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Formáli 

Leiðarvísir þessi er lokaverkefni mitt til BS gráðu í íþrótta- og 

heilsufræði við Háskóla Íslands. Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa 

um tímabilaskiptingu knattspyrnuþjálfunar er vöntun á efninu, þá 

sérstaklega á íslensku. Leiðbeinandi minn var Dr. Janus Guðlaugsson, 

lektor á Menntavísindasviði og þakka ég honum kærlega fyrir fagleg og 

góð vinnubrögð við gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Róberti 

Magnússyni sjúkra- og knattspyrnuþjálfara, sem og sérfræðing þessa 

verkefnis fyrir góðar ábendingar við gerð ritgerðar. Að lokum vil ég 

þakka Heiðrúnu Ólafsdóttur fyrir prófarkalestur og aðstoð við málfar 

við gerð verkefnisins.  

Þetta lokaverkefni er samið af undirrituðum, ég hef kynnt mér 

siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim eftir af minni 

bestu vitund. Vísað er í allt efni sem sótt er til annarra höfunda, hvort 

sem það eru myndir, efni eða ábendingar. Ég þakka þeim sem hafa 

aðstoðað mig við skrif þessarar ritgerðar en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

__________________________ 

Laugarvatni 5. maí 2015
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Ágrip 

Til að ná árangri í knattspyrnu þarf þjálfari að búa að góðu skipulagi. 

Tímabilaskipt áætlanagerð gefur knattspyrnuþjálfurum aukna hæfni til 

að setja upp ársáætlun með því markmiði að hámarka afkastagetu 

leikmanna sinna. Að skipta þjálfun í tímabil með þrepaskiptu álagi 

eykur líkurnar á því að leikmenn nái hámarksgetu, en áætlunin þarf að 

vera rétt upp sett og fylgja ákveðnum lögmálum sem tengjast meðal 

annars tíðni æfinga, æfingamagni og ákefð. Þetta verkefni er gert með 

það að markmiði að auka þekkingu mína á tímabilaskiptingu og hjálpa 

þjálfurum að skilja og setja upp þjálfunarskipulag út frá 

tímabilaskiptingu.  

Margir fræðimenn hafa fjallað um tímabilaskiptingu og má telja að 

þeirra fremstur sé Tudor O. Bompa. Hann hefur ritað margar bækur og 

fræðirit um notkun tímabilaskiptingar innan íþróttaþjálfunar. 

Hinsvegar hefur Raymond Verheijen sérhæft sig í notkun 

tímabilaskiptingar á sviði knattspyrnuþjálfunar. Efni þessa 

lokaverkefnis byggist að mestu leyti upp á hans verkum. Í verkefninu 

er að finna faglega og fræðilega undirstöðu tímabilaskiptingar og 

þjálfunarlífeðlisfræðilegar tengingar við þjálfun. Dæmi um 

tímabilaskipta ársáætlun fyrir knattspyrnulið á Íslandi, ásamt 

uppsetningu vikuáætlunar með og án keppnisleikja. Sýnd eru dæmi um 

uppbyggingu heildartímabila miðað við íslenskt knattspyrnutímabil, 
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sýnishorn af fjögurra vikna áætlun á undirbúnings-, keppnis- og 

hvíldartímabili.  
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Abstract 

To succeed in football training a coach needs a well organized annual 

plan. Periodisation gives football coaches a chance to develop their 

skills when it comes to planning the training. A good plan makes it 

easier for coaches to get their players to reach full potential. Breaking 

the annual plan into smaller parts, makes sure that players develop 

their skills, but the plan must be set up appropriately and follow the 

principles of training for example frequency, volume and intensity of 

training. The goal of this paper is to increace my understanding of the 

subject and help football coaches to understand and use periodisation 

in their training. 

Many scientists have written about periodisation and Tudor O. 

