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Útdráttur 
 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvað skýrir árangur 

íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik á árunum 2009-2012. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru opin viðtöl með 

hálfopnum spurningum. Tekin voru viðtöl við sex viðmælendur sem 

ýmist voru fyrrverandi eða núverandi leikmenn, þjálfarar eða 

aðstoðarþjálfarar íslenska kvennalandsliðsins. Vinnan við rannsóknina 

hófst í desember 2014 og lauk í maí 2015. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að lykilþátttur þess að liðið komst á stórmót þrjú ár í röð var sá að 

liðið bjó yfir sterkri liðsheild. Eftir að hafa komist inn á fyrsta stórmótið 

árið 2010 öðlaðist liðið trú á eigin getu, því tókst að yfirstíga hindranir 

og vildi í kjölfarið komast aftur á stórmót til að gera betur. Íslenska 

kvennalandsliðið í knattspyrnu sýndi fordæmi fyrir íslenska 

kvennalandsliðið í handknattleik þegar það komst á stórmót í fyrsta 

skipti en það sýndi handknattleiksliðinu að slíkt væri mögulegt. Á 

þessum árum hafði liðið yfir að skipa leikmönnum sem höfðu farið 

erlendis í atvinnumennsku en liðið var samsett af bæði eldri og yngri 

leikmönnum.  Einnig spilaði inn í að íslenska liðið var heppið með 

mótherja þegar dregið var í undankeppnir eða umspil fyrir stórmótin. 

Þetta eru veigamestu þættirnir sem komu íslenska kvennalandsliðinu í 

handknattleik á stórmót þrjú ár í röð. Tíminn verður að leiða í ljós hvort 

því takist að komast á fleiri stórmót í framtíðinni.  
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Formáli 

Frá unga aldri hef ég haft mikinn áhuga á íþróttum og æfði handknattleik á yngri 

árum. Þá hef ég fylgst vel með umfjöllun um íþróttina í fjölmiðlum og það virðist 

mér vera sem það halli á umfjöllun kvenna í íþróttum. Er umfjöllunin langt frá því 

að vera eins umfangsmikil og um karla í íþróttum. Því kviknaði sú hugmynd að 

fjalla um íslenska kvennalandsliðið í handknattleik og það afrek þeirra að komast á 

þrjú stórmót í röð.  

Verkefni þetta er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í 

íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Sveini Þorgeirssyni fyrir aðstoðina við verkefnið. Einnig vil 

ég þakka unnusta mínum Geir Jóhannsyni fyrir stuðning, hvatningu og yfirlestur 

ritgerðarinnar og systur minni Guðbjörgu Önnu fyrir góðar ábendingar. Þá vil ég 

þakka líka móður minni fyrir áheyrnina við gerð verkefnisins og Arnhildi Lilý fyrir 

yfirlestur verkefnisins. Síðast en ekki síst sendi ég mínar bestu þakkir til 

viðmælenda minna fyrir að hafa tekið þátt í rannsókninni og miðlað af þekkingu 

sinni og reynslu.   
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Inngangur 

Á undanförnum árum hefur handknattleikur verið talinn þjóðaríþrótt Íslendinga 

(,,EM viðtal við Guðjón Guðmundsson“, e.d.). Það segir Guðjón Guðmundsson 

(Gaupi) íþróttafréttamaður, sem jafnframt er talinn vera einn af bestu 

handboltasérfræðingum hér á landi. Hann telur að handbolti hafi verið þjóðaríþrótt 

okkar Íslendinga frá því að íslenska karlalandsliðið náði 6. sætinu á 

heimsmeistaramóti (HM) árið 1961. Þá hefur Guðjón jafnframt haft á orði að þegar 

karlalandsliðið fari á stórmót, sé eins og handboltinn sé þjóðarsálin. 

Sagnfræðingurinn Árni Indriðason hefur varpað fram þeirri kenningu að ástæðan 

fyrir því að Íslendingar séu svona góðir í handbolta sé sú að fyrr á tímum hafi þeir 

verið að verja þjóð sína með grjóti einu saman vegna vopnaskorts. Bestu 

handboltamennirnir hafi tekið það í arfleið og eru afkomendur bestu grjótkastaranna 

(,,EM viðtal við Guðjón Guðmundsson“, e.d.).   

Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik hefur hinsvegar verið minna í 

umræðunni en karlalandsliðið. Eitt skýrasta dæmi þess er þegar kvennalandsliðið 

tók þátt í fyrsta sinn á HM í Brasilíu árið 2011. Það var jafnframt þeirra annað 

stórmót í röð, en þá sýndi aðeins ein sjónvarpsstöð leiki liðsins í beinni útsendingu 

ásamt ítarlegri umfjöllun og var það Stöð 2 Sport. Áttu því aðeins áskrifendur Stöð 

2 Sports kost á því að sjá leiki liðsins í stað þess að þeir væru aðgengilegir öllum 

landsmönnum. Á umræddu móti var kvennalandsliðið að brjóta blað í íslenskri 

íþróttasögu og var því full ástæða til að veita því verðskuldaða athygli (Hilmar Þór 

Guðmundsson, 2011a).   

Í ritgerð þessari verður íslenska kvennalandsliðið í handknattleik því í 

brennidepli og skoðuð verður saga liðsins á árunum 2000-2015. Hér verður reynt 

að svara því hvað skýrir árangur liðsins á árunum 2009-2012?  
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Fræðilegur bakgrunnur  

Árin 2000 til 2008 

Uppgangur íslenska kvennalandsliðsins síðastliðin ár er markverður fyrir margar 

sakir. Í fyrsta lagi náði íslenska liðið þrisvar sinnum fyrsta áfanga 

Evrópumeistaramótsins (EM) (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Í öðru lagi vannst sigur 

í fyrsta sinn á sterkum þjóðum á þessum árum, en þar má nefna mikilvæga sigra 

gegn Hollendingum, Makedóníu og Hvít-Rússum. Í þriðja lagi var hápunktur 

landsliðsins og tímamót í sögu handknattleiks kvenna var þegar íslenska liðið vann 

sér inn í fyrsta sinn sæti í úrslitakeppni stórmóts sem var í úrslitakeppni EM (Steinar 

J. Lúðvíksson, 2012). Í fjórða lagi komst íslenska liðið í fyrsta sinn í úrslitakeppni 

HM og var það í fyrsta sinn sem sá áfangi náðist í kvennaflokki (,,Strákarnir á EM, 

stelpurnar á HM“, 2011). Á því móti var það í fyrsta skipti sem íslenskt A-landslið 

kvenna vann leik á stórmóti (,,Stelpurnar unnu í gærkvöldi“, 2011).  Liðið komst 

einnig í annað sinn í úrslitakeppni EM. Í kjölfarið á því móti náði liðið þeim áfanga 

að hafa farið á þrjú stórmót í röð. Það var árin 2010, 2011 og 2012 (,,Íslenska 

kvennaliðið á EM“, 2012). 

Verður nú vikið nánar að árangri íslenska kvennalandsliðsins, á árunum 

2000 til 2015 og hverju einstöku ári gerð frekari skil. Árið 2000 lék íslenska 

kvennalandsliðið aðeins fjóra leiki og vannst einn þeirra. Liðið spilaði í 

undankeppni HM á móti Slóvenum þar sem báðir leikir töpuðust (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Stefán Arnarsson tók við sem þjálfari liðsins árið 2011, en í 

viðtali við hann sagði Stefán að mikilvægt væri að horfa til lengri tíma og sýna 

þolinmæði í garð liðsins þar til árangur myndi nást. Liðið þyrfti að spila 12-15 leiki 

árlega til þess að geta tekið skrefið lengra og komast inn á stórmót. Það ár voru 

hinsvegar, líkt og árið 2000, einungis spilaðir fjórir leikir þar sem tveir unnust og 

tveir töpuðust (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Árið 2002 spilaði liðið mun fleiri leiki, 

eða 10 talsins, en vannst þó einungis einn þeirra. Sigurinn gegn Finnum þar sem 

íslenska liðið sýndi fram á að það væri sterkara en það finnska (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Árið 2003 var velgengni liðsins ögn meiri en árið á undan en 

liðið spilaði 11 leiki þar sem tveir unnust en níu töpuðust. Aðalverkefni liðsins það 

ár var þátttaka í forkeppni EM. Liðið einkenndist af stemningu og samvinnu og fór 

svo að liðið náði upp úr forkeppninni og komst áfram í undankeppnina. Í kjölfarið 

átti liðið nú möguleika á því að komast í úrslitakeppni á stórmóti (Steinar J. 
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Lúðvíksson, 2012). Árið 2004 spilaði íslenska liðið svo í undankeppni EM en var 

óheppið með mótherja. Liðið lenti á móti Tékklandi sem var talið talsvert sterkara 

og svo fór að íslenska liðið tapaði báðum leikjunum. Sama ár tók íslenska liðið 

einnig þátt í undankeppni HM. Stefán þjálfari liðsins sagði að keppnin hefði verið 

dýrmæt reynsla fyrir liðið og var hann sáttur við frammistöðu þess þar sem það 

vann einn leik og gerði eitt jafntefli. Eftir leikina væri hinsvegar ljóst að liðinu 

vantaði nauðsynlega hávaxnari og þyngri leikmenn. Eins og sjá má á mynd 1 spilaði 

liðið samtals 9 leiki árið 2004 þar sem einn leikur vannst, einn leikur fór jafntefli 

og sjö leikir töpuðust (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Tölfræði leikja landsliðsins á árunum 2000–2004    (Byggt á 

upplýsingum frá Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Árið 2005 tók íslenska liðið þátt í æfingamóti í Hollandi þar sem vannst 

sigur í fyrsta sinn á liði Slóvakíu. Stelpurnar létu sér þann sigur hinsvegar ekki 

nægja heldur unnu einnig frækinn sigur á liði Rúmena sem var talið vera eitt af 

bestu liðum heims á þessum tíma. Sigurinn var því óvæntur og talinn vera einn 

merkilegasti sigur sem íslenskt kvennalandslið hafði unnið. Sama ár komst íslenska 

liðið annað sinn í röð í umspil fyrir úrslitakeppni EM og sýndi íslenska liðið mikinn 

baráttuvilja og seiglu við að komast á það stig keppninnar. Árið 2005 spilaði liðið 

samtals 15 leikir þar sem sjö leikir unnust, einn leikur endaði með jafntefli og sjö 

töpuðust (Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  Árið 2006 var merkilegt fyrir þær sakir að 

aldrei áður höfðu verið leiknir fleiri leikir hjá kvennalandsliðinu. Einnig reyndi 
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kvennahandknattleiks á Íslandi. Það ár vannst sigur í fyrsta sinn á Hollendingum 

sem höfðu fram til þess unnið alla þá leiki sem liðin höfðu spilað áður. Á árinu fóru 

einnig fram leikir í umspili EM sem snérust um það hvort liðið færi í úrslitakeppni 

EM. Mótherjar íslenska liðsins voru Makedónar og höfðu þeir betur. Eftir að hafa 

tapað einvíginu var ljóst að ef að liðið ætlaði að taka næsta skref og komast alla leið 

inn á stórmót, þyrftu íslensku handknattleikskonurnar að spýta í lófana. Í október 

2006 tók Júlíus Jónasson við liðinu. Í viðtali við hann sagði Júlíus að mikilvægt 

væri fyrir þær stelpur sem spiluðu með liðinu að leggja sig allar fram í þeim 

verkefnum sem framundan væru og láta íþróttina ganga fyrir. Hann tók þó fram að 

einhver tími myndi líða þangað til  liðið kæmist í hóp bestu liðanna og alla leið í 

úrslitakeppni EM og HM (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Júlíus setti sér það 

markmið ásamt liðinu að fara á stórmót í fyrsta sinn (Ívar Benediktsson, 2010). Í 

lok sama árs tók liðið þátt í undankeppni HM þar sem það hafnaði í 3.sæti, en komst 

hinsvegar ekki upp úr riðlinum vegna nýs fyrirkomulags Alþjóða 

Handknattleikssambandsins (IHF) sem gerði ráð fyrir að aðeins eitt lið af fimm 

kæmust upp úr riðlinum. Samtals spilaði liðið 20 leiki árið 2006, þar sem sex leikir 

unnust en 14 leikir töpuðust (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Árið 2007 náði íslenska 

kvennalandsliðið í þriðja sinn að komast í gegnum fyrsta áfanga EM. Þá vannst 

sigur á Hvít-Rússum sem var skipað sterkum leikmönnum. Júlíus þjálfari sagði að 

sigurinn hefði verið þýðingamikill og liðið sýnt fram á getu til þess að vinna sterkar 

þjóðir. Það sem einkenndi íslenska liðið í undankeppni EM var liðsheild og 

frammistaða einstaka leikmanna. Það ár spilaði liðið alls 15 leiki þar sem fimm 

leikir unnust en 10 töpuðust (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Árið 2008 lék íslenska 

liðið í umspilskeppni EM þar sem Rúmenar voru mótherjar. Íslenska liðið átti í 

erfiðleikum því rúmenska liðið var skipað leikmönnum sem voru þyngri, kröftugri 

og hávaxnari. Júlíus þjálfari íslenska liðsins sagði að liðið ætti langt í land með það 

að geta staðið í svo sterku liði. Sama ár lék liðið í undankeppni HM en líkt og áður 

fór aðeins eitt lið áfram upp úr riðlinum og var það ekki hið íslenska. Í 

undirbúningsleikjunum fyrir undankeppnina kom í ljós að munur var á íslenska 

liðinu og öðrum liðum. Hann var sá að íslenska liðinu skorti grunnþjálfun og bjó 

ekki yfir jafn miklum líkamlegum styrk og hin liðin. Eins og sjá má á mynd 2 voru 

leiknir alls 13 leikir árið 2008 og unnust aðeins tveir en 11 leikir töpuðust (Steinar 

J. Lúðvíksson, 2012).  
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Mynd 2. Tölfræði landsleikja liðsins á árunum 2005–2008     (Byggt á 

upplýsingum frá Steinar J. Lúðvíksson, 2012) 

Samkvæmt framangreindri umfjöllun mætti Ísland erfiðum andstæðingum 

árin 2000 til 2008. Þar á meðal voru Slóvenía, Tékkland og Rúmenía og voru þau 

lið talsvert sterkari en íslenska liðið (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Eftir allar 

viðureignirnar kom í ljós að munurinn á íslenska liðinu og öðrum liðum var sá að 

íslenska liðinu skorti grunnþjálfun og bjó ekki yfir eins miklum líkamlegum styrk. 

