þess ber þó að 

geta að konur fengu ekki keppnisrétt í greininni fyrr en á heimsmeistaramótinu í 

Búdapest árið 1934 (History og modern gymnastics, e.d.). 

Þróun fimleika sem íþróttagreinar hefur verið ör allt frá því á 18. öld til 

dagsins í dag. Tvær mismunandi tegundir fimleika voru áberandi á seinni hluta 18. 

aldar, annars vegar sænska kerfið og hins vegar þýska kerfið eða Turnen, en 

upphafsmaður þess var þýski kennarinn Friedrich Ludwig Jahn. Turnen var stundað í 

formi leikja, hlaupa, stökkva, lyftinga og æfinga á áhöldum. Mörg þessara áhalda eru 

enn notuð í áhaldafimleikum, s.s. jafnvægislá, hestur, tvíslá og rá. Turnenkerfið hafði 

það að markmiði að bæta heilsu og hreysti ungs fólks í Þýskalandi, sértaklega drengja. 

Samhliða var kennd virðing fyrir föðurlandinu með það að markmiði að gera drengina 

í stakk búna til að verja land sitt og þjóð. Sænska kerfið var ólíkt því þýska á margan 

hátt. Æfingar í sænska kerfinu voru einfaldar, svo einfaldar að allir áttu að geta 

framkvæmt þær. Þá var æfingunum ætlað að ná til allra hluta líkamans (Pfister, 2003). 

Svíinn Per Henrik Ling var upphafsmaður sænska kerfisins. Ling var mikill 

námsmaður og lagði stund á mörg og ólík fög. Ling rannsakaði fimleika forn Grikkja 

og kynnti sér kennsluaðferðir Þjóðverja Á grunni þessara tveggja kerfa urðu hinir 

svokölluðu sænsku fimleikar til (Brodin, 2008). Ling og fylgismenn hans sögðu 

sænska kerfið byggjast á skynsamlegri og vísindalegri nálgun líkama og hreyfingar. 

Fimleikaæfingarnar væru líffræði- og lífeðlisfræðilega árangursríkar og ættu að verða 

vinsælar um allan heim. Í sænskum fimleikum var ekki gert ráð fyrir auknu 

erfiðleikastigi æfinga og þess var ekki krafist að fimleikmenn tækju framförum jafnt 

og þétt. Iðkendur lögðu hvorki áherslu að setja ný met né keppni og skemmtun var 

ekki í hávegum höfð, enda markmiðið eingöngu að byggja upp líkama og sál (Pfister, 

2003). 

Þýska kerfið varð mun vinsælla en það sænska og hafa áhaldafimleikar verið 

keppnisgrein á Ólympíuleikum allt frá árinu 1896 og er ein fárra íþróttagreina sem 

enn er keppnisgrein á leikjunum (Fimleikafélagið Björk, e.d.). Á fyrstu nútíma 

Ólympíuleikunum, sem haldnir voru í Aþenu árið 1896, höfðu karlar einir keppnisrétt. 
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Konur fengu ekki keppnisrétt á leikjunum fyrir en árið 1928 (History of modern 

gymnastics, e.d.). 

2.1.2 Þróun fimleika á Íslandi til dagsins í dag 
 

Fimleikar eða leikfimi sem eingöngu voru stundaðar til heilsubótar, hófu göngu sína 

hér á landi á síðari hluta 18. aldar. Fyrsti fimleikasalurinn var reistur í Reykjavík árið 

1857, nánar tiltekið í Menntaskólanum í Reykjavík, og er salurinn enn notaður til 

kennslu. Á sama tíma var fyrsti fimleikaþjálfarinn ráðinn, danski liðþjálfinn, P.C 

Steenberg. Haustið 1895 var fimleikaflokkurinn Reykjavík Gymnastic Club stofnaður 

af Skotanum J. Ferguson. Aðeins drengir fengu inngöngu og kenndar voru æfingar á 

tvíslá og svifrá. Flokkurinn hélt nokkrar sýningar á árunum 1895 til 1896 en það var 

ekki fyrr en árið 1911 sem fyrsta fimleikasýning kvenna fór fram (Hafsteinn 

Þórðarson, 2011). Árið 1907 var Íþróttafélag Reykjavíkur, ÍR, stofnað og var það 

fyrsta félagið sem stofnað var með fimleika sem aðal íþróttagrein. Norðmaður að 

nafni Andreas J. Berelsen átti mestan þátt í stofnun félagsins (Ágúst Ásgeirsson, 

2007).  Komu hans er lýst á þennan veg: 

 
“Svo var það árið 1907 að Andreas J. Bertelsen, ungur norskur áhugamaður um 

íþróttir, setti auglýsingu í blöð bæjarins um að hann hyggðist stofna leikfimis- og 

íþróttafélag fyrir unga menn og skoraði á alla röska pilta að mæta á stofnfund 

þess sem halda átti hinn 11. mars.” (Ágúst Ásgeirsson, 2007, bls. 71). 

 

Í kjölfar stofnunar ÍR var fimleikaflokkur stofnaður á Akureyri. Á sama tíma hófst 

kennsla í leikfimi eða fimleikum undir merkjum ungmennafélaga í Reykjavík. Á 

fyrsta landsmóti Ungmennafélags Íslands árið 1911 sýndu nokkur ungmennafélög 

fimleika. Fimleikaiðkun jókst mikið næstu áratugi. Íslendingar sóttu í meira mæli 

erlendis og kynntust íþróttinni nánar og miðluðu síðan til landa sinna þegar heim kom 

(Saga keppnisgreina, 2002). Mikill uppgangur var í fimleikum á þessum tíma og 

héldu bæði fimleikaflokkar frá ÍR og Ármanni sýningar um land allt, sem og á 

erlendri grundu. Fimleikar risu hátt á þessum árum og varð hópur kvenna úr ÍR 

vinsæll og ferðaðist víða um Evrópu. Hópurinn tók meðal annars þátt í 150 ára 

afmælissýningu til heiðurs upphafsmanns sænskra fimleika, Per Henrik Ling. Hátíðin 

stóð í viku og var haldin í Gautaborg í Svíþjóð (Einar Ólafsson, 2013). Þótti sýningin 

stórglæsileg og fengu íslensku konurnar mikið lof frá sænskum áhorfendum (Ágúst 
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Ásgeirsson, 2007). Árið 1924 var fyrsta flokkafimleikamótið haldið á Íslandi en fyrsta 

Íslandsmótið í einstaklingskeppni var haldið árið 1927.	  Fimleikar voru keppnisíþrótt 

karla bæði í einstaklings- og flokkakeppni til ársins 1938. Frá árinu 1938 og fram yfir 

seinni heimsstyrjöldina varð hins vegar mikil lægð í fimleikum hér á landi og féll öll 

keppni niður og var íþróttin einungis sýningaríþrótt á því tímabili. Fimleikar voru 

síðan endurvaktir sem keppnisíþrótt árið 1965 en þá voru liðin 27 ár frá síðustu 

keppni (Ágúst Ásgeirsson, 2007). Fimleikasamband Íslands (FSÍ) var stofnað árið 

1968 og það sama ár var keppt í kvennaflokki á Íslandsmóti í fyrsta sinn. Eftir stofnun 

FSÍ (1968) var þróun fimleika hér á landi mjög hröð og hjólin fóru að snúast fyrir 

alvöru að nýju. Fyrsta Íslandsmót í áhaldafimleikum var haldið árið 1969, fyrsta 

Íslandsmót í hópfimleikum var haldið 1986 og fyrsta Íslandsmót í þolfimi árið 1995 

(Saga keppnisgreina, 2002). Undanfarin ár hafa fimleikar notið mikilla vinsælda og 

íslenskt fimleikafólk náð góðum árangri á erlendum vettvangi (Einar Ólafsson, 2013). 