Bompa is the subjects leading expert. He has written many books 

about periodisation in sports and how to apply it to training. Raymond 

Verheijen on the other hand is an expert in the field of football. He has 

used periodisation in his planning at a high level and this paper is based 

on his work. This paper includes a annual plan for teams in Icelandic 

fooball, as well as planning of the training week with and without 

competition games. Examples of main periods as in preparatory phase 

and competition phase. This paper should give coaches the push they 

need to learn how to apply periodisation into their planning. 
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1 Inngangur 

Vísindi íþrótta og undirbúningur íþróttamanna fyrir keppnir er í 

stöðugri þróun. Þessi þróun á sér stað vegna aukinnar þekkingar 

manna á líkamanum og hvernig hann bregst við mismunandi áreiti. 

Vísindamenn rannsaka marga þætti með það að markmiði að bæta 

afkastagetu íþróttamanna, mismunandi þjálfunaraðferðir, áhrif 

endurheimtar sem og mikilvægi rétt mataræðis og breytingar á því 

(Bompa og  Haff, 2009).  

Verkefni þetta er hugsað sem leiðarvísir fyrir knattspyrnuþjálfara 

þar sem fjallað er um þol1- og styrktarþjálfun í knattspyrnu, mikilvægi 

þeirra og hvernig skal útbúa þjálfunaráætlun eða ársskipulag með það 

að markmiði að bæta getu íþróttamanna sinna og hámarka getu á 

réttum tíma. Meginmarkmið verkefnisins er að auka þekkingu þjálfara 

á mikilvægi tímabilaskiptingar í knattspyrnu. Farið er í uppsetningu 

vikuáætlunar og hvernig hún skal sett upp út frá leikjaálagi.  

 Tímabilaskipting hjálpar þjálfurum að fylgjast vel með þjálfuninni, 

hún brotin niður í minni hluta  og auðveldar þannig yfirsýn. Nokkrir 

fræðimenn hafa fjallað um tímabilaskiptingu í gegnum tíðina en þar má 

sérstaklega nefna Tudor O. Bompa en hann er helsti sérfræðingur 

heims í tímabilaskiptingu. Sem dæmi að þá þróaði hann 

tímabilaskiptingu styrktarþjálfunar í Rúmeníu árið 1963 þegar hann 

                                                      

1 Þol: Hæfileikinn til að vinna á fyrirfram gefinni ákefð eða þola álag í langan tíma. 
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hjálpaði austur-Evrópu löndum að ná stöðu sinni í íþróttaheiminum.  

Hann hefur mikið fjallað um efnið og hlotið mikið lof fyrir framsetningu 

sína víða um heim. Ritgerð þessi er að stórum hluta byggð á efni frá 

honum og samstarfsmönnum hans (Bompa og  Haff, 2009). Raymond 

Verheijen hefur hinsvegar mikla reynslu í knattspyrnuþjálfun og stuðst 

við tímabilaskiptingu við þjálfun heimsklassa leikmanna. Bók hans um 

tímabilaskiptingu knattspyrnu er því stór þáttur í þessu verkefni og 

styðst ég mikið við hana (Verheijen, 2014).  

Huga þarf að mörgu í gerð þjálfunarskipulags, í fyrri hluta 

verkefnisins verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem þurfa að vera í 

áætlunargerð í knattspyrnuþjálfun svo þjálfunin verði markviss og 

þjálfari nái markmiðum sínum. Fjallað verður um tímabilaskiptingu á 

ársgrundvelli, gert grein fyrir undirbúningstímabili, keppnistímabili og 

hvíldartímabili. Í seinni hlutanum er farið dýpra í tímabilaskiptingu fyrir 

knattspyrnu þar sem sett er upp dæmi um ársskipulag fyrir lið í efstu 

deild á Íslandi og farið í gegnum vikuskipulag þar sem mislangur tími 

líður á milli leikja. Það er von höfundar að verkefnið komi þjálfurum að 

góðum notum við áætlanagerð, bæti skilning þeirra og efli þá í 

markvissri og skipulagðri framsetningu ársáætlanagerðar í 

knattspyrnu. 