Á þessum árum náði íslenska liðið þó þrisvar sinnum fyrsta áfanga EM en ljóst var 

að horfa þyrfti til lengri tíma. Árangurinn myndi nást en til þess þyrfti að sýna 

þolinmæði. Þá væri rík þörf á því að liðið léki fleiri leiki árlega svo það gæti orðið 

gjaldgengt í úrslitakeppnir á stórmótum (Steinar J. Lúðvíksson, 2012).     

 

Fyrsta sinn í úrslitakeppni stórmóts 

Árið 2009 áttu sér stað tímamót í sögu íslenska kvennalandsliðsins. Það sem 

einkenndi liðið það ár var samvinna, liðheild, stemning, barátta og vilji. Liðið gafst 

ekki upp þótt á móti blési og hélt ótrautt áfram til þess að ná markmiði sínu sem var 

að komast á stórmót (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Úr varð ævintýri sem engan 

óraði fyrir nema liðinu sjálfu. 

Árið 2009 urðu unnir leikir liðsins loks fleiri en tapaðir. Alls spilaði liðið 

sjö leiki þar sem fimm leikir unnust og einungis tveir töpuðust. Sama ár var dregið 

í undankeppni EM og lenti Íslandi í riðli með Austurríki, Frakklandi og Bretlandi. 

Fyrirfram var Frakkland sigurstranglegasta þjóðin enda eitt besta kvennalið í heimi. 

Bretar voru taldir ólíklegastir til sigurs en Austurríki hafði hinsvegar komist í úrslit 

frá því að EM var fyrst haldið (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Leiðin að takmarkinu 

byrjaði heldur brösuglega þegar íslenska liðið fór til Frakklands, en sá leikur 
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tapaðist. Liðið rétti hinsvegar úr kútnum í næstu tveimur leikjum sem voru gegn 

Austurríki og Bretlandi. Leikurinn á móti Austurríki var annar af tveimur 

úrslitaleikjum íslenska liðsins og fór svo að íslenska liðið vann báða leikina. Næst 

lék liðið gegn Frökkum, þar sem Frakkar lönduðu sigri þrátt fyrir hetjulega baráttu 

íslenska liðsins (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Að lokum var komið að leiknum 

gegn Austurríki sem fram fór ytra. Honum var sjónvarpað hér á landi og líkt og 

þegar ,,strákarnir okkar“ voru að keppa fylgdist þjóðin með. Austurríki þurfti að 

vinna leikinn með fimm marka mun til þess að komast áfram. Íslenska liðið virtist 

fara á taugum í leiknum og nýttu Austurrísku stelpurnar sér það en unnu hann aðeins 

með þriggja marka mun. Því var sæti íslenska liðsins í lokakeppni EM tryggt því 

liðið mátti samkvæmt framangreindu tapa með fimm mörkum. Sætið í lokakeppni 

EM verður að teljast merkur áfangi og tímamót í sögu kvennahandknattleik á 

Íslandi sem endurspeglaði uppgang kvennahandknattleiksins á árinu 2009 hér á 

landi (Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Sæti á EM var árangur fjögurra ára vinnu liðsins. Eftir að liðið og þjálfarinn 

höfðu ákveðið árið 2006 að setja sér það markmið að komast á stórmót í fyrsta sinn 

fóru þau að vinna markvisst að því. Árið 2009 reyndist liðið loks tilbúið til þess að 

stíga skrefið og fara inn á stórmót. Breytingar höfðu orðið á hópnum í millitíðinni 

þar sem fleiri sterkir leikmenn höfðu bæst við og voru mörg fleiri skref tekin í rétta 

átt að markmiðinu (Ívar Benediktsson, 2010). Síðan liðið og þjálfarinn settu sér 

markmiðið hafa orðið framfarir í kvennahandknattleiknum og starf í yngri flokkum 

orðið markvissara. Sú vinna skilaði fleiri góðum leikmönnum sem varð til þess að 

efla landsliðið. Í kjölfar þessara framfara varð draumurinn um stórmót að veruleika. 

Anna Úrsúla Guðmundsdóttir sagði það hafa verið gríðarlegan létti þegar sætið var 

í höfn, árangur hefði náðst og liðið yfirstigið hindranir. Hún sagði það sýna að það 

væri ekki aðeins hjá karlalandsliðinu sem árangur næðist. Anna Úrsúla taldi einnig 

að metnaðurinn kvennamegin væri að aukast og að mikilvægt hafi verið að komast 

á stall með þeim bestu og fá tækifæri til þess að mæta þeim (Ívar Benediktsson, 

2010).  

Árið 2010 fór EM fram í Árósum í Danmörku. Þar mætti íslenska liðið 

Svartfjallalandi, Króatíu og heimsmeisturunum Rússum. Öll þessi lið voru talin ein 

af þeim bestu í heiminum. Það sem íslenska liðið lagði upp með á mótinu var að 

hafa gaman, njóta stundarinnar og að þátttakan væri hluti af framtíðinni. Róðurinn 

reyndist þó þungur og fór svo að íslenska liðið tapaði öllum þremur leikjunum. 
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Þannig lauk þátttöku íslenska liðsins í fyrstu úrslitakeppni þess á EM án sigurs 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Sama ár 2010 dróst liðið gegn Úkraínu í 

umspilsleikjum um þátttökurétt á HM í Brasilíu. Bæði lið höfðu tekið þátt á EM og 

endaði Úkraína í 12.sæti en Ísland í 15.sæti (Kristján Jónsson, 2010). Svo fór að 

íslenska liðið komst áfram með 19 marka samanlögðum sigri. Fyrir mótið hafði 

Ísland aldrei áður náð í úrslitakeppni HM í kvennaflokki. Var því um merk tímamót 

að ræða í sögu liðsins og handknattleikssögu Íslands (,,Strákarnir á EM, stelpurnar 

á HM“, 2011). Fyrir leikina tvo gegn Úkraínu tók Ágúst Jóhannsson við liðinu 

(Óskar Ófeigur Jónsson, 2011). 

Andstæðingar Íslands á HM í Brasilíu 2011 voru Noregur, Svartfjallaland, 

Kína, Angóla og Þýskaland. Lið Noregs og Svartfjallalands höfðu að skipa 

sterkustu liðunum. Ísland átti að eiga möguleika á móti Kína, Angóla og jafnvel 

Þýskalandi. Þjálfari íslenska liðsins Ágúst Jóhannsson taldi það vera raunhæft 

markmið að komast upp úr riðlinum ef liðið sýndi sínar bestu hliðar. Hann sagði að 

fleiri leikmenn væru farnir erlendis í atvinnumennsku og því væru gæðin betri í 

liðinu. Liðið ætlaði sér að gera betur nú en árið á undan á EM í Danmörku (Sigurður 

Elvar Þórólfsson, 2011).  

Íslenska liðið sigraði lið Svartfjallalands í fyrsta leik. Ágúst Jóhannsson 

hafði það á orði að sameinað átak leikmanna hafi stuðlað að sigrinum. Var þetta 

jafnframt í fyrsta skipti sem að íslenskt A-landslið kvenna vann leik á stórmóti í 

boltaíþrótt (,,Stelpurnar unnu í gærkvöldi“, 2011; Hilmar Þór Guðmundsson, 

2011b). Alls vann íslenska liðið þrjá af fimm leikjum sínum á mótinu og endaði í 

fjórða sæti riðilsins með sex stig. Sigur vannst á Svartfjallalandi, Þýskalandi og 

Kína (Þröstur Ernir Viðarsson, 2011). Tíu leikmenn liðsins léku bæði á HM í 

Brasilíu 2011 og EM í Danmörku árið 2010 (Sigurður Elvar Þórólfsson, 2011). 

Í HM stofuna sem sýnd var á Stöð 2 Sport á meðan mótinu stóð komu margir 

góðir gestir til að fara yfir og gefa álit sitt á spilamennsku liðsins. Talað var um að 

liðið væri góð blanda af yngri og eldri leikmönnum og að ungir leikmenn væru að 

taka mestu ábyrgðina á mótinu (Þorsteinn J. Vilhjálmsson, 2011b).  Gestir HM 

stofunnar voru sammála um að 12.sætið væri markverður árangur en Ágúst þjálfari 

liðsins sagði það hafa kostað gríðarlega mikla vinnu (Þorsteinn J. Guðmundsson, 

2011c). Þá voru gestir HM stofunnar sammála um að það væri mikill vilji og hungur 

í liðinu til að ná árangri en því skorti breidd, reynslu og styrk. Árangur liðsins á 

mótinu gæfi hinsvegar sjálfstraust fyrir komandi verkefni og ekkert væri því til 
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fyrirstöðu að vera ekki inn á stórmótum í framtíðinni (Þorsteinn J. Vilhjálmsson, 

2011a). 

Árið 2012 hlaut íslenska liðið þátttökurétt á EM í Serbíu. Segja má að 

íslenska liðið hafi farið bakdyramegin inn á mótið því Hollendingar hættu við að 

halda það og komst það íslenska því að (,,Íslenska kvennaliðið á EM“, 2012). 

Íslenska liðið tapaði öllum þremur leikjum sínum á mótinu og því á liðið ennþá eftir 

að vinna leik á EM (Jón Gunnlaugur Viggósson, 2013). Í kjölfar mótsins náði 

íslenska liðið þeim áfanga að hafa farið á þrjú stórmót í röð (Sigurður Elvar 

Þórólfsson, 2012).  

Íslenska kvennalandsliðið virtist nú vera tilbúið til þess að vera á meðal 

bestu liðanna og hafði draumur þeirra loks ræst. Leikmennirnir voru allir samstíga 

og náðu að stíga skrefið saman sem ein heild.  Múrar höfðu nú verið brotnir en fyrir 

áframhaldandi árangur þarf að byggja ofan á árangur síðustu fjögurra ára (Ívar 

Benediktsson, 2010). Skref til framfara var stigið sem og dýrmætri reynslu var bætt 

í reynslubankann.  

 

Næstu þrjú árin eftir síðasta stórmótið 

Árið 2013 spilaði íslenska liðið 14 leiki þar sem fimm leikir unnust en 9 töpuðust 

(,,A landslið kvenna“, e.d.). Íslenska liðið tók þátt í undankeppni EM þar sem 

mótherjar voru Finnland, Slóvakía og Frakkland (,,Ísland í riðli 2 í undankeppni 

EM 2014“, 2013). Þegar niðurröðun riðilsins varð ljós voru Frakkar líkt og fyrr 

sigurstranglegastir. Ísland og Slóvakía áttu að berjast um annað sætið (,,Slóvakía-

Ísland í beinni á RÚV“, 2013).  Slóvakía hafði betur í baráttunni við Ísland og komst 

því áfram ásamt Frakklandi. Ísland og Finnland sátu hinsvegar eftir með sárt ennið 

(,,Sigur á Slóvakíu í Höllinni“, 2014). Í kjölfar keppninnar sagði Ágúst að breiddin 

væri að aukast í liðinu þar sem fleiri leikmenn væru farnir að spila með liðum 

erlendis og því væri meiri samkeppni í liðinu. Hann taldi þó ekki að kynslóðaskipti 

væru að eiga sér stað (,,Ágúst Jóhannsson: Það er meiri samkeppni í liðinu og það 

er bara af hinu góða“, 2013). Árið 2014 komst íslenska liðið í umspil umþátttöku á 

HM. Liðið vann þá Makedóníu í fyrsta skipti (,,Ísland á leið í umspil um sæti á 

HM“, 2014). Eins og sjá má á mynd 3 spilaði íslenska liðið 10 leiki þar sem sex 

leikir unnust en fjórir töpuðust (,,A landslið kvenna“, e.d.). 
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Mynd 3. Tölfræði landsleikja liðsins á árunum 2009–2014    (Byggt á 

upplýsingum frá Steinar J. Lúðvíksson, 2012; ,,A landslið kvenna“, e.d.). 