	  

2.2.1 Alþjóðlega fimleikasambandið  
	  

Árið 1881 var fyrsta alþjóðlega stofnun fimleika sett á fót, þ.e. Alþjóðlega 

fimleikasambandið, FIG. Í fyrstu bar sambandið nafnið European Federation of 

Gymnastics en árið 1931 var nafninu breytt í International Gymnastic Federation 

(FIG). Það voru tvö belgísk fimleikasambönd, franskt og hollenskt sem mynduðu 

FIG. Önnur evrópsk sambönd bættust í hópinn en fyrsta sambandið utan Evrópu var 

kanadíska fimleikasambandið sem varð aðili að sambandinu árið 1907. Egyptaland 

var fyrsta Afríkulandið sem fékk inngöngu í sambandið á árinu 1907. Bandaríkin 

Norður-Ameríku gengu í sambandið árið 1921 (Grossfel, 2014). Þrátt fyrir að 

fjölmörg alþjóðleg mót á vegum FIG hafi verið haldin á þessum árum var það ekki 

fyrr enn árið 1949 að FIG gaf út reglur til nota í keppni. Fyrstu reglurnar voru 

eingöngu tólf blaðsíður að lengd. Reglurnar hafa tekið miklum breytingum í gegnum 

árin og eru endurskoðaðar reglulega (Papadopoulos, Kaimakamis, Kaimakamis og 

Prois, 2014). Í dag eru reglurnar töluvert lengri en tólf blaðsíður og skiptast í ýmsa 

flokka. FIG gefur út reglur fyrir hverja fimleikagrein fyrir sig, auk reglna fyrir 

fjölmiðla, auglýsingar í fimleikum og læknateymi (Rules, e.d.). Við stofnun FIG voru 

áhaldafimleikar eina grein fimleika innan þessa sambandsins. Alþjóðlega trampolín 

sambandið, FIT ( International Trampoline Federation) varð hluti af FIG árið 1998 og 
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á Ólympíuleikunum í Sydney árið 2000 var fyrst keppt í trampolínstökkum (History 

of modern Gymnastics, e.d.). Sjö fimleikagreinar heyra nú undir FIG og þar af eru 

fjórar ólympíugreinar, þ.e. áhaldafimleikar karla, áhaldafimleikar kvenna, rhythmical 

fimleikar og trampolín. Hinar greinarnar þrjár, þ.e. fimleikar fyrir alla, aerobic 

fimleikar og acrobatic fimleikar, teljast hins vegar ekki til ólympíugreina. Aðildarlönd 

FIG eru nú 140 og er Ísland eitt þeirra. Sambandið hefur tekið þátt á Ólympíuleikum 

frá árinu 1896 (The FIG in brief, e.d.).  

2.2.2 Evrópska fimleikasambandið 
	  
Evrópska fimleikasambandið, UEG, er mun yngra en FIG, enda ekki stofnað fyrr en 

árið 1982. Innan þess eru 48 fimleikasambönd. Innan sambandsins eru um 10 

milljónir fimleikamanna víðs vegar um Evrópu sem leggja stund á hin ýmsu svið 

fimleika. Átta fimleikagreinar heyra undir sambandið, sjö þeirra þau sömu og heyra 

undir FIG. Eins og hjá FIG eru fjórar ólympíugreinar, þ.e. áhaldafimleikar karla, 

áhaldafimleikar kvenna, rhythmical fimleikar og trampolín. Hinar fjórar greinarnar 

eru aerobic fimleikar, acrobatic fimleikar, fimleikar fyrir alla og hópfimleikar sem er 

yngsta greinin innan sambandsins en eins áður segir eru hópfimleikar ekki innan FIG. 

Fimleikasamband Íslands fékk inngöngu í Evrópska fimleikasambandið 1986 (The 

European Union of Gymnastics (UEG): A modern sports organization with future, 

e.d.).   

 

2.2.3 Fimleikasamband Íslands 
	  

Fimleikasamband Íslands, FSÍ, var stofnað árið 1968 og er því tiltölulega ungt 

samband á mælikvarða annarra sérsambanda hér á landi. Sambandið er eitt af 

aðildarsamtökum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). Unnið hefur verið að 

mikilli uppbyggingu innan sambandsins frá stofnun þess og hefur það skilað árangri 

bæði á landsvísu sem og alþjóðlega. Í gegnum tíðina hefur sambandið átt keppendur á 

erlendum vettvangi í þolfimi, nútímafimleikum, sýningarfimleikum, áhaldafimleikum 

og hópfimleikum (Einar Ólafson, 2013). 

Fimleikar er fjölmenn íþrótt á íslenskan mælikvarða en einnig á mælikvarða 

annarra þjóða miðað við fjölda íbúa. Hlutverk FSÍ er að veita fimleikaíþróttinni 

forystu og leiðsögn hér á landi. Á vettvangi sambandsins hefur á undanförnum árum 

verið lögð mikil vinna í endurskipulagningu með það að markmiði að styðja enn betur 
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við greinina og iðkendur hennar hér á landi. Nýlega voru ráðnir til starfa sviðsstjórar 

landsliða, sviðsstjórar móta- og fræðslumála og landsliðsþjálfarar keppnisgreina, þ.e. 

bæði fyrir áhaldafimleika og hópfimleika karla og kvenna (Einar Ólafson, 2013).  

	  

2.3.1 Áhaldafimleikar 
 

Áhaldafimleikar er elsta grein fimleikanna og hefur verið keppnisgrein á 

Ólympíuleikum frá árinu 1896. Þetta er ein fárra íþróttagreina sem keppt hefur verið í 

á öllum Ólympíuleikum síðan greinin var fyrst tekin inn. (Fimleikafélagið Björk, 

e.d.). Hér á landi var fyrsta Íslandsmótið haldið árið 1969 og eru áhaldafimleikar sú 

grein fimleika sem hefur verið iðkuð hve lengst hér á landi (Saga keppnisgreina, e.d.). 

 Keppnisgreinar karla og kvenna eru mismunandi. Hjá körlunum eru 

keppnisgreinarnar eða áhöld sex talsins en fjögur í kvennaflokki. Bæði karlar og 

konur keppa í gólfæfingum og stökki. Konur keppa einnig á slá og tvíslá en karlarnir 

á bogahesti, rá, tvíslá og hringjum. Þeir sem ná að sameina líkamlega eiginleika, þ.e. 

kraft, samhæfingu og liðleika, við sköpunarhæfni, fagurfræði og útgeislun, ná lengst í 

greininni. (Artistic Gymnastics in Perfection, e.d.). Áhaldafimleikar eru 

einstaklingsíþróttagrein þótt einnig sé keppt í liðakeppni á mótum. Þá eru stig 

keppanda í liði lögð saman og því mikilvægt að allir keppendur standi sig vel 

(Federation Internationale de Gymnastique, 2013). Íslenskir keppendur hafa tekið þátt 

á fjölmörgum erlendum mótum, t.d. Norðurlandamótum, Evrópumótum, 

heimsmeistaramótum og Ólympíuleikum. Eitt helsta afrek íslensk fimleikamanns á 

erlendum vettvangi er án efa 6. sæti Rúnars Alexanderssonar í æfingum á bogahesti á 

Ólympíuleikunum 2008 í Aþenu (Saga keppnisgreina, e.d.). 

	  

2.3.2 Hópfimleikar 
	  
Hópfimleikar er meðal yngstu greina fimleika. Greinin er vinsælust meðal 

Norðurlandaþjóða en vinsældir hennar hafa aukist í öðrum Evrópulöndum, þó 

aðallega Norður-Evrópu (Fimleikafélagið Björk, markmið og skipulag, e.d.). Fyrsta 

Evrópumótið var haldið í Finnlandi árið 1996, en mótið hefur síðan verið haldið á 

tveggja ára fresti (Teamgym, e.d.). Árið 1986 var fyrst keppt í hópfimleikum hér á 

landi og hafa íþróttafélögin Gerpla og Stjarnan notið mikillar velgengni í greininni frá 

fyrstu tíð, bæði innanlands sem og utan (Saga keppnisgreina, e.d.). Hópfimleikar eru 
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innan Evrópska fimleikasambandsins (UEG) en ekki innan þess alþjóðlega (FIG). 

Greinin er ekki ólympíugrein og ekki er keppt í greininni á heimsmeistaramótum. 

Hópfimleikar er liðsíþrótt og keppt er í kvennaflokki, karlaflokki og blönduðum 

flokki. Í hverju liði eru átta til tólf keppendur. Keppt er á þremur áhöldum, þ.e. gólfi, 

dýnu og trampolíni. Í gólfæfingum þurfa allir keppendur að framkvæma æfingar við 

tónlist á dýnu sem er 14 x 20 metrar að stærð. Dýnan er þunn og gefur ekki mikið 

eftir. Í gólfæfingunum þarf liðið að sýna góðar tæknilegar æfingar sem renna saman í 

flæði. Dýnustökk eru framkvæmd á 14 metra langri braut sem er töluvert mýkri en 

powertumblingbraut, sem nánar verður gerð grein fyrir í kafla 2.2.3, og með níu metra 

löngu tilhlaupi. Brautin er gerð úr trefjarörum, stálgrind og tveimur dýnum sem lagðar 

eru yfir trefjarörin. Liðið framkvæmir þrjár mismunandi umferðir við tónlist og í 

hverri umferð stökkva sex fimleikamenn sem þurfa að fara hver á eftir öðrum inn á 

brautina í öllum umferðum og lenda á lendingardýnu. Sömu reglur gilda um 

trampolínstökk, en gerð er krafa um að ein umferð sé stokkin yfir hest (European 

union of gymnastics, 2013).   