2 Um knattspyrnu 

Vinsældir knattspyrnu leyna sér ekki. Knattspyrna er ekki aðeins 

stunduð af atvinnumönnum út um allan heim, heldur einnig af 
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krökkum á skólalóðum og fólki á ýmsum aldri sem iðkar íþróttina í 

öðrum tilgangi, til skemmtunar eða hreyfingar. Sem dæmi fylgdust 

rúmlega 2,2 milljarðar manna á úrslitaleiks heimsmeistaramótsins í 

knattspyrnu í Suður-Afríku árið 2010 samkvæmt FIFA (2011). 

Hvað er það sem gerir knattspyrnu fjölmennustu og vinsælustu 

íþróttagrein í heimi? Margir þættir koma þar til.  Sem dæmi þarf ekki 

mikið til að spila knattspyrnu og leikurinn er mjög auðveldur. Til þess 

að skara fram úr í knattspyrnu þarf hinsvegar góða þjálfun og skilning 

á leiknum. Þjálfun knattspyrnumanna er fyrirferðamikil um allan heim 

og þjálfarar á Íslandi eru þar engin undantekning. Mikil framför hefur 

verið í íslenskri knattspyrnu undanfarin ár, bæði hjá körlum og konum. 

Ef til vill er hluti af þessari velgengni aukin þekking og hæfni þjálfurum 

að þakka. Íslenskir leikmenn hafa staðið sig vel á erlendri grundu og 

hátt í 100 íslenskir knattspyrnumenn léku erlendis árið 2013 (Víðir 

Sigurðsson, 2013). Þó íslensk knattspyrna hafi verið í sókn undanfarin 

ár er enn margt hægt að bæta. 

Knattspyrnuþjálfun á Íslandi er í stöðugri þróun og menntaðir 

einstaklingar í flestum stöðum, framför íslenskra landsliða og félagsliða 

leiðir til þess að þjálfarar sækja í meiri kunnáttu og menntun til að bæta 

núverandi þjálfun. Tímabilaskipting er sá þáttur þjálfunar sem hefur að 

miklu leyti verið vannýttur. Mikil vakning er þó á notkun hennar í 

þjálfun. Þekking og notagildi tímabilaskiptingar á aðeins eftir að aukast 

í komandi framtíð. 

Tímabilaskipting í þjálfun er ekki ný af nálinni þó margir eru ekki 

kunnugir henni eða skilja hana ekki. Uppruni aðferðarinnar er 
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óþekktur, en gróf mynd af henni hefur lengi verið til. Gögn benda til 

þess að einfölduð útgáfa af tímabilaskiptingu hafi verið notuð á 

Ólympíuleikum til forna alla leið aftur til 776 f. Kr. Philostratus er talinn 

einn af upphafsmönnum þess að skipta þjálfunarferlinu í tímabil 

(Bompa og  Haff, 2009). 

3 Knattspyrnuþjálfun 

Það eru margir þættir sem þarf að huga að við knattspyrnuþjálfun. 

Miklar kröfur eru lagðar á knattspyrnufólk til að vera sem fjölhæfast 

svo það nái sem lengst. Margir þættir tilheyra knattspyrnu og leikmenn 

þurfa að þekkja þá alla. Hægt er að skipta þeim niður í tæknilegan-, 

leikfræðilegan- , félagslegan- og sálfræðilegan hluta, næringarhluta og  

líkamlegan hluta. Hinn fullkomni leikmaður verður að geta skilið leikinn 

vel út frá leikfræðilegu sjónarhorni, hafa næga hreyfifærni og tækni, 

vera andlega sterkur, geta unnið vel innan hóps og hafa góða líkamlega 

getu. Hinsvegar, ef einstaklingur er mjög góður á einhverjum sviðum 

getur það bætt upp fyrir veikleika hans á öðrum sviðum leiksins 

(Bangsbo, 2003). 