Eftir árangurinn sem hefur náðst á undanförnum árum verður áhugavert að 

sjá hvort Ísland nái að fylgja honum eftir. Liðið er í dauðafæri til þess að ná að fara 

á stórmót í fjórða sinn. Framundan á árinu 2015 eru tveir leikir í umspili HM við 

Svartfjallaland sem hefur unnið Evrópumeistaratitillinn einu sinni (Þorsteinn 

Haukur Harðarson, 2014a; ,,Svartfjallaland Evrópumeistari“, 2012). Liðin hafa 

mæst þrisvar áður og hefur Svartfjallaland unnið tvisvar en Ísland einu sinni borið 

sigur úr býtum (,,A landslið kvenna“, e.d.). Því er við ramman reip að draga og sæti 

í lokakeppni HM í húfi og möguleiki á að komast á fjórða stórmótið í sögu íslenska 

kvennalandsliðsins.   
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Tímalína 

 

 

Mynd 4.  Tímalína yfir árin 2000-2015 (Byggt eftirfarandi upplýsingum; ,,Stelpurnar unnu í gærkvöldi“, 2011; Óskar Ófeigur Jónsson, 2011; 

,,Strákarnir á EM, stelpurnar á HM“, 2011; Þorsteinn J. Vilhjálmsson, 2011c; ,,Íslenska kvennaliðið á EM“, 2012; Jón Gunnlaugur Viggósson,  

2013; ,,Ágúst Jóhannsson: Það er meiri samkeppni í liðinu og það er bara af hinu góða“, 2013; Þorsteinn Haukur Harðarson, 2014a; Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012; ,,A landslið kvenna“, e.d.)
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Hver er staða kvennahandknattleiksins  og íslenska kvennalandsliðsins  

í heiminum í dag? 

Stærð íþróttarinnar 

,,Handknattleikur er önnur vinsælasta hópíþróttin í heiminum í dag‘‘ (Dosil, 2006, 

bls. 211). Talið er að í heiminum æfi 27 milljónir manna handknattleik. Þá er talið 

að það séu 1,952 milljón liða og 190 landssambönd starfandi á heimsvísu. Af 

þessum 27 milljónum sem æfa handknattleik eru 8,4 milljónir karlmenn og 5,2 

milljónir kvenmenn. Auk þess eru 13,7 milljónir barna og unglinga sem æfa 

handknattleik (International Handball Federation [IHF],  2013).  Til samanburðar 

má geta þess að  samkvæmt könnun sem gerð var árið 2006 af Alþjóðlega 

knattspyrnusambandinu (FIFA) kom í ljós að 265 milljónir manna spila knattspyrnu 

á heimsvísu. Þar af  eru skráðar  38 milljónir sem iðkendur í knattspyrnu, eða 34,2 

milljónir karlmanna og 4,8 milljónir kvenmanna (Féderation Internationale de 

Football Association [FIFA], 2007; FIFA, 2014).  Handknattleikur er ein af þremur 

vinsælustu íþróttunum í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Þýskalandi (Soubak, 2013). 

Evrópsk landslið hafa verið ríkjandi í handknattleik þar sem Noregur ásamt 

Danmörku, Kóreu, Ungverjalandi og Rússlandi hafa verið sigursælar þjóðir í 

íþróttinni (Andersen og Ronglan, 2012).  

Fyrir ritgerðina var tekin samantekt yfir fjölda iðkenda í handknattleik á 

árunum 2007-2013. Á þessum árum var handknattleikur fimmta stærsta íþróttin. 

Knattspyrna var stærsta íþróttin en þar á eftir voru íþróttir á borð við golf, 

hestaíþróttir og fimleikar (Kristín Lilja Friðriksdóttir, 2015). Bæði kvenkyns og 

karlkyns iðkendum handknattleiks hefur fjölgað á árunum 2007-2013. Stelpum 

hefur fjölgað frá árinu 2007 en þá voru skráðar 2.588 stelpur alls, en árið 2013 voru 

þær orðnar 2.845 talsins. Það sama á við um stráka. Árið 2007 voru strákar í 

íþróttinni aðeins 3.865 talsins en árið 2013 voru þeir orðnir 4.499 talsins. Flestar 

stelpur voru skráðar árið 2012 eða 3.095 talsins og hið sama á við um strákana, þá 

voru þeir 4.841 talsins. Árið 2012 var því heildarfjöldi skráðra iðkenda 7936 og þar 

af voru stelpur 39% og strákar 61%. Því voru talsvert fleiri strákar sem stunduðu 

íþróttina heldur en stelpur á árunum 2007-2013 (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands [ÍSÍ], 2007; ÍSÍ, 2008; ÍSÍ, 2009; ÍSÍ, 2010; ÍSÍ, 2011; ÍSÍ, 2012; ÍSÍ, 2013).  
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Staða íþróttarinnar 

Erfitt er að staðsetja íslenska kvennalandsliðið í heimi handboltans þar sem ekki er 

til áreiðanlegur niðurröðunarlisti fyrir liðin á heimsvísu líkt og FIFA notast við í 

knattspyrnunni. Tveir listar eru þó til á heimasíðu IHF en hvorki er dagsetning né 

ártal á þeim listum og aðeins eru gefnar upp tölur án útskýringa. Því eru þeir 

óáreiðanlegir. Á öðrum listanum er Ísland í 36. sæti með 4 stig en lið Þýskalands er 

efst með 272 stig (,,Ranking Table‘‘, e.d.).  Það sama má segja um styrkleikaflokka 

en við samanburð á íslenska kvennalandsliðinu við önnur landslið er hægt að notast 

við þá. Gallinn er hinsvegar sá að fjöldi styrkleikaflokka er ekki alltaf sá sami því 

hann er mismunandi eftir stórmótum og fjölda liða sem taka þátt. Liðunum er raðað 

niður í styrkleikaflokka áður en mótin hefjast og er dregið í riðla eftir þeim. Liðin 

sem eru saman í styrkleikaflokki geta ekki lent saman í riðli. Fyrir EM í Danmörku 

2010 var íslenska liðið í þriðja og næstneðsta styrkleikaflokki af fjórum. Á þeim 

tíma var Ísland í sama styrkleikaflokki og Holland og Slóvenía. Lið 

Svartafjallalands var hinsvegar í neðsta styrkleikaflokki eða fjóra styrkleikaflokki 

og lið Makedóníu í öðrum styrkleikaflokki (,,Euro Qualification Draw“, 2009). 

Ef litið er á styrkleikaflokkana fyrir HM 2011 sem fram fór í Brasilíu voru 

liðin alls 24. Fleiri styrkleikaflokkar voru að þessu sinni eða sex talsins. Íslenska 

liðið var í sjötta og neðsta styrkleikaflokknum og var titluð neðsta Evrópuþjóðin af 

þeim 12 sem tóku þátt í mótinu og var það vegna þess að liðið  var að taka þátt í 

fyrsta skipti í lokakeppni HM. Í efstu tveimur styrkleikaflokkunum voru sjö lið frá 

Evrópu þar á meðal Noregur og Svíþjóð og í þremur neðstu styrkleikaflokkunum 

voru þrjú lið frá Evrópu að Íslandi meðtöldu en hin liðin voru  Spánn og Þýskaland 

(,,Ísland í neðsta flokki á HM“, 2011). 

Fyrir EM í Serbíu 2012 var íslenska liðið í fjórða og neðsta styrkleikaflokki 

ásamt Tékkum, Makedóníu og Spánverjum. Er það vegna þess að íslenska liðið 

komst inn bakdyramegin á mótið. Í næsta flokki fyrir ofan eða þriðja 

styrkleikaflokki komu lið Dana, Rússa, Ungverja og Serba. Í næst efsta 

styrkleikaflokknum eða öðrum styrkleikaflokki voru lið Þjóðverja, Úkraínu, Frakka 

og Svartfellinga. Í efsta styrkleika flokki eða fyrsta styrkleikaflokki voru lið Svía, 

Króata, Rúmena og Noregs (,,Ísland í neðsta styrkleikaflokki“, 2012).   

Fyrir undankeppni HM 2015 var íslenska liðið í neðri styrkleikaflokki af 

tveimur ásamt þjóðum á borð við Slóveníu, Tekklandi, Úkraínu og Austurríki. 

Þjóðir eins og Holland og Þýskaland voru í efri styrkleikaflokki (Þorsteinn Haukur 
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Harðarson, 2014a; Þorsteinn Haukur Harðarson, 2014b). Það er því erfitt að gera 

samanburð á íslenska landsliðinu við önnur lið á þennan hátt en það gefur þó 

einhverja mynd af því hvar íslenska liðið stendur.  

 

Skortir íslenska liðinu hávaxnari leikmenn og líkamlegan styrk? 

Síðustu áratugi hefur orðið þróun á handknattleiknum og þar af leiðandi hafa 

kröfurnar sem gerðar eru til íþróttirnar breyst. Æfinga- og leikjafjöldi hefur aukist 

og breytingar hafa verið gerðar á reglunum. Með tilkomu ,,hraðrar miðju‘‘ jókst 

ákefð íþróttarinnar ásamt þeim líkamlegum kröfum sem gerðar eru til leikmanna 

(Michalsik, Madsen og Aagaard, 2013; Jayakumar og Chittibabu, 2014). Hröð 

miðja er þegar að annað liðið framkvæmir miðjukast þegar að stigið er á miðlínuna 

eftir að andstæðingurinn skoraði mark án þess að andstæðingurinn sé á sínum 

vallarhelmingi (Elías Þór Rafnsson, 2010). Handknattleikur er orðinn hraðari og 

ákafari sem gerir það að verkum að leikmennirnir þurfa að vera í góðu líkamlegu 

formi. Handknattleikur krefst líkamlegrar snertingar við andstæðinganna og þá 

þurfa leikmenn að geta framkvæmt krefjandi hreyfingar sem eru meðal annars 

hopp, hlaup, skot, stefnubreytingar og köst með bolta (Michalsik o.fl, 2013; 

Marques, 2010).  Leikmaður þarf að geta hlaupið á mikilli ákefð því í handknattleik 

þarf hann að geta skipt snöggt um stefnu, geta framkvæmt gabbhreyfingar og farið 

í hraðaupphlaup. Leikmenn þurfa að geta hlaupið stuttar vegalengdir sem lengri, 

ásamt því að geta brugðist hratt við (Michalsik o.fl, 2013). Leikmenn þurfa því að 

búa yfir styrk, hraða, krafti og vöðvaúthaldi til þess að geta framkvæmt fyrrgreindar 

hreyfingar yfir langan tíma (Wallace og Cardinale, 1997; Marques, 2010). 

Í umfjölluninni hér að ofan var greint frá því að íslenska liðinu var talið 

þurfa á hávaxnari og þyngri leikmönnum að halda í leikjum gegn sterkari þjóðum.  

Hærri meðalhæð leikmanna hefur þó ekki aðeins kosti í för með sér. Meðalhæð 

leikmanna landsliða hefur til dæmis verið að hækka en sú þróun eykur líkurnar á 

vandamálum í samhæfingu og hraða. Mikilvægi hæðar fer eftir leikstöðum. 

Þessvegna er hentugra að liðið innhaldi bæði hávaxna sem og lágvaxna leikmenn 

(Táborsky, 2007). Hávaxnir leikmenn hafa ákveðna kosti fram yfir meðalhávaxna 

leikmenn og þá sérstaklega í stöðunni ,,maður á móti manni‘‘. Staðan maður á móti 

manni er þegar að sóknarmaður er andspænis varnarmanni. Þetta eru kostir sem 

nýtast við að stela boltanum eða kasta honum (Táborsky, 2007).  Þrátt fyrir 

mikilvægi hæðar í frammistöðu góðs leikmanns má ekki gleyma að taka aðra þætti 
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með í reikninginn svo sem samhæfingu, kraft, hraða og hugræna færni. Þá krefst 

hver leikstaða mismunandi hæfileika sem ættu að endurspeglast í líkamsburðum 

(Táborsky, 2007).  