Hópfimleikar hafa notið mikilla vinsælda hér á landi undanfarin ár og hefur 

iðkendafjöldi aukist jafnt og þétt og má eflaust rekja það til Evrópumeistaratitla 

kvennalandsliðsins líkt og áður koma fram en einnig hafa íþróttahús með sérbúinni 

aðstöðu til fimleikaiðkunar risið hvert á fætur öðru, þó aðallega á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

2.3.3 Powertumbling 
	  
Powertumbling er gömul grein innan fimleika sem hefur þróast mikið síðustu tíu ár 

(Daniel Bay Jensen, powertumbling þjálfari í Gerplu, munnleg heimild, viðtal 2. mars 

2015). Innan Trampolínsambandsins eru eftirtaldar greinar: Powertumbling, trampolín 

og tvöfalt mini trampolín og eru allar greinarnar innan Alþjóðlega 

fimleikasambandsins (FIG). Powertumbling er einstaklings íþróttagrein þar sem nær 

eingöngu eru framkvæmd stökk aftur á bak. Greinin hefur verið keppnisgrein á 

Ólympíuleikum einu sinni, þ.e. árið 1932, en tvisvar sinnum hefur powertumbling 

verið svokallaður sýningarviðburður á leikunum, þ.e. árin 1996 og 2000. Fyrsta 

heimsmeistaramót í Powertumbling var haldið árið 1976 og hefur síðan verið árlegur 

viðburður (Trampoline & tumbling history in Canada, e.d.). Þær þjóðir sem náð hafa 

hve bestum árangri í greininni eru Kína, Rússland og England. Síðustu árin hefur 
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Danmörk blandað sér í baráttuna og náð verðlaunasætum á heims– og Evrópumótum 

(Daniel Bay Jensen, powertumbling þjálfari í Gerplu, munnleg heimild, viðtal 2. mars 

2015).  

Í powertumbling eru stökk framkvæmd á 25 metra langri braut og leyfilegt er 

að hafa 11 metra langt tilhlaup. Brautin er harðari en brautin sem notast er við í 

hópfimleikum en mýkri en gólfið sem stökkið er á í áhaldafimleikum (Diciplin 

Tumbling, e.d.). Brautin hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Fyrsta 

brautin var fundin upp í Kína. Þá voru lögð bambusrör þvert á tvö statíf og yfir þau 

lögð dýna. Næst tók við braut þar sem notast við trefjaplast og voru gerðar margar 

mismunandi útgáfur af þeirri braut. Nýjustu brautirnar eru úr ferhyrndu trefjaplasti, en 

ofan á það eru lagðar þunnar trefjaflögur til að jafna kraftinn sem myndast þegar 

stokkið er á brautinni. Ofan á flögurnar eru síðan lagðar tvær dýnur. Á árum áður var 

eingöngu ein dýna lögð yfir og bendir margt til þess að horfið verði til þessa 

fyrirkomulags á heimsmeistaramótinu 2015. Margar gerðir af powertumbling brautum 

hafa litið dagsins ljós og sem dæmi má nefna að í Danmörku notuðu félög sem ekki 

gátu fjármagnað braut með trefjaplasti, gömul skíði í staðinn. Nýjasta útgáfa 

brautarinnar, sem sagt var frá hér að ofan, var fundin upp á litlu verkstæði í bænum 

Stavropol í Rússlandi sem er í eigu fimleikafélags sem hefur notið hvað mestar 

velgengni í powertumling (Daniel Bay Jensen, powertumbling þjálfari í Gerplu, 

munnleg heimild, viðtal 2. mars 2015). Powertumbling snýst um að auka hraða í 

gegnum stökkin í stað þess að nota tilhlaup og færni í að tengja saman mismunandi 

stökk með mjúku flæði. Íþróttin krefst mikils styrks, liðleika og tækni af hálfu 

iðkenda (Tumbling – gymnastikkens formel 1, e.d.) Markmiðið er að iðkendur nái að 

framkvæma röð æfinga sem samanstendur af átta stökkum sem flæða vel saman 

(Daniel Bay Jensen, powertumbling þjálfari í Gerplu, munnleg heimild, viðtal 2. mars 

2015). Í keppni eru framkvæmdar tvær umferðir og samanstendur hvor umferð af átta 

stökkum (Diciplin Tumbling, e.d.).   

Powertumbling hefur ekki verið iðkað hér á landi og er því ekki innan 

Fimleikasambands Íslands. Um mitt ár 2014 bauð Fimleikafélagið Gerpla í fyrsta sinn 

upp á æfingar í powertumbling. Powertumbling er afreksíþrótt sem stunduð er um 

allan heim og gefst íslensku íþróttafólki nú tækifæri til að æfa powertumbling og, ef 

vel gengur, að keppa við afreksmenn á heimsmælikvarða. Fimleikafólk sem stundar 

hópfimleika og áhaldafimleika getur bætt árangur sinn með því að æfa powertumbling 

þar sem þjálfun í tímasetningum og tækni við framkvæmd stökka mun án efa auka 
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hæfni þeirra í stökkhluta hópfimleika og í gólfæfingum áhaldafimleikafólks (Daniel 

Bay Jensen, powertumbling þjálfari í Gerplu, munnleg heimild, viðtal 2. mars 2015). 

Það er verðugt verkefni að koma af stað nýrri íþróttagrein innan fimleika og krefst 

mikillar vinnu. Sú vinna mun þó vafalaust skilar sér í betri árangri íslenskra 

fimleikafólks. 

	  

2.4.1 Þekkingabrunnur þjálfarans 
	  
Starf þjálfara í öllum íþróttagreinum er fjölbreytt og krefjandi. Meginmarkmið 

þjálfarans er að aðstoða íþróttamann eða lið við að ná markmiðum sínum. Þjálfarinn á 

að vita hvert lið stefnir og þekkja leiðina þangað (Weinberg og Gould, 2011). Líkt og 

starf kennara er starf þjálfara að koma þekkingu á framfæri á skýran og einfaldan hátt. 

Hann þarf að geta miðlað þekkingu sinni á skýran og markvissan hátt við hinar ýmsu 

og misjöfnu aðstæður. Starf þjálfara er þó mun fjölbreyttara en þetta. Samkvæmt 

Horn og Martens, 1987, er aðaláskorun þjálfarans að kenna iðkanda að byggja upp 

líkamlega hæfni, aðstoða hann við að byggja  upp andlegt gervi og vinna að því að 

byggja upp sjálfstraust yngri iðkenda. Til að ná árangri þarf þjálfarinn að geta uppfyllt 

mörg mismunandi hlutverk. Það ræðst af hæfni, reynslu og aldri iðkenda hvernig og á 

hvaða hátt þjálfarinn sinnir þessum mismundandi hlutverkum. Þjálfarar sem vinna 

með yngstu iðkendunum í upphafi þjálfunar takast oft á við fleiri hlutverk í starfi sínu 

en þeir sem þjálfa afreksíþróttamenn.  

 Samkvæmt rannsókn Cote, Salmel og Russel árið 1995 eru tveir mikilvægustu 

þekkingarbrunnar þjálfarans hans eigin reynsla og það sem hann lærir af þjálfurum 

sem náð hafa góðum árangri í starfi sínu. Niðurstöður kanadískrar rannsóknar sýndu 

að þjálfarar öðluðust nýja þekkingu einna helst með því að prufa sig áfram, vinna 

saman með öðrum reynslumeiri þjálfurum auk hinnar hefðbundnu þjálfaramenntunar 

(Erickson, Bruner, MacDonald og Cote, 2008). Rannsókn Culver, 2004 leiddi í ljós að 

tími, aðstæður og tækifæri þjálfara skiptu miklu máli ef þjálfarar ætla að auka 

þekkingu sína og færni. Skapa verður þjálfurum umhverfi og vinnuaðstæður sem gefa 

þeim tækifæri á að reyna nýja hluti og læra af mistökum. Ef þjálfarar eiga að vaxa í 

starfi og auka sífellt þekkingu sína er mikilvægt fyrir félög að gefa þjálfurum tíma til 

undirbúnings fyrir æfingar og meta menntun og reynslu til launa. Óreyndir þjálfarar 

geta lært mikið af því að vinna með reyndari þjálfurum og á sama tíma getur það 

aukið gæði reyndra þjálfara að kenna og leiðbeina þeim óreyndari (Bloom, Durand-
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Bush, Schinke og Salmela, 1998 ; Culver, 2004). Samskipti og miðlun þekkingar milli 

þjálfara mun líklega auka þekkingu þeirra. Íþróttafélög ættu því að leggja mikið upp 

úr því að samskipti milli þjálfara um faglega þætti séu skilvirk og góð. Samvinna milli 

þjálfara sem vinna með íþróttafólki á svipuðu getustigi getur skilað sér í aukinni 

þekkingu þjálfara og bætt gæði þjálfunar. Það að ræða vandamál sem upp koma í 

þjálfun og að skiptast á hugmyndum hefur reynst áhrifaríkt (Gilbert og Trudel, 2001). 