3.1 Hugmyndafræði knattspyrnunnar 

Líta má á knattspyrnu sem röð framkvæmda þar sem hver einasti 

þáttur leiksins er framkvæmdur með því markmiði að sigra 

andstæðinginn. Sendingar eru áreiti milli leikmanns, bolta, samherja 

og eins eða fleiri andstæðinga. Opnun svæða er aðgerð leikmanns 

gegn mótherja sínum. Markmið knattspyrnuþjálfunar er að bæta 
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aðgerðir leikmanna, útfærslur þeirra og leikhæfni meðan á leik 

stendur. Markmið þjálfunar er að gera leikmönnum kleift að stunda 

knattspyrnu í lengri tíma, leika leikinn á hærri ákefð og framkvæma 

fleiri aðgerðir eins og hraða spretti meðan á leik stendur (Verheijen, 

2014). 

3.1.1 Aðferðafræði þjálfunar 

Þegar fræðst er um knattspyrnu er sjáanlegt að greinin hefur sitt eigið 

tungumál ef svo má að orði komast. Í bók sinni ræðir Verheijen (2014) 

um samskipti þjálfara og leikmanna, orðaforðann sem þeir þurfa að 

hafa til að geta átt góð samskipti í leik og á æfingum. Ákveðin orð lýsa 

ákveðnum aðgerðum og aðstæðum inn á vellinum, mikilvægt er að 

þjálfari nýti sér þau til að koma fyrirmælum til sinna leikmanna. 

Samkvæmt Verheijen (2014) ætti leikmanni ekki að bregða ef þjálfari 

segir að hann skorti frumkvæði, ákafa eða framlag inn á vellinum. 

Leikmaðurinn mun ekki endilega skilja hvað þjálfarinn er að segja. Þess 

vegna þarf að notast við knattspyrnumiðuð orð þegar lýsa er verið 

knattspyrnuaðgerðum (Verheijen, 2014). 

Knattspyrna byggist upp í kringum sóknarleik og varnarleik. Innan 

sóknar og varnar eru vissar áherslur eins og að breyta vörn í sókn, 

uppbyggingu sóknar, mark, niðurbrot sóknar og koma í veg fyrir mark. 

Knattrak, skot og hugtökin hér að ofan snúa að sama markmiðinu, að 

skora fleiri mörk en andstæðingur sinn (Verheijen, 2014). 
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3.2 Næring 

Góð næring er nauðsynleg fyrir íþróttamenn til að hámarka 

afkastagetu sína. Uppsetning máltíða skiptir ekki aðeins máli heldur 

einnig tímasetningar þeirra, sér í lagi í tengslum við æfingar og leiki 

(Bangsbo, 2003).  

Samkvæmt Bangsbo (2003) eykur mataræði með hátt magn 

kolvetna getulega frammistöðu þar sem áreiti er mikið til lengri tíma. 

Há kolvetna mataræði síðustu dagana keppni er því nauðsynlegt fyrir 

frammistöðu leikmanna. Við þjálfun notar líkaminn glýkógen birgðir 

sínar og á milli æfinga hækka birgðirnar hægt og rólega.  

Að viðhalda góðu mataræði tryggir ekki góða frammistöðu, en 

Bangsbo (2003) bendir á að það mun auka getu leikmanns til að 

hámarka sína getu. Daglegar matarvenjur knattspyrnufólks ættu að 

miða að því að borða þrjár stórar máltíðir á dag og hver þeirra á að 

innihalda 25% af orkuinntöku dagsins. Hin 25% eiga að koma úr 

tveimur til þremur millimálum yfir daginn. Hlutfall kolvetna á síðan að 

aukast rétt fyrir keppni. Ef leikið er á sunnudegi ætti hlutfall kolvetna 

að vera 55–65% fyrri part vikunnar, en hækka í 65–75% eftir þjálfun á 

fimmtudegi (Bangsbo, 2003). Máltíð á keppnisdegi skal vera byggð upp 

af á kolvetnum að mestu leyti, en hlutfall fitu og próteina ætti að vera 

lækkað vegna tímans sem það tekur líkamann að melta orkuefnin. 

Ómeltur matur í maga getur leitt til vandamála við þjálfun. Blóðið 

streymir þá til maga og vöðva, sem leiðir til minna blóðflæðis til heila. 