Rannsókn Hlatky og Haldhaus (eins og vísað er til í Vila, Manchado, 

Rodriguez, Abraldes, Alcaraz og Ferragut, 2011)  leiddi í ljós að afreks 

handknattleikskonur væru að meðaltali 1,75 cm til 1,76 cm á hæð og 70 kíló til 72 

kíló. Í rannsókn sem Vila o.fl. (2011) framkvæmdu sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar fram á að hornamenn eru léttari og lágvaxnari en skyttur, línumenn 

og markmenn. Að vera þyngri en aðrir leikmenn er hinsvegar eftirsóknarvert í 

,,maður á mann stöðu‘‘ eða á sex metra línunni og því talinn vera góður kostur fyrir 

línumann.  Loks getur vöðvamassi veitt ákveðið forskot í handknattleik vegna þess 

að íþróttin krefst mikillar líkamlegrar snertingar og átaka. 

Fyrir þessa ritgerð var tekin samantekt á mótherjum íslenska liðsins á 

síðustu þremur stórmótum sem liðið tók þátt í. Þau eru EM í Danmörku 2010, HM 

í Brasilíu 2011 og EM í Serbíu 2012. Fyrir samantektina var skoðuð tölfræði fyrir 

meðalhæð liðs, hávaxnasta leikmann liðs og lágvaxnasta leikmann liðs. Á EM í 

Danmörku 2010 voru mótherjar íslenska liðsins Rússland, Svartfjallaland og 

Króatía. Eins og sjá má á töflu 1 voru Rússar og Króatar með hæsta liðið að 

meðaltali á því móti eða 1,80 cm og Ísland var með lægsta liðið að meðaltali eða 

1,74 cm. Rússland átti einnig hávaxnasta leikmanninn sem var 1,90 cm á hæð en 

Ísland með lágvaxnasta leikmanninn sem var 1,64 cm á hæð (EHF, 2010).   

 

Tafla 1. Tölfræði liða í B-riðli á Evrópumótinu í Árósum árið 2010        (Byggt á 

upplýsingum frá EHF, 2010) 

 Hæð að 

meðaltali 

Hávaxnasti 

leikmaðurinn 

Lágvaxnasti 

leikmaðurinn 

Þyngd 

Rússland 1,80 cm 1,90 cm 1,65 cm 71 kg 

Svartfjallaland 1,78 cm 1,87 cm 1,69 cm 69 kg 

Króatía 1,80 cm 1,89 cm 1,70 cm 72 kg 

Ísland 1,74 cm 1,84 cm 1,64 cm 70 kg 

Króatíska liðið átti þyngsta liðið að meðaltali eða 72 kíló, næst kom það 

rússneska 71 kíló að meðaltali og íslenska liðið var með næst léttasta liðið að 
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meðaltali eða 70 kíló. Svartfellska liðið var með léttasta liðið eða 69 kíló að 

meðaltali (EHF, 2010). 

Á HM í Brasilíu 2011 voru mótherjar liðsins Svartfjallaland, Kína, 

Þýskaland, Noregur og Angóla. Eins og sjá má á töflu 2 var Svartfjallaland með 

hæsta liðið að meðaltali 1,78 cm en Ísland ásamt Angóla með lægsta liðið eða 1,75 

cm að meðaltali. Hávaxnasti leikmaðurinn var frá Þýskalandi eða 1,92 cm en 

lágvaxnasti leikmaðurinn kom frá Angóla eða 1,60 cm á hæð (,,Women‘s World 

Championsship“, 2011a; ,,Women‘s World Championsship“, 2011b; ,,Women‘s 

World Championsship“, 2011c;  ,,Women‘s World Championsship“, 2011d; 

,,Women‘s World Championsship“, 2011e; ,,Women‘s World Championsship“, 

2011f). 

 

Tafla 2. Tölfræði liða í A-riðli á Heimsmeistaramótinu í Brasilíu árið 2011           

(Byggt á upplýsingum frá ,,Women‘s World Championsship“, 2011a; Women‘s 

Wold Championsship“, 2011b; Women‘s World Championsship“, 2011c; 

,,Women‘s World Championsship“, 2011d; ,,Women‘s World Championsship“, 

2011e; ,,Women‘s World Championsship“, 2011f). 

 Hæð að 

meðaltali 

Hávaxnasti 

leikmaðurinn 

Lágvaxnasti 

leikmaðurinn 

Þyngd 

Svartfjallaland 1,78 cm 1,89 cm  1,69 cm 69 kg 

Kína 1,78 cm 1,90 cm 1,72 cm 72 kg 

Þýskaland 1,77 cm 1,92 cm 1,64 cm - 

Noregur 1,76 cm 1,83 cm 1,67 cm - 

Ísland 1,75 cm 1,84 cm 1,64 cm 71 kg 

Angóla 1,75 cm 1,86 cm 1,60 cm 69 kg 

Aðeins þrír mótherjar íslenska liðsins af fimm gáfu upp þyngd sína. Það 

voru Kína, Angóla og  Svartfjallaland. Upplýsingar sem lágu fyrir um þyngd þeirra 

fjögurra liða sýndu fram á að landslið Kína var með þyngsta liðið að meðaltali eða 

72 kíló.  Næst kom íslenska liðið með 71 kíló að meðaltali en aðeins lágu fyrir 

upplýsingar um 11 leikmenn af 16 íslenska liðsins. Tvö lið voru með lægstu 

þyngdina að meðaltali en þau voru Svartfjallaland og Angóla eða 69 kíló að 

meðaltali (,,Women‘s World Championsship“, 2011a; ,,Women‘s World 
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Championsship“, 2011b; ,,Women‘s World Championsship“, 2011c; ,,Women‘s 

World Championsship“, 2011e). 

 Á EM í Serbíu árið 2012 átti Rússland hæsta liðið að meðaltali 1,79 cm en 

Ísland lægsta liðið að meðaltali 1,74 cm eins og sjá má á töflu 3. Svartfjallaland átti 

hávaxnasta leikmanninn 1,89 cm en Rússland lágvaxnasta leikmanninn eða 1,56 

cm á hæð (EHF, 2012a; EHF, 2012b; EHF, 2012c, EHF, 2012d).  

 

Tafla 3. Tölfræði liða í D-riðli á Evrópumótinu í Serbíu árið 2012 (Byggt á 

upplýsingum frá EHF, 2012a; EHF, 2012b; EHF, 2012c; EHF, 2012d) 

 Hæð að 

meðaltali 

Hávaxnasti 

leikmaðurinn 

Lágvaxnasti 

leikmaðurinn 

Svartfjallaland 1,78 cm 1,89 cm 1,69 cm 

Rússland 1,79 cm 1,88 cm 1,56 cm 

Rúmenía 1,77 cm 1,87 cm 1,68 cm 

Ísland 1,74 cm 1,85 cm 1,64 cm 

Meðalhæð íslenska liðsins á hinum framangreindu þremur mótum var 1,74 

cm. Íslenska liðið átti lágvaxnasta liðið að meðaltali á öllum þremur mótunum og 

lágvaxnasta leikmanninn á einu þeirra. Á EM í Danmörku 2010 og HM í Brasilíu 

2011 lágu upplýsingar fyrir um þyngd íslenska liðsins sem sýndu fram á að liðið 

var það næst þyngsta á báðum mótunum. Á EM í Danmörku 2010 var liðið 70 kíló 

að meðaltali en á HM í Brasilíu 71 kíló að meðaltali (EHF, 2010; ,,Women‘s World 

Championsship“, 2011a ; EHF, 2012a). Þetta samræmist niðurstöðum fyrrgreindra 

rannsókna sem til eru um hæð og þyngd afrekskvenna í handknattleik. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að afrekskonur eru 1,75 cm til 1,76 cm á hæð að 

meðaltali og 70 til 72 kíló að meðaltali (Vila o.fl., 2011). Samkvæmt tölfræðilegum 

samanburði vantar íslenska liðinu hávaxnari leikmenn þar sem munurinn á íslenska 

liðinu og liðunum með hávöxnustu leikmennina er að meðaltali rúmlega 5 cm 

(EHF, 2010; ,,Women‘s World Championsship“, 2011a ; EHF, 2012a). Þyngd 

liðsins að meðaltali er í samræmi við meðaltal þyngdar afreks handknattleikskvenna 

samkvæmt rannsóknum.   
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Staða umfjöllunar í fjölmiðlum um kvennaíþróttir 

Umfjöllun um kvennaíþróttir í fjölmiðlum hefur verið ójöfn í samanburði við 

karlaíþróttir (Karitas Þórarinsdóttir, 2012). Konur hafa þurft að hafa mikið fyrir því 

að ná athygli fjölmiðla á meðan karlarnir hafa haft minna fyrir því. Fjölmiðlar hafa 

áhrif á samfélagið, orðræðuna og viðhalda staðalímynd kynjanna. Karitas 

Þórarinsdóttir skoðaði orðræðu um íslenska karlkyns og kvenkyns A-landsliðsmenn 

í rannsókn sinni árið 2012. Hún tók fyrir þrjá landsleiki hjá bæði karla og kvenna 

landsliðinu ásamt umfjöllunum um þá á vefsíðunum Sport.is, Vísir.is og 

Fótbolti.net. Hlutfall umfjallananna var jafnt þar sem níu umfjallanir voru um 

karlaleikina og níu umfjallanir voru um kvennaleikina. Niðurstöðurnar sýndu að 

með betri árangri kvennalandsliðsins hafði virðingin í garð liðsins aukist og 

umfjöllunin breyst. Sigur stelpnanna var sagður vera sannfærandi og glæsilegur 

ásamt því að vera sagðar skipulagðar og baráttuglaðar. Sigurleikur karlalandsliðsins 

var sagður hafa verið vegna þess að þeir náðu að skapa vandræði í vörn 

andstæðinganna og áttu góðar skyndisóknir. Einnig voru orð eins og dugnaður 

einkennandi fyrir orðræðuna í umfjöllunina hjá körlunum en hjá konunum voru það 

orð og orðasamböndin yfirburðir og glæstur sigur. Orðið kraftur var einkennandi 

fyrir bæði liðin (Karitas Þórarinsdóttir, 2012).  

Umfjöllun um kvennaíþróttir í fjölmiðlum hefur verið skoðuð í nokkrum 

rannsóknum. Misjafnar aðferðir eru notaðar til mælinga en meðal annars er notast 

við dálkasentímetra eða talinn saman fjöldi frétta (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). 

Anna Guðrún Steindórsdóttir tók þetta umfjöllunarefni sérstaklega fyrir þar sem 

hún mældi íþróttafréttir í dálkasentímetrum (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að karlar voru til umfjöllunar í rúm 87% en umfjöllun 

um konur voru um það bil 10% og bæði kyn 3%. Í íþróttum eins og fimleikum, 

blaki og sundi var þó umfjöllun um konurnar meiri heldur en karla. Til samanburðar 

má skoða rannsókn sem Viðar Halldórsson framkvæmdi árið 1997 á sama efni þar  

sem kom í ljós að umfjöllun um karla var 73% en umfjöllun um konur var 10%. 

Umfjöllun um bæði kyn var 17% (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007). Samkvæmt 

rannsókn Önnu Guðrúnar jókst umfjöllunin um karla, umfjöllun um bæði kyn 

minnkaði en umfjöllun kvenna hélst svipuð (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007).  

Kolbeinn Tumi rannsakaði þetta einnig nánar þar sem hann tók fyrir 

íþróttafréttir á vefsíðunum Mbl.is og Vísir.is því að þeir voru mest lesnu 
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íþróttavefirnir á þeim tíma. Einnig skoðaði hann umfjöllun á vefsíðu 

Ríkisútvarpsins. Hans niðurstöður sýndu fram á að konur fengju minni umfjöllun 

en karlar. Fjöldi kvenna sem var til umfjöllunar var 181 eða 11%  en fjöldi karla 

sem voru til umfjöllunar var 1484 eða 86% (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). 

 

Íslenskar atvinnukonur í handknattleik 

Af einhverjum ástæðum er erfiðara fyrir íslenskar handknattleikskonur að reyna 

fyrir sér í atvinnumennsku heldur en fyrir karla (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Aldrei hefur því orðið jafn mikil útrás af hálfu kvenna í atvinnumennsku og af hálfu 

karla þótt þær hafi einnig getuna til þess að stunda atvinnumennsku. Þá virðist 

erfiðara fyrir handknattleikskonur en karla að vekja á sér athygli þó vilji kvennanna 

sé fyrir hendi. Með þeim fyrstu handknattleikskonunum til að fara erlendis í 

atvinnumennsku voru þær Hulda Bjarnadóttir, Ragnheiður Stephensen, Halla María 

Helgadóttir, Svava Sigurðardóttir, Hanna Einarsdóttir, Brynja Steinsen og 

Kristbjörk Magnúsdóttir (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Handknattleikskonum í 

atvinnumennsku hefur þó farið hægt fjölgandi og árið 2014 voru þær orðnar 14 

talsins. Hafa þær samið við lið í Danmörku, Þýskalandi, Noregi, Frakklandi og 

Svíþjóð (,,Atvinnumenn“, e.d.; Sigurður Elvar, 2013).  