 Þjálfarar hér á landi öðlast þekkingu með ýmsum leiðum. ÍSÍ býður upp á 

þjálfaramenntum í fimm þrepa áfangaskiptu fræðslukerfi. Kerfið er samræmt fyrir 

allar íþróttagreinar. Menntunin á fyrstu þremur þrepunum er innan 

íþróttahreyfingarinnar en menntun á þrepum fjögur og fimm er háskólamenntun 

(Þjálfaramenntun, e.d.).	   Í stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um þjálfaramenntun kemur fram að 

stefnt sé að því að allir þjálfarar sem starfa fyrir íþróttahreyfinguna á Íslandi hafi 

viðeigandi menntun til þeirra þjálfarastarfa sem þeir inna af hendi (Stefnuyfirlýsing 

um þjálfaramenntun, 2011).   

 Fimleikasamband Íslands býður upp á þjálfaranámskeið fyrir fimleikaþjálfara 

hér á landi. Námskeiðin eru á vegum fræðslunefndar sambandsins og eru hluti af 

þjálfaramenntun ÍSÍ sem tilgreind var hér að framan. Þau námskeið sem í boði eru í 

sérgreinahluta FSÍ fyrir fimleika eru fjögur talsins (Innihald námskeiða, e.d.). Að auki 

hefur FSÍ boðið upp á móttökunámskeið í hópfimleikum en þau námskeið eru ekki 

hluti af þjálfaramenntun ÍSÍ (móttökunámskeið í hópfimleikum, e.d.). 

	   Önnur leið sem þjálfarar geta farið til að auka þekkingu sína er að sækja 

dómaranámskeið og öðlast dómararéttindi í fimleikum. Fimleikasamband Íslands 

heldur dómaranámskeið í hópfimleikum og áhaldafimleikum reglulega. 

Dómaranámskeið og réttindi sem fylgja, ef prófi er náð, dýpka þekkingu þjálfara á 

íþrótt sinni, bæði hvað varðar tækniatriði í æfingum sem og allt sem viðkemur keppni 

í greininni (Dómaramál, e.d.). 

	  

3. Tilgangur rannsóknar 
	  
Umfjöllun hér að framan sýnir að saga fimleika er afar löng og hefur greinin þróast 

mikið gegnum tíðina. Einnig eru þær fimleikagreinar sem stundaðar eru hér á landi 

ólíkar á ýmsum sviðum og eiga sér mislanga sögu. Markmið þessarar rannsóknar er 

að leita svara við því hvort þjálfarar í hópfimleikum og áhaldafimleikum hér á landi 

nýta sér þá þekkingu sem er til staðar í öðrum greinum fimleika en þeir sjálfir þjálfa, 
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með það að markmiði að bæta gæði þjálfunar og um leið frammistöðu iðkenda sinna. 

Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir kynntu iðkendum sínum aðrar greinar 

fimleika. Fyrri tilgáta rannsóknarinnar er að þjálfarar einstaka greina nýti sér ekki þá 

þekkingu sem til staðar er í öðrum greinum fimleika við störf sín. Seinni tilgáta 

rannsóknarinnar er að þjálfarar kynni iðkendum sínum ekki aðrar greinar fimleika 

sem stundaðar eru hér á landi. 
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4. Aðferðir og gögn  

4.1 Þátttakendur 
 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 41 aðalþjálfarar keppnistímabilið 2014- 2015. Þar 

af voru 28 hópfimleikaþjálfarar og 13 áhaldafimleikaþjálfarar. Hlutfallið milli kynja 

skiptist í níu karla og 32 konur. Starfsaldur þjálfara var frá innan við eitt ár upp í fleiri 

en tíu ár. Þátttakendur komu frá fimleikadeild Aftureldingar, Íþróttafélaginu Gerplu, 

fimleikadeild Gróttu, fimleikadeild Selfoss og fimleikadeild Stjörnunnar. Hvert félag 

fékk tíu eintök af spurningalistanum. Alls voru 50 spurningalistar afhentir 

yfirþjálfurum og svarhlutfall var 82% 

4.2 Mælitæki 
	  
Við rannsóknina var eingöngu notast við spurningalista sem mælitæki. 

Spurningalistinn var hannaður af rannsakanda í samráði við leiðbeinanda og skiptist í 

16 spurningar (sjá viðauka I.) Spurningarnar vörðuðu menntun, reynslu, þekkingu og 

viðhorf þjálfara til annarra fimleikagreina en þeir sjálfir þjálfa. Allir þátttakendur 

svöruðu spurningum 1 til 9. Eingöngu þeir þátttakendur sem svöruðu spurning 4 

játandi, svöruðu spurningum 10 til 12. Allir þátttakendur voru hins vegar beðnir um 

að svara spurningu 15, hvort sem þeir svöruðu spurning 4 játandi eða neitandi. 

	  

4.3 Úrvinnsla 
	  

Við rannsóknina var notast við megindlega aðferð. Við útreikninga á niðurstöðum 

spurningalistans var notast við forritið SPSS og myndir og töflur settar upp í 

Microsoft Excel 

4.4 Framkvæmd 
	  
Yfirþjálfara hvers félags voru afhentir spurningalistar dagana 20. og 22. apríl 2015. 

Markmið rannsóknarinnar var kynnt fyrir yfirþjálfurum félaganna og var það í 

höndum hans að hvetja aðalþjálfara deildarinnar til að taka þátt og svara 

spurningalistanum. Tekið var fram að könnunin væri nafnlaus og þjálfurum bæri 

engin skylda til að taka þátt. Með hverjum lista fylgdi kynningarbréf þar sem helstu 

upplýsingar um rannsóknina og markmið hennar komu fram. Hvert félag fékk tíu 

eintök af spurningalistanum. Alls voru því 50 spurningalistar afhentir yfirþjálfurum. 
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Dagana 26. og 28. apríl 2015 var útfylltum listum safnað saman frá félögunum. Alls 

bárust 41 útfylltir spurningalistar af þeim 50 sem dreift var til félagana fimm í byrjun. 

Niðurstöður spurningalistanna voru færðar inn í tölfræðiforritið SPSS og unnið úr 

gögnunum í því. Settar voru upp krosstöflur. Eftir að niðurstöður fengust úr SPSS 

tölfræðiforritinu var forritið Microsoft Word notað til að setja upp töflur en forritið 

Excel var notaði við gerð mynda. 

	  

5. Niðurstöður 
 

Upplýsingar sem fengust úr spurningalistanum sem 41 aðalþjálfarar fimm 

fimleikafélaga svöruðu voru settar inn í tölfræðiforritið SPSS og niðurstöður 

reiknaðar. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar 

Töflur og myndir hér að neðan sýna lýsandi tölfræði þeirra spurninga sem leitað var 

svara við. 

 Mynd 1. Sýnir kynjaskiptingu þjálfara eftir því hvað fimleikagrein þeir þjálfa í 

dag. Þar má sjá að af þeim 13 sem þjálfa áhaldafimleika í dag voru tíu konur og 3 

karlar. Af þeim sem þjálfa hópfimleika í dag eru 22 konur og 6 karlar. Hlutfall 

kvenkynsþjálfara er hærra í báðum greinum, eða 77% í áhaldafimleikum og 79% í 

hópfimleikum.  

	  

 
Mynd	  1.	  Kynjaskipting	  þjálfara	  milli	  fimleikagreina	  
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Á mynd 2 má sjá hve lengi þátttakendur höfðu þjálfað fimleika. Myndin sýnir að 

flestir, eða níu af hópfimleikaþjálfurum höfðu þjálfað í fjögur til sex ár. Meðal 

áhaldafimleikaþjálfara höfðu hins vegar fimm þjálfað lengur en í tíu ár. Enginn 

áhaldafimleikaþjálfari hafði þjálfað skemur en eitt ár og aðeins einn 

hópfimleikaþjálfari. Niðurstöður útreikninga forritsins SPSS sýndu að bæði 

hópfimleika- og áhaldafimleikaþjálfarar hafa að meðaltali þjálfað lengur en fjögur til 

sex ár. 