Fyrir EM árið 2010 sem fram fór í Danmörku voru valdar 5 atvinnukonur í 

lokahópinn (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Fyrir HM í Brasilíu árið 2011 voru einnig 

valdar 5 atvinnukonur í lokahópinn (,,Women‘s World Championship“, 2011a). Ári 

seinna var valinn lokahópur fyrir EM sem fram fór í Serbíu árið 2012 sem innihélt 

6 atvinnukonur (EHF, 2012a).  Í æfingahóp sem valinn var til þess að spila leiki við 

Slóvakíu sem var liður í undankeppni EM árið 2013 voru hinsvegar 9 atvinnukonur 

valdar (,,Landslið kvenna: Ísland spilar gegn Slóvakíu í dag“, 2013). Árið 2014 fyrir 

leiki í forkeppni HM gegn Ítalíu voru 11 atvinnukonur valdar í hópinn eins og sjá 

má á mynd 5 (,,Hópurinn gegn Ítalíu klár“, e.d.). 
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Mynd 5. Fjöldi atvinnukvenna í landsliðshópum á árunum 2010–2014  (Byggt á 

upplýsingum frá Steinar J. Lúðvíksson, 2012 bls. 776; ,,Women‘s World 

Championship“, 2011a; EHF, 2012a; ,,Landslið kvenna: Ísland spilar gegn 

Slóvakíu í dag“, 2013; ,,Hópurinn gegn Ítalíu klár“, e.d.) 

Hafdís Ebba Guðjónsdóttir fyrrverandi leikmaður meistaraflokks kvenna 

hjá Fram og handboltasérfræðingur vefsíðunnar handbolti.org telur að 

meginástæður fyrir fjölgun kvenna í atvinnumennsku í handknattleik á síðustu árum 

séu þær að margir leikmenn fari út í nám og nýti sér það að spila handbolta með 

námi eða vinnu. Það sé því ákveðið tækifæri að sameina nám og áhugamálið. Hún 

telur það skila sér í betri leikmönnum sem gerir þannig landsliðið betra og að 

þróunin á næstu árum verður svipuð og undanfarin ár. Efnilegar stelpur eigi eftir að 

reyna fyrir sér erlendis. Aðspurð hvernig megi stuðla að því að fjölga atvinnukonum 

ennþá frekar svarar Hafdís að ef vel er haldið á spöðunum í félögunum og aukinn 

metnaður lagður í þjálfun yngri flokka þá skili það sér í betri leikmönnum í efstu 

deild. Einnig muni það auka líkurnar á fleiri atvinnumönnum. Í þeim deildum sem 

atvinnukonurnar hafa samið við eru efstu tvö til þrjú liðin yfirleitt mjög góð. Liðin 

sem koma þar á eftir eru þó svipuð topp liðunum í deildinni hér á landi. Hafdís telur 

muninn liggja í breiddinni og fleiri leikmönnum til að velja úr (Hafdís Ebba 

Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 18. febrúar 2015).  
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Grasrótin? 

Áhugavert er að skoða hvaða félög eiga flestu landsliðskonurnar í 

landsliðshópunum sem valdir voru á árunum 2009-2015. Ef  lokahóparnir sem 

valdir voru til þess að fara á stórmótin þrjú eru skoðaðir sést hvaða félagslið eiga 

flestu landsliðskonurnar. Fyrir árin 2013-2015 var reynt að skoða þá hópa sem 

valdir voru fyrir stór verkefni og voru því ekki allir hópar skoðaðir þessi tilgreindu 

ár. 

 

Tafla 4. Fjöldi leikmanna úr félagsliðum í landsliðshópunum sem valdir voru árin 

2010-2012 (Byggt á upplýsingum frá EHF, 2010; ,,Women‘s World 

Championsship“, 2011a; EHF, 2012a).   

 

Lið 2010 2011 2012 Alls 

Valur 3 7 4 14 

Fram 4 3 2 9 

Stjarnan 3 1 3 7 

Fylkir 1 - - 1 

FH - - 1 1 

Erlendis 5 5 6 16 

Alls 16 16 16 48 

 

Eins og sjá má á töflu 4 átti Valur flesta leikmennina á tveimur mótunum en 

alls átti liðið 14 leikmenn af 48. Einnig var áberandi hversu margir leikmenn léku 

erlendis í þessum hópum en alls léku 16 af 48 leikmönnum erlendis (EHF, 2010; 

,,Women‘s World Championsship“. 2011a; EHF, 2012a).   

Á landsliðshópunum sem valdir hafa verið eftir að stórmótunum þremur 

lauk má sjá að dreifingin á milli félagana er meiri. Skýringin á því er sú að fleiri 

leikmenn hafa farið í atvinnumennsku á síðustu árum (Sigurður Elvar Þórólfsson, 

2011). 
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Tafla 5. Fjöldi leikmanna úr félagsliðum í landsliðshópunum sem valdir voru árin 

2013-2015 (Byggt á upplýsingum frá (,,Landslið kvenna: Ísland spilar gegn 

Slóvakíu í dag“, 2013; ,,Hópurinn klár gegn Ítalíu“, e.d.; ,,Ísland mætir Sviss í 

dag“, e.d.). 

 

Lið 2013 2014 2015 Alls 

Fram 1 2 1 4 

Stjarnan 2 1 1 4 

Grótta 2 - 1 3 

Fylkir - 1 1 2 

Valur 2 - - 2 

FH - - 1 1 

Selfoss - - 1 1 

Erlendis 9 12 10 31 

Alls 16 16 16 48 

 

Það vakti athygli að Valur átti ekki neinn leikmann í hópunum sem valdir 

voru fyrir hópana sem tilgreindir voru árin 2014-2015.  Eins og sjá má á töflu 5 má 

segja það sama um hópinn sem var valinn til þess að spila æfingaleiki við Sviss árið 

2015 en þar var áberandi að fimm lið áttu aðeins einn leikmenn hvert og því var 

ekkert lið sem átti fleiri en einn leikmann í hópnum (,,Landslið kvenna: Ísland spilar 

gegn Slóvakíu í dag“, 2013; ,,Hópurinn klár gegn Ítalíu“, e.d.; ,,Ísland mætir Sviss 

í dag“, e.d.). Dreifingin hefur því orðið meiri á leikmönnum félagsliðina eftir því 

sem árin hafa liðið en á árum áður voru lið Vals og Fram áberandi með flestu 

leikmennina (EHF, 2010; ,,Women‘s World Championsship“. 2011a; EHF, 2012a).   
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Aðferðir og gögn 

Í kaflanum verður greint frá markmiði rannsóknarinnar. Nánar verður farið yfir 

rannsóknarspurninguna sem sett var fram og greint verður frá aðferðum sem notast 

var við í gagnasöfnun. Greint verður frá framkvæmd rannsóknar, þátttakendum  og 

hversvegna þeir urðu fyrir valinu í þessa rannsókn og úrvinnslu gagna.  

 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið þessarar rannsóknar var að bæta innleggi í umræðuna um íslenska 

kvennalandsliðið og árangur þess. Þá var skoðuð saga liðsins á árunum 2000 til 

2015. Sett var fram ein rannsóknarspurning. Hvað skýrir árangur íslenska 

kvennalandsliðsins á árunum 2009-2012? 

 

Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru opin 

viðtöl við sex einstaklinga. Rannsóknaraðferðin var talin henta viðfangsefninu þar 

sem verið var að skoða reynslu fólks sem á það sameiginlegt að hafa kynni af 

íslenska kvennalandsliðinu með einum eða öðrum hætti. Reynt var að afla gagna 

um reynslu einstaklinganna og fá þá til að lýsa upplifun sinni af viðfangsefninu (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005). Í viðauka 1 má sjá að viðtalsramminn var þrískiptur því 

viðmælendum var skipt í þrjá hópa eftir reynslu. Hóparnir voru þrír. Þeir voru 

þjálfarar, leikmenn og sérfræðingar. Í  þriðja hópunum voru einnig fyrrverandi 

landsliðsmenn liðsins.  

 

Framkvæmd 

Við val á viðmælendum var horft til þekkingar og þeirrar reynslu sem þeir bjuggu 

yfir sem tengdist rannsóknarefninu. Viðtölin fór fram á heimili eða skrifstofum 

viðmælendanna og tóku um það bil 30-50 mínútur. Í upphafi viðtals var 

viðmælendum greint frá rannsóknarefninu og greint frá markmiði þess. Því næst 

var leyfi fengið til þess að taka upp viðtalið upp á farsíma. Að lokum voru viðtölin 

greind niður í þemu eftir eigindlegum aðferðum.  
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Þátttakendur 

Sérfræðingar 

Guðríður Guðjónsdóttir 

Guðríður hefur spilað 80 landsleiki með íslenska kvennalandsliðinu og spilaði 

fjöldann allan af leikjum fyrir Fram. Hún spilaði sinn fyrsta landsleik þegar hún var 

15 ára og þann síðasta 36 ára að aldri. Eftir handknattleiksferilinn hefur hún starfað 

við þjálfun  og hefur þjálfað hjá kvennaliðum Fylkis, Fram og Vals sem aðalþjálfari 

en einnig sem aðstoðarþjálfari. Jafnframt hefur hún verið aðstoðarþjálfari yngri 

landsliða. 

Hafrún Kristjánsdóttir 

Hafrún Kristjánsdóttir spilaði með íslenska kvennalandsliðinu og hefur einnig 

spilaði í öllum yngri landsliðum. Hún var í liðinu sem var fyrsta kvennalandslið 

Íslands bæði yngri landsliða og A liða til þess að komast í lokakeppni HM. Hún 

kom inn í landsliðið 2001-2002 og spilaði í nokkur ár. Hafrún starfar sem 

sálfræðingur og sviðsstjóri á Íþróttasviðinu í Háskólanum í Reykjavík. Hún vinnur 

einnig með íþróttamönnum og liðum. 

Leikmenn 

Rakel Dögg Bragadóttir 

Rakel spilaði með öllum yngri landsliðum Íslands. . Rakel Dögg spilaði tæplega 

hundrað leiki með íslenska kvennalandsliðinu auk þess var hún einnig um tíma 

fyrirliði liðsins. Rakel fór með landsliðinu á öll þrjú stórmótin en þurfti þó að taka 

þátt frá hliðarlínunni á einu þeirra vegna meiðsla. Hún spilaði fyrir Stjörnuna hér 

heima allan sinn feril fyrir utan þann tíma sem hún spilaði erlendis. Erlendis spilaði 

hún hjá KIF Vejen í Danmörku og Levanger í Noregi. Nú hefur hún tekið við 

þjálfun og verið aðstoðarþjálfari hjá meistaraflokki kvenna í Stjörnunni.  

Hrafnhildur Skúladóttir 

Hrafnhildur Skúladóttir er leikja- og markahæsta kona íslenska kvennalandsliðsins. 

Hún byrjaði að spila með landsliðinu árið 1997 og hætti árið 2013. Hún var einnig 

fyrirliði liðsins um tíma. Hrafnhildur fór með landsliðinu á öll þrjú stórmótin. Hún 

var einnig fyrirliði félagsliðs Vals til fjölda ára og vann með þeim marga titla. 

Hrafnhildur spilaði erlendis í Danmörku og Noregi sem atvinnumaður. 
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Þjálfarar 

Stefán Arnarsson 

Stefán Arnarsson þjálfaði íslenska kvennalandsliðið í handknattleik á árunum 2001 

til 2006. Hann þjálfaði einnig 20 ára kvennalandsliðið í nokkur ár. Stefán byrjaði 

ungur að þjálfa yngri flokka og þjálfaði sinn fyrsta meistaraflokk 21 árs. Hann á því 

langan feril að baki sem þjálfari en hann hefur meðal annars þjálfað kvennalið Vals 

þar sem hann vann fjölda titla og núna síðast kvennalið Fram.   

Einar Jónsson  

Hefur þjálfað kvenna- og karlalið Fram og kvennalið ÍBV í meistaraflokki. Einar 

þjálfaði síðast kvennalið Molde í tvö ár. Hann var tímabundið aðstoðarþjálfari 

íslenska kvennalandsliðsins árið 2011 en þurfti að hætta vegna anna. Hann var svo 

ráðinn aftur inn sem aðstoðarþjálfari þegar hann tók við kvennaliði Molde og er 

núverandi aðstoðarþjálfari íslenska kvennalandsliðsins. 

Úrvinnsla 

Í desember 2014 hófst vinna við rannsóknina og stóð til maí 2015. Hafist var handa 

við gagnaöflun í desember þar sem beinagrind að fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar var sett upp og val á viðmælendum var ákveðið.  Undirbúningur 

viðtalanna hófst í febrúar og voru viðtölin tekin upp á forrit í farsíma á tímabilinu 

26.mars til 15.maí. Að því loknu voru viðtölin afrituð og greind samkvæmt 

aðferðum eigindlegra rannsóknaraðferða. Að úrvinnslu og greiningu gagna lokinni 

hófst uppsetning á niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Þar var reynt að leitast við að 

svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram.    
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Niðurstöður 

Árin 2000-2015 

Að spila með hjartanu og mikilvægi liðsheildarinnar 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað einkennir íslenska kvennalandsliðið í 

handknattleik greindu þeir frá því að liðið leggi sig alltaf 100% fram, sýni fórnfýsi 

og baráttuvilja, berjist fyrir hverjum bolta og það býr yfir mikilli elju. Það sem 

einkenndi liðið áður fyrr þar er að segja á árunum 2000-2008 áður en liðið komst á 

stórmót var skortur á trú á eigin getu. Liðið komst oft nálægt því að komast á 

stórmót en trúin á að það væri hægt var ekki til staðar. Í gegnum tíðina hafa verið 

margir leiðtogar í liðinu og nefndi Hafrún meðal annars Hrafnhildi Skúladóttur, 

Herdísi Sigurbergs, Ingu Fríðu, Rakel Dögg og Önnu Úrsúlu sem dæmi. 

Hrafnhildur Skúladóttir var sammála því að liðið hafi alltaf verið skipað leiðtogum 

og einnig leikmönnum sem kunnu að sigra. Guðríður telur að skipulag hafi einnig 

verið eitt af einkennum liðsins og það hafi komist langt á því. Hún greindi frá því 

að þjálfarar liðsins hafa verið skipulagðir og þeir lögðu upp leikina eftir því úr hvaða 

leikmönnum þeir höfðu að skipa. Einar Jónsson telur fagmennskuna hafa aukist hjá 

liðinu eftir að leikmenn byrjuðu að fara erlendis í atvinnumennsku því leikmenn eru 

betur meðvitaðir um sjálfa sig.  Rakel Dögg telur að liðið búi yfir mikilli leikgleði, 

íslensku hjarta og að það sé samstaða meðal leikmannanna. Hún greindi frá því að 

áhuginn innan liðsins hefur farið vaxandi frá því á árum áður. Hrafnhildur 

Skúladóttir segir; ,,Þegar við vorum í Brasilíu, þá kom fyrirsögn í stóru norsku blaði 

um að íslenska liðið spilaði enn og aftur með íslenska hjartað utan á búningnum 

sem var ótrúlega lýsandi fyrir liðið.“ Fyrir stelpurnar skipta peningar ekki máli 

heldur fara þær stoltar í íslenska landsliðsbúninginn og er aðalmálið að vilja vera 

þarna af því að það er gaman og þær eru stoltar af því að fá að vera í liðinu. 

Viðmælendur voru sammála um að liðsheildin væri veigamikil því án hennar væri 

liðið ekki komið á þann stað sem það er í dag. Stelpurnar þekkja hverja aðra vel og 

það sést á því að í úrslitakeppnum í deildinni hér heima þar sem hefur verið hörð 

barátta á milli tveggja liða og landsliðsstelpur í báðum liðum.  Yfirleitt komu svo 

landsliðsverkefni strax á eftir að en stelpurnar náðu samt að kasta baráttunni til 

hliðar og spila sem ein heild í íslenska landsliðinu. Guðríður bætir við að þessir 

leikmenn voru því vanir að spila saman og á móti hvorum öðrum.   Hafrún 

Kristjánsdóttir sagði; ‚,Það skiptir engu máli hversu góðir leikmennirnir eru ef að 
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þeir geta ekki spilað saman þá ná þeir aldrei neinum árangri, það þarf alltaf að 

vera liðsheild til staðar því hún kemur liðinu alltaf lengra áfram.“ Einar tekur í 

sama streng og bætir því við að þegar liðið sem heild virkar ekki þá er liðið ekki 

gott en ef að heildin vinnur vel saman og allir eru samtaka þá getur landsliðið náð 

virkilega góðum árangri.  

 

Undanfari stórmótanna og ár stórmótanna 2010-2012 

Trú á eigin getu 

Samkvæmt orðum Hafrúnar Kristjánsdóttur hafði íslenska kvennalandsliðið öðlast 

trú á eigin getu og trú á að það að það væri hægt að komast á stórmót eftir að þær 

höfðu komist á stórmót í fyrsta skiptið árið 2010. Hún telur einnig að íslenska 

kvennalandsliðið í knattspyrnu hafi setti fordæmi fyrir handboltalandsliðið og sýnt 

fram á það að kvennalið í hópíþróttum frá Íslandi gæti náð árangri. Júlíus þáverandi 

þjálfari liðsins á fyrsta stórmótinu hafði farið oft áður á stórmót og kom með 

hugarfar sigurvegarans inn í liðið. Á þessum tíma var byrjað að vinna með 

hugarþjálfun því hún er mikilvægur hluti af þjálfuninni segir Guðríður 

Guðjónsdóttir og bætir við að það eitt og sér að mæta á æfingu er ekki nóg heldur 

þegar farið er heim að henni lokinni þarf að hugsa um hana eftir á. Til dæmis þegar 

lagst er á koddann kvöldið fyrir leik að þá er hugsað um hvað sé verið að fara gera 

í leiknum, hvernig á að mæta andstæðingnum og leysa ákveðnar stöður sem geta 

komið upp í leik.  Einar lýsti hugarfar liðsins á árunum 2009-2012 þannig að það 

var góður andi og mórall í liðinu, hugarfarið var jákvætt og gott og þá sérstaklega í 

Brasilíu árið 2011 þar sem liðsheild og hugarfar voru í hámarki. Rakel Dögg greindi 

frá því að íslenska kvennalandsliðið trúði að það gæti sigrað sterka andstæðinga. 

Eftir að hafa séð andstæðingana þegar dregið var í riðla fyrir EM 2010 var liðið 

staðráðið í að komast á stórmót. Einbeitingin var á að klára verkefnið og 

metnaðurinn var til staðar. Hugarfarið var í toppstandi og magnaðist enn frekar eftir 

þetta. Rakel segir að eftir að hafa tryggt sig inn á stórmót fór áhuginn að aukast í 

kringum liðið og leikmennirnir sem voru í kringum landsliðið fóru að líta verkefnin 

alvarlegri augum. Í kjölfarið fóru yngri leikmenn og leikmenn utan hóps að æfa 

betur og leggja meira á sig til þess að komast í liðið og verða hluti af hópnum.  Eftir 

síðasta leik á EM 2010 þar sem liðið tapaði öllum leikjunum varð því ljóst að það 

vildi gera betur og vildi ná lengra. Þær ákváðu það strax inn í klefa eftir síðasta leik 

að stefnan væri tekin á næsta stórmót. Liðið fór að sjá að það gat verið meðal 
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toppþjóðanna í heiminum og ætti heima inn á stórmótum. Það var mikil þéttni í 

hópnum, mikil samstaða og óbilandi trú sagði Rakel. Hrafnhildur telur að það að 

hafa komist á HM í Brasilíu 2011 var gulrót fyrir liðið. Trúin var til staðar og að 

byrja á því að vinna eitt sterkasta liðið í heiminum var innspýting fyrir liðið. Hún 

lýsir því á þann hátt;  

Eins og á móti Svartfjallalandi í stöðunni 4-2, alveg í byrjun þegar Anna 

Úrsúla hendir sér á dauðann bolta og nær að gefa á Dagnýju og Dagný 

fer inn og skorar. Þetta var magnað baráttumóment þegar maður kemur 

tilbaka og gefur þeim fimmu Dagnýju og Önnu og veit bara að þær eiga 

ekki breik... það er ekki séns að við töpum. Ég hafði aldrei trúað öðru 

en að við myndum vinna. 

Rakel Dögg er sammála Hrafnhildi. Hún segir frá því í leiknum á móti Þýskalandi 

þar sem liðið var að tapa með sjö mörkum að þá hafi eitthvað gerst. Sunneva 

markmaður kemur inn á völlinn og ver víti og þá verður viðsnúningur á leiknum í 

kjölfarið. Þetta var merki um það að liðið mætti ekki gefast upp og missa trúna á 

verkefninu. Liðið hefði á þessum tímapunkti auðveldlega getað kastað inn 

handklæðinu og hætt, en með trúna og liðsheildina að vopni náði liðið að vinna upp 

forskotið og vinna leikinn með sex mörkum. Ágúst sem var þjálfari liðsins á 

umrædda móti og í Serbíu árið 2012 fékk stelpurnar með sér í það að hafa trú á 

verkefninu útskýrir Hafrún Kristjánsdóttir.  

 

Styrkleikar og veikleikar 

Viðmælendur voru flestir á þeirri skoðun að styrkleikar liðsins á árum stórmótanna 

2009-2012 hafa legið í liðsheildinni því að liðið gerði hlutina saman sem ein heild, 

það framkvæmdi þá vel og barðist fyrir þeim. Liðið bjó yfir góðum markmönnum 

og varnarleikurinn var sterkur. Liðið var einnig agað sem væri mikilvægur 

eiginleiki því aðrir þættir en handknattleiksgeta skipta líka máli.  Breiddin var mikil 

og deildin hér heima var sterk. Hrafnhildur nefnir sem dæmi að leikmenn liðsins 

sem spiluðu ekki erlendis komu aðallega úr tveimur liðum úr íslensku deildinni, 

þau voru Valur og Fram. Félagsliðin höfðu að skipa 14 góðum leikmönnum ásamt 

öðrum leikmönnum. Gæðin á æfingum félagsliðanna skiluðu sér til landsliðsins. 

Rakel Dögg taldi að landsliðið hafi þá verið komið með fleiri góða leikmenn ásamt 

leikmönnum sem voru að spila erlendis. Einnig voru komnir leikmenn sem voru 

heilt yfir betri. Þeir voru sterkari, teknískari, fljótari og voru búnir að æfa meira 
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heldur en áður. Rakel Dögg nefnir sem dæmi að þegar Júlíus tók við liðinu hafi 

kynslóðarskipti átt sér stað og kjarninn af stelpunum sem voru árin 2001-2002 voru 

nú búnar að spila saman í nokkur ár og það hafði mikið að segja á þessum árum. 

Hrafnhildur leggur áherslu á að þrátt fyrir að aldursbilið hafi verið breitt í liðinu 

náði liðið vel saman. Einar taldi að verið væri að vinna góða vinnu í kringum liðið, 

að það væri vel skipulagt, umgjörðin góð og liðið mæti vel undirbúið í alla leiki. 

Allir viðmælendurnir voru á sama máli þegar þeir voru spurðir um veikleika liðsins, 

að hann væri sá að liðinu vantaði líkamlegan styrk. Stefán Arnarsson greindi frá því 

að önnur landslið væru gjarnan sterkari sem gerir það að verkum að þau vinna önnur 

lið í maður á mann stöðu. En vegna fólksfjölda höfðu önnur lið fleiri leikmenn að 

velja úr. Einar greinir frá því að þetta sé mögulega veikasti hlekkur liðsins og þótt 

að leikmenn séu í góðu hlaupaformi þá hefur það háð liðinu að því skortir 

sprengikraft og líkamlegan styrk. Rakel Dögg segir;  

Peningar skipta líka máli því að önnur lið hafa að skipa fleiri 

atvinnumönnum sem æfa oftar og hafa því yfirburði í alþjóðlegum 

samanburði. Ef að við værum jafn sterk og æfðum jafn mikið þá værum 

við í toppmálum því við erum með svo mikinn handboltaskilning og 

klóka leikmenn. 

Síðustu ár eftir stórmótin þar að segja 2013-2015 hefur skortur verið á breidd í 

liðinu. Guðríður leggur áherslu á það að hópurinn þurfi að fá samkeppni og fá að 

sjá að það séu fleiri leikmenn að nálgast hópinn. Ef að lykilleikmenn meiðast þá 

sést það á liðinu. Rakel og Hrafnhildur töldu að annar veikleiki liðsins væri 

óstöðugleiki og að liðið hafi átt það til að detta niður á lægra plan í of mörgum 

leikjum.   

 

Líkamlegur styrkur 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað liðið þurfi að bæta til þess að taka þátt á fleiri 

stórmótum er svarið einróma. Svarið er líkamlegur styrkur. Einnig þarf það að bæta 

snerpu. Það þarf að byrja fyrr að leggja grunninn að líkamlegum styrk. Slíka þjálfun 

þarf að bæta hjá félagsliðunum. Það þarf að vera markvissari í þeirri vinnu og hana 

má bæta. Líkamlegur styrkur er lykill og þá skiptir hæðin einnig máli en er 

einstaklingsbundin að mati Guðríðar. Þessi samanburður við atvinnumenn er 

óraunhæfur því við erum með minni líkamlegan styrk samanborið við aðrar þjóðir 

því þeir hafa meira úrval leikmanna að velja úr tekur Stefán fram.  Hafrún bætir við 
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að til þess að eiga landslið í hæsta styrkleikaflokki þarf að hugsa um 

unglingalandsliðin og byrja að vinna með líkamlegan styrk frá upphafi.  