 

 
Mynd	  2.	  Starfsaldur	  áhalda-‐	  og	  hópfimleikaþjálfara	  

 

Þegar kannað var hvort þeir þátttakendur sem þjálfuðu hópfimleika í dag hefðu 

þjálfað áhaldafimleika áður og öfugt kom í ljós að 31% áhaldafimleikaþjálfara höfðu 

þjálfað hópfimleika áður og 25% hópfimleikaþjálfara höfðu þjálfað áhaldafimleika 

áður (tafla 1 ). 

 
Tafla	  1.	  Sú	  grein	  sem	  þátttakendur	  þjálfuðu	  áður	  

Þjálfar í dag: Þjálfað áhaldafimleika 
áður 

Þjálfað hópfimleika 
áður 

Tíðni 

 
Áhaldafimleika 

 

  
4 

 
31% 

Hópfimleika 7  25% 
 

Kannað var hvort þátttakendur hefðu lokið þjálfaranámskeiði í fimleikum og sýndu 

niðurstöður að allir þátttakendur, hvort sem þeir voru að þjálfa áhalda- eða 



	   20	  

hópfimleika, höfðu lokið þjálfaranámskeiði (tafla 2). Tafla 3 sýnir hins vegar að ekki 

gilti það sama um dómararéttindi þátttakenda. 38,5% áhaldafimleikaþjálfara höfðu 

ekki dómararéttindi en hlutfall réttindalausra hópfimleikaþjálfarar var hærra eða 

60,7%. Af áhaldafimleikaþjálfurum höfðu 53,8% dómararéttindi í áhaldafimleikum 

og 3,6% dómararéttindi í hópfimleikum. Af þeim hópfimleikaþjálfurum sem höfðu 

dómararéttindi voru 35,7% þeirra með hópfimleikaréttindi og 7,7% með 

áhaldafimleikaréttindi.  

 
Tafla	  2.	  Lokið	  þjálfaranámskeið	  

Þjálfaranámsekið Áhaldafimleikaþjálfarar Hópfimleikaþjálfarar 
 

Já 
 

100% 
 

100% 
 

Nei 0% 0% 
 
 
 
Tafla	  3.	  Dómararéttindi	  

Dómararéttindi Áhaldafimleikaþjálfarar Hópfimleikaþjálfarar 

 

Nei 

 

38,5% 

 

60,7% 

Áhaldadómararéttindi 53,8% 3,6% 

Hópfimleikaréttindi 7,7% 35,7% 
 

Þátttakendur voru spurðir hversu miklu eða litlu þeim finnst þekking og reynsla þeirra 

af öðrum greinum fimleika skipta í starfi þeirra sem þjálfarar í dag. Allir þátttakendur 

svöruðu þessari spurningu hvort sem þeir höfðu þjálfað aðra grein fimleika áður eða 

ekki. Niðurstöður myndar 3 sýna að 46,2% áhaldafimleikaþjálfara töldu að reynsla af 

þjálfun annarra greina skipti miklu máli, á meðan 29,6% hópfimleikaþjálfara voru því 

sammála. 44,4% hópfimleikaþjálfara fannst reynsla skipta frekar miklu máli og 30,8% 

áhaldafimleikaþjálfara. Af þeim sem fannst framangreind reynsla hvorki skipta miklu 

né litlu máli var hlutfall hópfimleikaþjálfara hærra eða 22,2%, en hlutfall 

áhaldafimleikaþjálfara var 7,7%. Fleiri áhaldafimleikaþjálfurum en 

hópfimleikaþjálfurum fannst reynsla af þjálfun annarra greina fimleika skipta frekar 

litlu máli eða 15,4% en meðal hópfimleikaþjálfara var niðurstaðan 3,7%. Engum 

þjálfara fannst reynsla af þjálfun annarra greina fimleika skipta mjög litlu máli. 
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Mynd	  3.	  Skiptir	  þekking	  og	  reynsla	  af	  öðrum	  greinum	  fimleika	  máli	  í	  starfi	  þjálfara	  í	  dag	  

 

Þeir þátttakendur sem höfðu reynslu af þjálfun annarra greina fimleika voru spurðir 

hvort þeir nýttu þekkingu og reynslu sína af þeim greinum sem þeir þjálfuðu áður í 

þjálfun dagsins í dag. Allir þátttakendur svöruðu því játandi og tafla 4 sýnir hve mikið 

þeir nýta reynslu og þekkingu sína. Þeir sem áður þjálfuðu áhaldafimleika nýta 

reynslu og þekkingu sína meira en þeir sem þjálfuðu hópfimleika. Af þeim sem áður 

höfðu þjálfað áhaldafimleika sögðust 33,3% nýta reynslu og þekkingu sína mjög 

mikið og 33,3% frekar mikið. 25% af þeim sem áður þjálfuðu hópfimleika sögðust 

nýta hana mjög mikið og 25% frekar mikið. Af þeim sem áður höfðu þjálfað 

áhaldafimleika nýttu 16,7% reynslu og þekkingu sína frekar lítið og 16,7% mjög lítið. 

Þeir sem áður þjálfuðu hópfimleika nýttu 25% reynslu og þekkingu sína frekar lítið og 

25% mjög lítið. 

 
Tafla	  4.	  Hve	  mikið	  nýta	  hópfimleika-‐	  og	  áhaldafimleikaþjálfara	  þekkingu	  sína	  og	  reynslu	  við	  þjálfun	  sinnar	  
greinar	  í	  dag	  

Hve mikið? Áður þjálfað 
áhaldafimleika 

Áður þjálfað 
hópfimleika 

 

Mjög mikið 

 

33,3% 

 

25% 

Frekar mikið 33,3% 25% 

Hvorki mikið né lítið 16,7% 25% 

Frekar lítið 16,7% 25% 
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Tafla 5 veitir upplýsingar um hvort þjálfarar sem hafa á ferli sínum þjálfað aðra grein 

fimleika en þeir gera í dag nýta sér þekkingu og reynslu úr fyrra starfi. Það skal tekið 

fram að þegar vísað er til áhalda- og hópfimleikaþjálfara í neðangreindri yfirferð um 

niðurstöður í töflu 5 er átt við fyrrverandi áhaldaþjálfara og fyrrverandi 

hópfimleikaþjálfara. Þar sést að áhaldafimleikaþjálfara nýta tækniþjálfun betur en 

hópfimleikaþjálfara, 71,4% áhaldafimleikaþjálfarar nýta hana mjög vel á meðan 25% 

hópfimleikaþjálfarar nýta hana mjög vel. Hærra hlutfall hópfimleikaþjálfara nýta 

styrktarþjálfun mjög vel eða 50% en 28,6% áhaldafimleikaþjálfara nýta hana mjög 

vel. 25% hópfimleikaþjálfara sögðust nýta styrktarþjálfun mjög illa. 42,9% 

áhaldafimleikaþjálfara nýta liðleikaþjálfun mjög vel en 25% hópfimleikaþjálfara. 50% 

hópfimleikaþjálfara segjast nýta liðleikaþjálfun mjög illa. Enginn hópfimleikaþjálfari 

segjast nýta hugarþjálfun mjög vel en 42,9% áhaldafimleikaþjálfara gera það. Hins 

vegar segjast 75% hópfimleikaþjálfara nýta hana frekar vel. Hugarþjálfun nýtist 25% 

(fyrrverandi) hópfimleikaþjálfurum mjög illa. Uppbygging æfinga nýtist 43,9% 

áhaldafimleikaþjálfurum mjög vel en 25% (áður) hópfimleikaþjálfurum. 

 
Tafla	  5.	  Þættir	  þjálfunar	  sem	  þeir	  þjálfarar	  sem	  áður	  þjálfuðu	  hópfimleika	  eða	  áhaldafimleika	  nýta	  sér	  í	  
þjálfun	  í	  dag.	  

Tegund 
þjálfunar 

Grein sem 
þjálfaði 

áður 

Mjög 
vel 

Frekar 
vel 

Hvorki vel 
né illa 

Frekar 
illa 

Mjög 
illa 

 

Tækniþjálfun 

 

Áhalda 

 

71,4% 

 

14,3% 

 

0% 

 

14,3% 

 

0% 

 Hóp 25% 0% 75% 0% 0% 

Styrktarþjálfun Áhalda 28,6% 57,1% 0% 14,3% 0% 

 Hóp 50% 25% 0% 0% 25% 

Liðleikaþjálfun Áhalda 42,9% 42,9% 0% 14,3% 0% 

 Hóp 25% 0% 25% 0% 50% 

Hugarþjálfun Áhalda 42,9% 14,3% 28,6% 14,3% 0% 

 Hóp 0% 75% 0% 0% 25% 

Uppbygging 
æfinga 

Áhalda 42,9% 14,3% 28,6% 0% 14,3% 

 Hóp 25% 25% 0% 25% 25% 
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Kannað var hvort þátttakendur kynntu iðkendum sínum aðrar greinar fimleika en þá 

grein sem þeir æfa. Mynd 4 sýnir að fleiri áhaldafimleikaþjálfarar gera það, eða 62% 

á móti 46% hópfimleikaþjálfara. Myndir 5 og 6 sýna hvenær og hve oft þjálfarar 

kynna iðkendum sínum aðrar greinar. 50% áhaldafimleikaþjálfara kynna iðkendum 

sínum aðrar greinar reglulega en 46% hópfimleikaþjálfara. 25% 

áhaldafimleikaþjálfara kynna greinarnar í upphafi tímabils og 25% kynna greinarnar 

fyrir iðkendum óreglulega. Enginn af hópfimleikaþjálfurunum kynnir greinarnar í 

upphafi tímabils en 25% þeirra kynna þær óreglulega. 