 

Undirbúningsvinna og uppsveifla   

Stefán tók það fram að mikilvæg vinna með landsliðið hafði hafist 15 árum áður en 

liðið komst á stórmót í fyrsta skipti. Það var farið í það að vinna vel í kringum liðið 

þar sem markmiðið var að komast á stórmót. Það skilaði því að liðið komst nær því 

að komast á stórmót. Þau skref hjálpuðu mikið til í þeirri vinnu. Það var komin 

uppsveifla og breytingar urðu á umgjörðinni í kringum liðið þá var meiri peningur 

og leikjafjöldi jókst að sögn Stefáns. Samkvæmt orðum Rakelar var það að með 

tilkomu öflugra manna í landsliðsnefnd hafi verkefnum hér heima farið að fjölga. 

Við það jókst metnaðurinn og umgjörðin varð betri. Það gerði landsliðið sýnilegra 

og áhugaverðara. Hún lagði sérstaklega áherslu á að fólkið sem var í kringum 

landsliðið ætti stóran þátt í gengi liðsins þar sem það vinnur sjálfboðastarf, leggur 

sitt af mörkum og hefur hjálpað til við að koma liðinu á stórmót.  Hafrún tekur það 

fram að á árum stórmótanna var liðið skipað öflugum kjarna og nokkrir leikmenn 

liðsins höfðu öðlast reynslu af því að hafa farið á stórmót í yngri landsliðum. 

Hrafnhildur tók fram að árið 2009 hafi það verið mögnuð blanda af eldri 

leikmönnum svo sem Dagnýju og Hönnu sem voru búnar að vera þarna lengi og 

það að fá inn unga góða leikmenn svo sem Stellu, Rut og Karen inn í hópinn hafi 

haft góð áhrif á liðið. Hópurinn var samheldinn þrátt fyrir breitt aldursbil. 

Leikmennirnir skiptust þannig ekki í tvær fylkingar heldur voru þeir sem einn 

hópur. Þessir leikmenn hittust á réttum tíma en að hennar sögn var það það sem 

gerðist árið 2009 þegar landsliðið spilaði í undankeppninni til þess að komast á 

stórmót.   

 

Árin eftir stórmótin 2013-2015 

Þróun lykilleikmanna 

Guðríður hafði það á orði að eftir árið 2012 voru lykilleikmenn liðsins orðnir eldri, 

höfðu öðlast meiri reynslu og kjarninn af liðinu var búinn að vera lengi saman.  

Viðmælendur voru allir á þeirri skoðun að síðan eftir síðasta stórmótið hafi orðið 

miklar breytingar á liðinu og mikilvægir leikmenn liðsins hafa þurft að hætta vegna 

meiðsla eða vegna annarra ástæðna. Þar má nefna leikmennina Hrafnhildi 

Skúladóttur, Rakel Bragadóttur, Stellu Sigurðardóttur, Dagnýju Skúladóttur og  



35 
 

Berglindi Hansdóttur og fleiri. Allir viðmælendurnir bentu á að í kjölfarið hafa átt 

sér stað kynslóðarskipti og  þeir voru á sama máli að liðið mætti ekki við svo stóru 

brottfalli leikmanna þegar á sama tíma vantar breiddina. Að sögn viðmælanda hafa 

þó aðrir leikmenn liðsins tekið miklum framförum og voru Karen Knútsdóttir, 

Guðrún Maríasdóttir og Arna Sif Pálsdóttir nefndar sem dæmi.   

 

Útrás í atvinnumennsku 

Viðmælendur voru allir á þeirri skoðun að á síðustu árum hefur leikmönnum sem 

farið hafa erlendis í atvinnumennsku verið að fjölga líkt og áður hefur komið fram. 

,,Það hjálpar, eftir því sem fleiri hafa getu til þess að spila í bestu deildum Evrópu 

því mun betra verður landsliðið‘‘ segir Einar. Í viðtölunum kom fram að til lengri 

tíma litið hjálpar það íslenska kvennalandsliðinu og þróun handknattleiksins á 

Íslandi. Það hefur góð áhrif á íslenska liðið því leikmennirnir ná að sinna íþróttinni 

betur og meiri hraði er á æfingum þar sem spilað er við betri leikmenn. Þróunin er 

jákvæð því þá eru fleiri leikmenn sem eru einbeittir á verkefnin framundan og 

leikmenn reyna að ná lengra. Leikmenn sem fara erlendis eru þá að spila við 

landsliðsaðstæður þar sem þeir geta spilað með eða á móti leikmönnum sem einnig 

spila með landsliðum sínum. Stefán sagði að þegar leikmenn fara út þarf að vanda 

valið. Það þarf að velja lið sem hefur góðan þjálfara og þar sem að leikmenn þekkja 

hlutverk sín innan liðsins. Guðríður bætir við að leikmenn sem hafa farið erlendis 

fara annaðhvort sem hálf atvinnumenn þar sem þeir nýta sér handboltann með skóla 

eða vinnu eða fara sem atvinnumenn að fullu.    

  

Breytingar  

Samkvæmt viðmælendum hafa orðið breytingar á íslensku deildinni frá árinu 2009 

þegar íslenska landsliðið spilaði í undankeppni fyrir EM 2010. Að mati viðmælenda 

var sú breyting bæði jákvæð og neikvæð. Þeir greina frá því að deildin var öflug á 

árunum 2009-2012 og þá sérstaklega tímabilið 2011-2012 þegar tvö lið voru 

ráðandi en þau voru Fram og Valur. Styrkur liðanna endurspeglast í árangri 

landsliðsins á þeim tíma. Allir viðmælendurnir voru sammála um að á síðustu árum 

hafi deildin orðið jafnari og ástæðan fyrir því geti verið sú að fleiri leikmenn hafa 

farið erlendis meðan aðrir leikmenn hafi þurft að hætta og þar af leiðandi væru 

gæðin í deildinni ekki eins mikil. Þeir telja að það veiki íslensku deildina en þeir 

töldu einnig að það gæti verið skemmtilegra fyrir áhorfendur að deildin sé jafnari. 
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Hafrún tók sem dæmi því til stuðnings að undanúrslitaleikirnir í Íslandsmótinu á 

nýliðnu tímabili 2014-2015 á milli Gróttu og ÍBV fóru í oddaleik. Einar lét í ljós þá 

skoðun að einn af kostunum við breytingarnar væri sá að yngri leikmenn fengju fyrr 

tækifæri til að sanna sig þar sem fleiri leikmenn væru farnir erlendis. Að mati 

viðmælendanna hefur breytingin á íslensku deildinni því bæði kosti og galla í för 

með sér.  

 

Reynsla 

Hvað hefur orðið til þess að íslenska liðið hafi náð á stórmót þrjú ár í röð? Svör 

viðmælenda voru á marga vegu. Að hafa komist einu sinni á stórmót og hafa þannig 

náð að yfirstíga þröskuld sem var til staðar gerir það töluvert auðveldara að komast 

aftur. Liðið var komið með nasaþefinn af því að hafa komist á stórmót, öðlaðist þá 

reynslu að hafa farið á stórmót og fékk þar af leiðandi meiri alþjóðareynslu. Liðið 

var með góða þjálfara og metnaðarfulla leikmenn. Guðríður benti á að það að 

komast á stórmót hafi verið það sem liðið hafi ætlað sér og að leikmenn hafi verið 

einbeittir á að ná því. Sá liðsandi og árangur gerir það að verkum að þeir leikmenn 

sem á eftir koma vilja feta í fotspor þeirra og líta upp til þeirra leikmanna sem á 

undan hafa komið. Viðmælendur telja flestir að einnig hafi hluti af árangri liðsins 

haft með það að gera hve liðið var heppið með andstæðinga þegar dregið var fyrir 

undankeppnirnar fyrir stórmótin.  Liðið fékk Úkraínu fyrir undankeppni HM og 

Austurríki og Bretland fyrir undanriðla fyrir EM. Einar talaði um að fagmennska 

leikmanna hafi aukist, hann ásamt Hrafnhildi minntust á það að á árum stórmótanna 

hafi liðið aldrei verið eins gott og þá þar sem hópurinn var breiður og skipaður 

góðum handknattleiksleikmönnum sem komnir voru á alþjóðamælikvarða.   

 

Staðan í dag 

Í viðtölunum kom fram að eftir allt sem á undan hefur gengið stendur liðið betur en 

von var á. Leikmenn liðsins vita að þetta er hægt þrátt fyrir að það séu erfiðir leikir 

framundan á móti Svartfjallalandi sem er líklegast of stór biti á þessum tímapunkti. 

Liðið getur þó allt á góðum degi. Einar greindi frá því að fyrir um ári síðan (2014) 

hafi liðið þurft að ganga í gegnum kynslóðarskipti sem bæði urðu að eiga sér stað 

og urðu í kjölfar meiðsla leikmanna. Hann telur að liðið geti toppað eftir eitt til tvö 

ár ef allir leikmenn haldast heilir og ef þróunin heldur áfram í sömu átt og verið 

hefur. Liðið er nú í uppbyggingu og á réttri leið. Rakel samsinnir því að liðið sé á 
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réttri leið og bendir jafnframt á að í kjölfar kynslóðaskiptanna hafi meðaldur liðsins 

lækkað. Það tekur tíma fyrir nýja leikmenn sem koma inn og aðlagast en einnig 

fyrir þá leikmenn sem fyrir voru að aðlagast nýjum leikmönnum.  Fleiri leikmenn 

þarf til að styðja við lykilleikmenn liðsins því erfitt er fyrir þá leikmenn að draga 

vagninn einir og sér.  Því hefur tekið tíma að byggja upp nýtt lið. Nú á næstu árum 

eru efnilegar og ungar stelpur á leiðinni í hópinn segir Einar. Guðríður telur að bilið 

á milli kjarnans og yngri leikmannanna sé stórt en liðið sýni framfarir. Nú vantar 

herslumuninn en liðið hefur allt til brunns að bera til að geta komist á stórmót í 

framtíðinni. Stefán leggur áherslu á að til þess að ná árangri þurfi allir leikmenn að 

vera klárir þegar kallið í landsliðið kemur. Því þarf að virkja alla bestu leikmennina 

til þess að taka þátt í verkefnunum sem framundan eru. Rakel segir að liðið þarf að 

vinna með það að geta unnið maður á mann stöðu, því hingað til hefur liðið fengið 

of oft á sig tvær mínútur eða víti fyrir það að missa leikmenn framhjá sér. 

Viðmælendur voru því allir sammála að það séu erfið verkefni framundan fyrir 

liðið. 

 

Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvað skýrir árangur íslenska 

kvennalandsliðsins á árunum 2009-2012 og varpa ljósi á þá þætti sem urðu til þess 

að íslenska kvennalandsliðið í handknattleik komst á stórmót þrjú ár í röð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að það sem einkenndi liðið áður en það 

komst á stórmót var að trúin á getu til að komast á stórmót var ekki til staðar. 

Hinsvegar hefur það einkennt liðið síðastliðin ár og jafnframt verið mesti styrkleiki 

liðsins er liðsheildin. Segja má að hún hafi komið liðinu á þann stað sem það er í 

dag. Einnig hefur það hjálpað liðinu að hafa leiðtoga innan liðsins sem hjálpa bæði 

innan sem utan vallar. Eftir að liðið komst á sitt fyrsta stórmót árið 2010 öðlaðist 

það trú á eigin getu og vissi að slíkur árangur væri mögulegur. Liðið fór í kjölfarið 

að trúa að það gæti sigrað sterka mótherja. Á árunum 2009-2012 var landsliðið 

skipað fleiri leikmönnum sem spiluðu erlendis og fleiri góðum leikmönnum. Liðið 

hefur einnig veikleika en sá er skortur á líkamlegum styrk. Keppinautarnir voru 

sterkari og höfðu úr fleiri leikmönnum að velja sökum höfðatölu. Mikilvægur þáttur 

í árangri liðsins er vinnan sem átti sér stað 10 árum áður en liðið komst fyrst á 

stórmót sem fól í sér hærri leikjafjölda og auknu fjármagni til liðsins. Annar 

mikilvægur þáttur er sá að liðið var skipað kjarna sem hafði verið lengi saman og 
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ungum leikmönnum sem voru að koma nýjir inn í liðið. Þrátt fyrir breitt aldursbil 

vann hópurinn saman sem ein heild. Ungir leikmenn sem komu inn í liðið voru 

hæfileikaríkir og sameinuðust vel þeim eldri leikmönnum sem voru fyrir. Að liðið 

hafi komist einu sinni á stórmót gerði því auðveldara fyrir að komast aftur því það 

hafði yfirstigið hindrun. Í kjölfarið vildi liðið komast oftar inn á stórmót og gera 

betur. Út frá svörum viðmælanda má ætla að annar þáttur hafi einnig skipt máli og 

verið hluti af því að liðið náði þessum árangri á árunum 2009-2012. Hann var sá að 

tvö félagslið voru yfirburðalið í íslensku deildinni á fyrrgreindum árum. 

Leikmennirnir þekktust því vel eftir að hafa spilað bæði á móti hver öðrum og svo 

með hver öðrum í landsliðinu. Jafnframt skipti máli í undankeppninni að íslenska 

liðið var heppið með mótherja. Liðið spilaði þá gegn löndum sem það hafði trú á 

að geta unnið. Á árunum 2000-2008 hafði liðið fengið sterka mótherja sem erfitt 

var að sigra. Liðsheildin og reynslan að hafa komist á stórmót vóg þungt í árangri 

liðsins. Eftir stórmótin hefur stórt skarð verið höggvið í íslenska kvennalandsliðið. 

Lykilleikmenn hafa þurft frá að hverfa vegna meiðsla eða annarra ástæðna. Vegna 

þess skortir liðinu breidd og það mátti ekki við slíku brottfalli. Því tekur tíma að 

aðlagast breyttum aðstæðum og aðrir leikmenn að stíga upp í leik sínum. Þó hafa 

núverandi leikmenn tekið framförum eftir að hafa komist í betri lið í 

atvinnumennsku erlendis og hefur það haft jákvæð áhrif á liðið. Það þarf því að 

sýna þolinmæði og gefa liðinu tíma. Viðmælendur telja að vegna þessa getur orðið 

einhver bið á því þar til að liðið kemst aftur á stórmót. Framtíðin er hinsvegar björt 

að því leyti að ungir leikmenn eru nú að banka á landsliðsdyrnar. Tíminn mun leiða 

það í ljós hvort liðið kemst á fleiri stórmót í framtíðinni.  

Landsliðið endurspeglar breytingarnar sem hafa orðið í íslensku deildinni 

hér heima frá árinu 2009. Því fleiri leikmenn sem hafa farið erlendis því færri eru 

eftir til þess að styrkja deildina á Íslandi. Þar af leiðandi hefur deildin orðið jafnari 

og fleiri lið keppast um deildarmeistara- og Íslandsmeistaratitilinn. Þegar Valur og 

Fram báru höfuð og herðar yfir önnur lið voru leikirnir ójafnir og kom það niður á 

íslensku deildinni. Leikirnir voru ekki spennandi að horfa á nema á milli þessara 

liða sem gerði það að verkum að færri mættu á leikina og voru óánægðir með 

þróunina. Fjölgun leikmanna erlendis hefur því sína kosti og galla fyrir deildina hér 

heima. Það verður því að finna ákveðið jafnvægi því bæði deildin og íslenska 

landsliðið verða hafa hag af þróuninni. Allt helst þetta í hendur. Það eru margir 

hlutir sem spila saman og gera það að verkum að liðið nær árangri. Erfitt er að benda 
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á einn ákveðinn vendipunkt sem olli þessum viðsnúningi liðsins því það er líkt og 

með árangurinn það eru mörg atriði sem vinna saman. Mögulega hefur það spilað 

inn í að árið 2009 vinnur íslenska liðið loks fleiri leiki en það tapar. Liðið spilaði 

þá sjö leiki þar sem fimm leikir unnust og einungis tveir töpuðust (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Mögulega hefur sjálfstraust liðsins aukist sem og trú á eigin 

getu.  Segja má að þegar Stefán tekur við liðinu árið 2001 hafi verið einn af 

vendipunktunum. Hann sagði þolinmæðina skipta máli og að auka þyrfti 

leikjafjöldann til þess að gera landsliðið gjaldgengt á stórmót (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Annar vendipunktur sem leiddi til árangurs er mögulega sá að 

HSÍ veitti meira fjármagn til liðsins og verkefna þess, sem að endurspeglaðist í fleiri 

fjölda leikja líkt og Stefán hefði bent á. Í kjölfarið þegar Júlíus Jónasson tók við 

liðinu árið 2006 setti markmið ásamt liðinu sem var til þess að marka liðinu stefnu 

(Steinar J. Lúðvíksson). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar má ætla að þessir 

þættir hafi verið meðal annars lykilþættir í árangri liðsins. Einnig má benda á að 

liðið væri ekki á þeim stað sem það er í dag án allra sjálfboðaliðanna sem vinna 

óeigingjarnt starf fyrir liðið og vonandi heldur sú vinna áfram til að koma 

handboltanum á hærri stall. Til þess að frekari árangur náist þurfa allir að taka 

höndum saman og vinna sem ein heild eins og íslenska landsliðið til þess að stefna 

að sameiginlega markmiðinu, sem er að koma íslenska kvennalandsliðinu aftur á 

stórmót.  

Til þess að komast inn á fleiri stórmót þarf vinnan í líkamlega styrknum og 

snerpunni að vera markvissari. Byrja þarf að leggja grunninn strax til þess að 

þjálfunin nái að skila tilsettum árangri. Félagsliðin þurfa að bæta vinnu sína í þeim 

þáttum og  það er gert með því að nýta faglært fólk á því sviði. En allt kostar það 

peninga sem þó er þess virði að eyða í þar sem það mun skila sér margfalt tilbaka.  

Umfjöllunin um íslenska kvennalandsliðið í handknattleik og konur í 

íþróttum þarf að bæta, hún hefur þó tekið framförum á undanförnum árum en alltaf 

má gera betur. Það liggur mögulega í því að hlutfall kvenna í fréttamennsku er í 

lágmarki sem má bæta með því að reyna að fjölga konum í stéttinni. Af því tilefni 

var sérstakt fréttanámskeið haldið fyrir konur sem var frábært framtak og mætti gera 

meira af því. Konur hafa ekki minni áhuga á íþróttum en karlar.  

Rannsóknin hefur nokkra vankanta sem mikilvægt er að hafa í huga við 

túlkun niðurstaðna. Við framkvæmd rannsóknarinnar var leitast eftir dýpra 

sjónarhorni á viðfangsefnið og því var valin sú leið að taka viðtöl við viðmælendur 
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frekar en að senda staðlaðan spurningarlista til þeirra. Var það einnig vegna þess að 

rannsakandinn leitaðist eftir því að fá ítarlegri svör heldur en fengjust ef notast hefði 

verið við spurningalista. Það hefur þann ókost í för með sér að ekki er hægt að 

yfirfæra niðurstöðurnar yfir á sjónarhorn allra sem að landsliðinu koma.  Þrátt fyrir 

það gefa niðurstöðurnar vísbendingu um hvaða þættir það voru sem urðu til þess að 

íslenska kvennalandsliðið komst á þrjú stórmót í röð. Annar ókostur 

rannsóknarinnar er sá að utanumhald upplýsinga um þetta rannsóknarefni er 

ábótavant. Þegar leitast var eftir upplýsingum um skráðan fjölda atvinnukvenna 

erlendis var gripið nánast í tómt, hið sama gildir um þegar leitast var eftir því að 

staðsetja kvennalandsliðið í heiminum í dag. Enginn niðurröðunarlisti er til fyrir 

handknattleikinn eins og notast er við í knattspyrnunni. Aðeins ein bók var til um 

íslenska kvennalandsliðið í handknattleik og sú bók heitir Handknattleiksbókin 

Saga handknattleiksins á Íslandi 1920-2010 eftir Steinar J. Lúðvíksson og fær hann 

þakkir fyrir þær góðu vinnu sem hann hefur unnið.  

Áhugavert væri að skoða í framhaldinu á hvaða stað liðið verður komið eftir 

tíu ár og þá sjá hvort breyting hafi orðið á umfjöllun í fjölmiðlum og hvort unnið 

hafi verið í fyrrgreindum þáttum þar að segja líkamlegum styrk og snerpu. Taka 

þarf næsta skref og áhugavert væri að skoða nánar og gera umfjöllun um 

áhorfendafjöldann sem að mætir á hvern leik í íslensku deildinni hjá konunum og 

áhorfendafjöldann sem að mætir á leiki hjá íslenska kvennalandsliðinu. Skoða þarf 

þá einnig mun á áhorfendafjölda sem mætir á leiki í deildinni samanborið við 

bikarleiki og þegar komið er út í úrslitakeppni. Því eins og áður sagði þá skipta 

peningar máli til að hægt sé að gera meira en til þess áhuginn á íþróttinni að vera til 

staðar. Í kjölfarið er hægt að sjá hvað sé hægt að gera.  Að lokum væri gaman að 

framkvæma sömu rannsókn og hér var gerð í þessari ritgerð með fleiri 

viðmælendum. 

Saga liðsins heldur áfram og er von mín sú að fleiri hafi áhuga á að fjalla 

um liðið og árangur þess því að liðið á það skilið. Vonandi kemst það inn á fleiri 

stórmót í framtíðinni og leikmenn liðsins haldi áfram á réttri braut. Til þess þurfa 

þó margir þættir að ganga upp og margir að leggja hönd á plóg. Vonandi heldur 

liðið að spila áfram með íslenska hjartanu.    
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Viðaukar 

Viðauki 1. Viðtalsrammar 

Fólk með reynslu 
 

Getur þú sagt mér í stuttu máli frá handknattleiksferli þínum og við 

hvað þú starfar í dag? Hvað finnst þér einkenna íslenska 

kvennalandsliðið? Hvert telur þú vera mikilvægi liðsheildar fyrir liðið? 

Hversu nauðsynlegur er líkamlegur styrkur og og hæð fyrir liðið? 

Hvernig upplifðir þú hugarfar liðsins á árunum 2009-2012? Hafði 

þátttaka á fyrsta mótinu áhrif á hugarfar liðsins? Ef svo er hvernig? 

Hverjir telur þú vera styrkleikar liðsins á árunum 2009-2012? Hverjir 

telur þú vera veikleikar liðsins á árunum 2009-2012? Hvað telur þú að 

hafa orðið til þess að íslenska liðið hafi náð á stórmót þrjú ár í röð? Hver 

hefur þróunin á lykilleikmönnum liðsins orðið frá því árið 2012? Hvaða 

áhrif hefur fjölgun leikmanna í atvinnumennsku haft á liðið? 

Hverskonar þróun finnst þér hafa átt sér stað í íslensku deildinni frá 

árinu 2009?  Hvað finnst þér liðið þurfa að bæta til þess að taka þátt á 

fleiri stórmótum? Hvar finnst þér liðið standa í dag? 

 

Þjálfarar 

 

Getur þú sagt mér í stuttu máli frá ferli þínum sem 

handknattleiksþjálfari? Hvað finnst þér einkenna íslenska 

kvennalandsliðið? Hvert telur þú vera mikilvægi liðsheildar fyrir liðið? 

Hver var staðan á íslenska liðinu þegar kemur að líkamlegum styrk 

gagnvart öðrum liðum á þessum árum? Hvernig upplifðir þú hugarfar 

liðsins á árunum 2009-2012? Hafði þátttaka á fyrsta mótinu áhrif á 

hugarfar liðsins? Ef svo er hvernig? Hverjir telur þú vera styrkleikar 

liðsins á árunum 2009-2012? Hverjir telur þú vera veikleikar liðsins á 

árunum 2009-2012? Hvað telur þú að hafa orðið til þess að íslenska 

liðið hafi náð á stórmót þrjú ár í röð? Hver hefur þróunin á 

lykilleikmönnum liðsins orðið frá því árið 2012? Hvaða áhrif hefur 

fjölgun leikmanna í atvinnumennsku haft á liðið?  Hverskonar þróun 

finnst þér hafa átt sér stað í íslensku deildinni frá árinu 2009? Hvað 
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finnst þér liðið þurfa að bæta til þess að taka þátt í fleiri stórmótum? 

Hvar finnst þér liðið standa í dag? 

 

Leikmenn 
 

Getur þú sagt mér í stuttu máli frá handknattleiksferli þínum og við 

hvað þú starfar í dag? Hvað finnst þér einkenna íslenska 

kvennalandsliðið? Hvernig upplifðir þú hugarfar liðsins á árunum 

2009-2012? Var eitthvað sem að liðið gerði öðruvísi árið 2009 í 

undankeppninni? Var eitthvað sem að liðið breytti útaf? Hverjir telur 

þú vera styrkleikar liðsins á árunum 2009-2012? Hverjir telur þú vera 

veikleikar liðsins á árunum 2009-2012?  Hvað telur þú að hafa orðið til 

þess að íslenska liðið hafi náð á stórmót þrjú ár í röð? Hver hefur 

þróunin á lykilleikmönnum liðsins orðið frá því árið 2012? Hvaða áhrif 

hefur fjölgun leikmanna í atvinnumennsku haft á liðið? Hverskonar 

þróun finnst þér hafa átt sér stað í íslensku deildinni frá árinu 2009? 

Hvað finnst þér liðið þurfa að bæta til þess að taka þátt á fleiri 

stórmótum? Hvar finnst þér liðið standa í dag? 