 

 
Mynd	  4.	  Hlutfall	  þjálfara	  sem	  kynna	  iðkendum	  sínum	  aðrar	  greinar	  fimleika	  
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Mynd	  5.	  Hvenær	  kynna	  áhaldafimleikaþjálfarar	  iðkendum	  ólíkar	  greinar	  fimleika	  

 

 
Mynd	  6.	  Hvenær	  kynna	  hópfimleikaþjálfarar	  iðkendum	  ólíkar	  greinar	  fimleika	  

 

Þátttakendur voru spurðir að því hversu miklu samvinna þjálfara ólíkra greina 

fimleika skipti þá máli. Mynd 7 sýnir að 61,5% áhaldafimleikaþjálfara og 60,7% 

hópfimleikaþjálfara töldu samvinnu skipta mjög miklu máli. Hlutfall þjálfara sem 

töldu samvinnu skipta frekar miklu máli var hærra meðal áhaldafimleikaþjálfara eða 

38,5% á móti 25% hjá hópfimleikaþjálfurum. Engir áhaldafimleikaþjálfarar töldu 

samvinnu skipta hvorki miklu né litlu máli, frekar litlu og mjög litlu. Meðal 

hópfimleikaþjálfara töldu hins vegar 10,7% þeirra samvinnu skipta hvorki miklu né 
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litlu og 3,6% þeirra töldu hana skipta frekar litlu máli. Enginn af þjálfurunum töldu 

samvinnu skipta mjög litlu máli. 

 

 
Mynd	  7.	  Hversu	  miklu	  máli	  samvinna	  skiptir	  þjálfara	  ólíkra	  greina	  fimleika	  
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6. Umræða 
	  
Tilgangur rannsóknarinnar var annars vegar að kanna hvort áhalda- og 

hópfimleikaþjálfarar hér á landi nýti þekkingu sem er til staðar í öðrum greinum 

fimleika en þeir sjálfir þjálfa. Hins vegar var tilgangur rannsóknarinnar að kanna 

hvort þjálfarar kynni iðkendum sínum aðrar greinar fimleika. Í þessum kafla verður 

farið nánar í niðurstöður rannsóknarinnar og settar fram hugleiðingar og vangaveltur 

höfundar.   

 Niðurstöður sýndu að þjálfarar hafa almennt töluverða þjálfarareynslu þar sem 

að meðaltali höfðu þjálfarar beggja greina þjálfað lengur en 4 til 6 ár. Aðeins einn 

þjálfari hafði skemmri en árs reynslu af þjálfun að baki. Allir þjálfarar höfðu lokið 

þjálfaranámskeiði í fimleikum. Þessar niðurstöður eru ánægilegar enda er fagleg 

sérþekking á fimleikum nauðsynleg forsenda árangurs. Hins vegar höfðu mun færri 

þjálfarar dómararéttindi í greininni. Áhaldafimleikaþjálfarar stóðu þó betur að vígi að 

þessu leyti, en 61,5% þeirra er með dómararéttindi, þar af höfðu 53,8% 

áhaldafimleikaréttindi, en 7,7% hópfimleikaréttindi. Reikna má með að þessir 

þjálfarar hafi þjálfað hópfimleika áður. Aðeins 39,3% hópfimleikaþjálfara höfðu 

dómararéttindi og af þeim voru aðeins 3,6% með áhaldafimleikaréttindi. Það kom á 

óvart hve fáir þjálfarar höfðu dómararéttindi og þá sérstaklega hópfimleikaþjálfarar. 

Dómararéttindi er áhrifarík leið sem þjálfurum stendur til boða til að auka faglega 

sérþekkingu sína á íþróttinni og að mínu mati nauðsynleg ef um er að ræða þjálfun 

keppnishópa. Þjálfari sem fylgir hóp á mót þarf að vera vel undirbúinn og kunna allar 

reglur íþróttarinnar ef árangur á að nást. Í fimleikum eru margar reglur sem lúta að 

samsetningu stökka, uppröðun keppenda og fjölda þeirra. Með því að öðlast 

dómararéttindi eru þjálfarar betur í stakk búnir til að fara með hópa á mót. Þjálfari 

sem vinnur af metnaði, setur markið hátt og stefnir á verðlaunapall á mótum ætti að 

nota allar þær leiðir sem í boði eru til að auka þekkingu sína og færni. 

Draga má þá ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar að þjálfun iðkenda sé að 

stærstum hluta í höndum reynslumikilla þjálfara í báðum greinum. Þó vantar upp á að 

hópfimleikaþjálfarar séu nógu duglegir að sækja sér þá þekkingu sem í boði er. Því 

má ekki gleyma að þó þjálfari hafi þjálfað í fjölda ára segir það eitt og sér ekki til um 

gæði þjálfunarinnar. Hann verður stöðugt að nýta  þá þekkingarbrunna sem auðvelt er 

að leita  í. 
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Athugað var hve stór hluti þjálfara höfðu þjálfað aðra fimleikagrein en þá sem 

þeir þjálfa í dag. Niðurstöður sýndu að 31% áhaldafimleikaþjálfara höfðu þjálfað 

hópfimleika áður og 25% hópfimleikaþjálfara höfðu þjálfað áhaldafimleika áður. Nú 

er töluverður munur á þessum tveimur greinum fimleika líkt og komið hefur fram hér 

að framan og því forvitnilegt að skoða hvort þjálfarar væru að nýta sér reynslu sína af 

fyrra starfi. Allir þjálfarar voru spurðir að því hvort þeir teldu þekkingu og reynslu af 

öðrum greinum fimleika skipta máli í starfi sínu. Allir þjálfarar voru sammála um að 

svo væri, en rúm 20% hópfimleikaþjálfara töldu það hvorki skipta miklu né litlu máli 

og tæp 5% frekar litlu. Hlutfallið hjá áhaldafimleikaþjálfurum að þessu leyti var hins 

vegar 5%, hvað varðar svarið, hvorki miklu né litlu máli, og 15%, hvað varðar svarið, 

frekar litlu máli. Erfitt er að segja til um hvers vegna þessi munur er á milli 

fimleikagreina á viðhorfi þjálfara. Athyglisvert er að sjá að talsverður fjöldi telur að 

þekking og reynsla af öðrum greinum skipti frekar litlu máli. Fimleikar eru íþrótt sem 

hefur margar undirgreinar en sömu almennu tækniatriði, styrktar- og liðleikaæfingar 

gilda þó þvert á greinar. Mismunurinn liggur aðallega í útfærslu tæknilegra þátta og 

útfærslu einstakra æfinga. Ég er þeirrar skoðunar að þjálfari eigi alltaf að læra af þeim 

bestu hverju sinni. Fimleikar bjóða svo sannarlega upp á mikið úrval af undirgreinum 

þar sem hver grein hefur mismunandi áherslur. Þjálfarar hafa því næg tækifæri til að 

leita í smiðju þjálfara í öðrum greinum, bæði hvað varðar sérhæfða þekkingu og 

uppbyggingu þjálfunarinnar. Svo dæmi sé tekið geta áhalda- og hópfimleikaþjálfara 

lært af powertumbling þjálfurum þau tækniatriði sem snúa að tímasetningum í 

stökkum. Áhaldafimleikaþjálfarar búa yfir mikilli þekkingu um þjálfun sprengikrafts 

sem þjálfarar annarra greina geta nýtt sér. Í rythmical og acrobatic fimleikum er 

liðleikaþjálfun einn mikilvægasti þáttur þjálfunar og því ættu þjálfara annarra greina 

að afla sér upplýsinga um hvernig þeirri þjálfun er háttað og yfirfæra það á sína 

iðkendur. 

Þeir þjálfarar sem áður höfðu þjálfað aðra grein fimleika en þeir gera í dag 

voru spurðir hvort þeir nýttu sér þekkingu og reynslu sína af þeirri grein í þjálfun 

dagsins í dag. Allir sem þannig háttaði til hjá svöruðu þeirri spurningu játandi. Ekki 

voru þó allir sem sögðust nýta reynslu og þekkingu mikið og gáfu niðurstöður 

vísbendingar um að þeir sem áður höfðu þjálfað áhaldafimleika virtust nýta þekkingu 

sína og reynslu við þjálfun hópfimleika í dag í meira mæli en þeir þjálfarar sem áður 

höfðu þjálfað hópfimleika. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að meiri áhersla sé 

lögð á grunnþætti fimleika í áhaldafimleikaþjálfun en í hópfimleikum og er það bæði í 
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samræmi við það sem ég upplifði þegar ég kynnti mér sérstaklega þjálfun 

áhaldafimleika við gerð þessa verkefnis og mína eigin reynslu sem 

hópfimleikaþjálfari alla tíð. Nær undantekningalaust skara iðkendur áhaldafimleika 

fram úr þegar kemur að tækni í æfingum. Þegar iðkendur skipta úr áhaldafimleikum 

yfir í hópfimleika eru þeir mjög fljótir að ná valdi á nýjum áhöldum og vegna góðrar 

grunntækni eiga þeir auðveldara með að læra ný og erfið stökk og ná lengra í 

hópfimleikum en þeir iðkendur sem einungis hafa lagt stund á hópfimleika. 

Áhaldafimleikar, sem er Ólympíugrein, á sér mun lengri sögu en hópfimleikar. 

Áhaldafimleikar eru stundaðir um heim allan á meðan iðkun hópfimleika einskorðast 

að miklu leiti við Norður - Evrópu. Vegna þess má ætla að iðkendur áhaldafimleika 

þurfi að leggja mun meira á sig ætli þeir að skara fram úr á heimsvísu en iðkendur 

hópfimleika þurfa að gera Einnig eru áhaldafimleikar mjög tæknileg grein og þurfa 

iðkendur að hafa mikinn styrk og liðleika ef þeir ætla sér að ná langt á öllum áhöldum 

auk þess sem áhöldin eru mun fleiri en í hópfimleikum. Þetta tel ég vera eina helstu 

ástæðu þess að fyrrverandi hópfimleikaþjálfarar geti ekki nýtt sér mikið af reynslu 

sinni við þjálfun áhaldafimleika. Á sama hátt tel ég mikilvægt fyrir 

hópfimleikaþjálfara að leita meira í smiðju til áhaldafimleika og einnig 

powertumbling hvað varðar tæknilegar æfingar.  

Niðurstöður töflu 5 gefa vísbendingar um að fyrrverandi 

áhaldafimleikaþjálfarar nýta alla þætti þjálfunar betur en fyrrverandi 

hópfimleikaþjálfarar ef lögð eru saman svör þeirra sem merkja við „mjög vel“ og 

„frekar vel“. Áberandi er hve lítið fyrrverandi hópfimleikaþjálfarar geta nýtt sér 

tækni- og liðleikaþjálfun miðað við fyrrverandi áhaldafimleikaþjálfara. Fyrrverandi 

hópfimleikaþjálfarar virðast þó geta nýtt sér þá þætti þjálfunar sem snúa að 

uppbyggingu æfinga og hugarþjálfun nokkuð vel við þjálfun áhaldafimleika. Þessar 

niðurstöður sýna greinilega að ekki er lagt jafn mikið upp úr tækni- og liðleikaþjálfun 

í hópfimleikum. Vissulega eru hópfimleikar og áhaldafimleikar ólíkar greinar og ólík 

tækni notuð eins og áður hefur komið fram. Þessar greinar eru þó báðar af sama meiði 

og í báðum greinunum er mikið af sömu stökkum og æfingum framkvæmdar. Það 

kemur því á óvart hve lítið þjálfarar virðast geta nýtt tækni- og liðleikaþjálfun úr 

þjálfun hópfimleika. Ef til vill bendir það til þess að í menntun hópfimleikaþjálfara 

þurfi að leggja meiri áherslu á þessa þætti.  

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að kanna hvort þjálfarar kynntu 

iðkendum sínum aðrar greinar fimleika en þeir eru að æfa. Niðurstöður benda til að 
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það sé misjafnt eftir þjálfurum og fimleikagrein hvort það sé gert. Meirihluti 

áhaldafimleikaþjálfara kynna iðkendum sínum aðrar greinar, eða 62%, á meðan 

minnihluti hópfimleikaþjálfara, eða 46%, gera það. Af þeim þjálfurum sem kynntu 

iðkendum sínum aðrar greinar gerði meirihluti þeirra það reglulega yfir tímabilið. Að 

mínu mati er það mikilvægt að iðkendur fimleika þekki til og viti hvaða 

fimleikagreinar eru stundaðar bæði hér á landi og á heimsvísu. Misjafnt er hvort 

þjálfun hópfimleika og áhaldafimleika sé undir sama þaki hér á landi og mörg félög 

bjóða aðeins upp á hópfimleika. Í þeim félögum finnst mér sérstaklega mikilvægt að 

iðkendur fái að kynnast öðrum greinum fimleika til að víkka sjónarhorn þeirra á 

greinina sem þeir æfa og til að gera iðkendur meðvitaða um kröfur í öðrum greinum 

fimleika. Að sjá íþróttina sína í öðru samhengi og jafnvel á hærra getustigi en 

iðkendur er vanir getur hvatt þá áfram og aukið vilja þeirra til að verða enn betri í 

sinni grein. 

Í þeim félögum þar sem æfðar eru tvær eða fleiri mismunandi greinar fimleika 

skiptir miklu máli að allir þjálfarar beri virðingu fyrir öðrum undirgreinum fimleika, 

skiptist á skoðunum og læri hver af öðrum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

fannst meirihluta þjálfurum samvinna skipta mjög eða frekar miklu máli. 

Umhugsunarvert er þó að 10% hópfimleikaþjálfara fannst hún hvorki skipta miklu né 

litlu máli og tæplega 5% frekar litlu. Þjálfarar verða alltaf að vera góð fyrirmynd fyrir 

iðkendur sínar og því bagalegt ef þeir eru ekki tilbúnir til að vinna með öðrum 

greinum fimleika eða meti þær ekki að verðleikum. Slík viðhorf geta auðveldlega 

smitað út frá sér og leitt til þess iðkendur beri minni virðingu fyrir iðkendum annarra 

greina. Það er ekki vænlegt til árangurs ef þannig andrúmsloft ríkir í fimleikafélagi.  

Fyrri tilgáta rannsóknarinnar var að þjálfarar einstakra greina nýti sér ekki þá 

þekkingu sem til staðar er í öðrum greinum fimleika við störf sín. Sú tilgáta stóðst 

ekki þar sem allir þeir þjálfarar sem áður höfðu þjálfað aðra grein sögðust nýta 

þekkingu sína og reynslu að einhverju leyti í þjálfun sinni í dag. Það var þó 

mismunandi hve mikið þeir nýta þessa þætti og voru 33,4% fyrrverandi 

áhaldafimleikaþjálfara sem nýttu sé þá hvorki mikið né lítið og frekar lítið á meðan 

hlutfall fyrrverandi hópfimleikaþjálfara var mun hærra, eða 50%. Seinni tilgáta 

rannsóknarinnar var að þjálfarar kynntu iðkendum sínum ekki aðrar greinar fimleika 

sem stundaðar eru hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að 

meirihluti þjálfara kynni iðkendum sínum ekki aðrar greinar. 
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Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar má sjá að þjálfarar ólíkra 

fimleikagreina nýta sér að einhverju leyti þekkingu sína og reynslu úr öðrum greinum, 

en gera má betur. Þeir þjálfarar sem hafa reynslu af fleiri en einni grein fimleika ættu 

að nýta sér þá reynslu við þjálfun sína í dag og vera óhræddir við að yfirfæra 

þjálfunaraðferðir milli fimleikagreina og prófa nýjar leiðir í þjálfun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að um helmingur þjálfara 

kynna ekki iðkendum sínum aðrar greinar fimleika. Því má auðveldlega breyta, til 

dæmis með því að hvetja iðkendur til að sækja mót í öðrum greinum fimleika og með 

heimsóknum á æfingar hjá öðrum greinum innan sama félags eða, ef aðeins ein grein 

er æfð í viðkomandi félagi, með heimsóknum í félög sem bjóða upp æfingar í þeirri 

grein sem iðkendur æfa ekki. Einnig má hugsa sér t.d. að þjálfari í áhaldafimleikum 

komi inn á æfingu í hópfimleikum og leiðbeini um tæknilega þætti í stökkum og 

æfingum sem báðar greinar eiga sameiginlegt, eða um mikilvægi þess að leggja sig 

hundrað prósent fram á hverri æfingu, halda einbeitingu þó í hóp sé og fleiri slíka 

þætti sem lögð er sérstök áhersla í þjálfun iðkenda sem æfa einstaklingsíþróttagrein. 

Hópfimleikaþjálfari hefur aftur á móti reynslu af því að vinna með hóp iðkenda sem 

myndar tiltekið keppnislið. Hann getur án efa miðlað af reynslu sinni við að byggja 

upp liðsanda, samheldni og virðingu innan hópsins til iðkenda í áhaldafimleikum sem 

taka þátt í liðakeppni þar sem gott gengi allra í liðinu skiptir máli og safnar stigum 

fyrir liðið í heild.  

Samskipti milli þjálfara fara annars vegar fram á sameiginlegum fundum 

innan viðkomandi fimleikafélags og hins vegar inni í fimleikasal meðan á æfingum 

stendur. Án efa er það misjafnt innan félaga hvort haldnir eru sameiginlegir fundir 

þjálfara allra undirgreina fimleika eða ekki. Víða í fimleikasölum hér á landi háttar 

þannig til að á sama tíma er verið að þjálfa áhaldafimleika og hópfimleika. Samskipti 

inni í fimleikasal milli þjálfara eru hins vegar ekki líkleg til árangurs enda hver og 

einn þjálfari upptekinn við sína vinnu. Svo að samkipti og samvinna þjálfara ólíkra 

greina skili árangri tel ég nauðsynlegt að haldnir séu reglulega fundir yfir allt 

keppnistímabilið með þjálfurum alla greina fimleika. Til að bæta samvinnu þjálfara, 

bæði innan félaga sem bjóða upp á fleiri greinar fimleika, og félaga sem eingöngu 

bjóða upp á eina tegund fimleika, væri hægt skipuleggja heimsóknir þjálfara innan 

sama félags og milli félaga með það að markmiði að gefa þeim tækifæri til að kynnast 

vinnubrögðum annarra þjálfara.  
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Vel má hugsa sér að inn í stefnu eða handbækur fimleikafélaga verði sett 

ákvæði sem kveði á um markvissa samvinnu milli þjálfara, bæði innan sömu greinar 

og einnig milli þjálfara mismundandi undirgreina. Þá væri nauðsynlegt að skilgreina 

hvað vinnast eigi með slíkri samvinnu. Þá má vera að auka megi flæði milli fagnefnda 

FSÍ að frumkvæði fræðslunefndar.  

Vankantar rannsóknarinnar voru nokkrir, í fyrsta lagi var úrtakið lítið eða 

einungis 41 þátttakandi. Í öðru lagi komu þátttakendur frá fimm félögum og hefðu 

niðurstöður rannsóknarinnar ef til vill verið aðrar ef þátttakendur hefðu komið úr fleiri 

félögum. Í þriðja lagi var hlutfall milli áhalda- og hópfimleikaþjálfara ekki jafnt og 

gæti það hafa haft áhrif á niðurstöður. Kostur rannsóknarinnar er sá að ekki hefur áður 

verið gerð rannsókn sem þessi meðal fimleikaþjálfara. Vonandi munu niðurstöður 

hennar  leiða til þess að fimleikaþjálfarar hugi sérstaklega að þeim þáttum sem 

rannsóknin tekur til. Forvitnilegt væri að kanna hvort svipaðar niðurstöður fengjust ef 

rannsókn sem þessi væri gerð meðal þjálfara á Norðurlöndum eða meðal enn stærri 

fimleikaþjóða, s.s. Rússa eða Breta. Þá væri einnig áhugavert að kanna almennt 

viðhorf meðal elstu iðkenda fimleikafélaga landsins til annarra undirgreina fimleika 

en þeir sjálfir æfa. Hafa iðkendur áhuga á að kynnast öðrum greinum og hvert er 

viðhorf þeirra til annarra greina fimleika?  

Það er von mín að rannsókn þessi auki áhuga fimleikaþjálfara á hinum ýmsu 

greinum fimleika og að þeir sjái þau tækifæri sem felast í því að tileikna sér það besta 

úr hverri grein fyrir sig við þjálfun iðkenda sinna.  
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8. Viðauki I 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kæri þjálfari. 

Rannsókn þessi er hluti af BSc verkefni sem unnið er í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Leiðbeinandi verkefnisins er Sveinn Þorgeirsson. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort fimleikaþjálfarar nýti sér þá 

þekkingu sem er til staðar í öðrum greinum fimleika en þeir sjálfir þjálfa. 

Mér þætti vænt um að þú gætir gefið þér tíma og svaraðir þessum örfáu 

spurningum  

Með fyrirfram þökk.  

Jóhanna Runólfsdóttir 
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SPURNINGALISTI 
 
1. Hvert er kyn þitt? 
( ) Karl 
( ) Kona 
 
2. Hvaða fimleikagrein þjálfara þú í dag? 
( ) Áhaldafimleika 
( ) Hópfimleika 
 
3. Hversu lengi hefur þú þjálfað þá/þær grein/greinar sem þú tilgreinir í spurning 2 ? 
( ) Skemur en 1 ár 
( ) 1 til 3 ár 
( ) 4 – 6 ár 
( ) 7 – 10 ár 
( ) 10 ár eða lengur 
 
4. Hefur þú þjálfað aðra fimleikagrein og/eða íþróttagrein en að ofan greinir? 
( ) Já 
( ) Nei 
Ef já, hvaða grein: ________________________________ 
 
5. Ef svo er,  hversu lengi hefur þú þjálfað þá/þær grein/greinar sem þú tilgreinir í 
spurning 4 ? 
( ) Skemur en 1 ár 
( ) 1 til 3 ár 
( ) 4 – 6 ár 
( ) 7 – 10 ár 
( ) 10 ár eða lengur 
 
6. Hvaða kyn ert þú að þjálfa? 
( ) Konur 
( ) Karla 
( ) Konur og karla 
 
7. Hvaða aldur þjálfar þú? 
( ) 2 – 5 ára 
( ) 6 – 9 ára 
( ) 10 – 13 ára 
( ) 14 – 17 ára 
( ) 18 og eldri 
 
8. Hefur þú lokið þjálfaranámskeiði/um í fimleikum ? 
( ) Já 
( ) Nei 
Ef já, hvaða námskeið/um: 
_______________________________________________________ 
 
  
9. Hefur þú réttindi sem fimleikadómari? 
( ) Já 
( ) Nei 
Ef já, hvaða dómararéttindi:  
_____________________________________________________ 
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10. Ef svar við spurning er 4 svarar þú þessari spurning. Ef ekki þá sleppir þú henni. 
 
Nýtir þú þekkingu/reynslu þína úr öðrum greinum fimleika í þjálfun sem þú vinnur við 
í dag? 
 ( ) Já 
( ) Nei 
 
11. Ef svar við spurning 10 er já, hversu mikið? 
( ) Mjög mikið 
( ) Frekar mikið 
( ) Hvorki mikið né lítið 
( ) Frekar lítið 
( ) Aldrei 
 
12. Ef svar við spurning er 4 svarar þú þessari spurning. Ef ekki þá sleppir þú henni. 
 
 Í hvaða þáttum þjálfunar nýtist þér þekking/reynsla úr öðrum greinum fimleika best? 
                                   Mjög      Frekar       Hvorki vel      Frekar        Mjög  

           vel     vel           né illa       illa             illa 
Tækniþjálfun               ( )                 ( )                ( )                   ( )           ( ) 

Styrktarþjálfun            ( )                 ( )                ( )                    ( )           ( ) 

Liðleikaþjálfun            ( )                 ( )                ( )                   ( )            ( ) 

Hugarþjálfun               ( )                  ( )               ( )                    ( )            ( ) 

Uppbyggingu æfinga  ( )                   ( )               ( )                    ( )           ( )  

 
13. Kynnir þú iðkendum þínum aðrar greinar fimleika? 
( ) Já 
( ) Nei 
  
14. Ef svar við spurning 13 er já, hversu oft? 
( ) Í upphafi tímabils 
( ) Reglulega (1-2 í mánuði) 
( ) Óreglulega (2-3 á keppnistímabili) 
 
15. Hversu miklu eða litlu finnst þér þekking/reynsla þín af öðrum greinum fimleika 
skipta í starfi þínu sem þjálfari í dag? 
( ) Mög miklu 
( ) Frekar miklu 
( ) Hvorki miklu né litlu 
( ) Frekar litlu 
( ) Mjög litlu 
 
16. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta samvinna þjálfara ólíkra greina 
fimleika ? 
( ) Mög miklu 
( ) Frekar miklu 
( ) Hvorki miklu né litlu 
( ) Frekar litlu 
( ) Mjög litlu 
 