Þetta orsakar algenga tilfinningu svima þegar íþróttafólk hreyfir sig. 
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Leikmenn ættu að forðast að breytingar á mataræði á keppnisdegi 

(Bangsbo, 2003). 

Að mati Bangsbo (2003) er æskilegt að neyta síðustu máltíðar 3-4 

klst. fyrir keppni, hún skal innihalda hátt hlutfall kolvetna. Taka verður 

tillit til mismunandi getu einstaklinga til að melta fæðu, því getur 

tímasetning máltíðar verið breytilegur eftir einstaklingum. Einni og 

hálfri klukkustund fyrir keppni er æskilegt að innbyrgða litla máltíð 

með hátt hlutfall kolvetna. Ekki er ráðlagt að neyta stórrar máltíðar 

með mikið magn kolvetna klukkustund eða minna fyrir leik, aukið 

magn glúkósa í líkamanum eykur insúlín framleiðslu. Insúlín minnkar 

glúkósa í blóði og sendir aukabirgðirnar til líffæra. Þegar æft er með 

hátt magn insúlíns í blóði, getur það leitt til lágs blóðsykurs (Bangsbo, 

2003).  

Samkvæmt Bangsbo (2003) er æskilegt að leikmenn byrji að auka 

vökvainntöku sína daginn fyrir leik, sem dæmi ávaxtasafa sem 

inniheldur einnig sykur. Með því eykst glýkógen magn í vöðvum og 

glýkógen bindur vökva. Líkaminn hefur því meiri vökvabirgðir til að 

vinna úr á meðan leik stendur. Forðast ætti að drekka kaffi og aðra 

koffínríka drykki þar sem koffín hefur vatnslosandi áhrif. Á keppnisdegi 

eiga leikmenn að drekka vel, jafnvel þó þeir séu ekki þyrstir. Hinsvegar, 

rúmri klukkustund fyrir leik eiga leikmenn ekki að drekka meira en 300 

ml á kortersfresti (Bangsbo, 2003). 

3.3 Tækni 

Góð tæknileg geta er nauðsynleg ef knattspyrnumaður ætlar að ná 

árangri og leikmaður þarf ákveðna færni inn á vellinum. Leikmenn eiga 
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sífellt að reyna að auka tækni sína, með betri tækni verða leikmenn 

hagkvæmari í sínum hreyfingum (Nummela, Keranen og Mikkelsson, 

2007).  

Leikmaður í knattspyrnu þarf að vera fjölhæfur og búa yfir mikilli 

hæfni þegar kemur að framkvæmd aðgerða inn á vellinum, eins og 

sendingum og hreyfingum með bolta. Vegna þess að leikurinn er 

óútreiknanlegur og sífellt að breytast. Þarf leikmaður að geta brugðist 

við breytingu aðstæðna og framkvæmt aðgerðir á marga vegu. Hver 

leikmaður mun einungis framkvæma hverja sendingu einu sinni á 

ferlinum. Hvert atvik er því einstakt og staðsetning, stefna og hraði 

sendingar mun aldrei endurtaka sig. Tækni er framkvæmd 

ákvörðunartöku og ákvörðunin byggist upp á samskiptum leikmanna 

(Verheijen, 2014). 

3.4 Leikfræði 

Leikfræði er uppstilling einstaklinga, hópa og liðs innan vallar. 

Leikfræði er mismunandi eftir aðstæðum á borð við andstæðingum, 

veðurfari og fleiri þáttum. Uppstilling liðs fyrir leik eða leikfræði liðs er 

eins og 4:3:3 þar sem þjálfari stillir upp 4 varnarmönnum, 3 

miðjumönnum og 3 sóknarmönnum. Þó að leikskipulagið sé sett svona 

upp er mikilvægt að það sé aðeins svigrúm innan þess (Janus 

Guðlaugsson, 1990).  

Þó að liðsskipulag sé mikilvægt verður að taka tillit til þess að ekkert 

skipulag er nógu gott til að bæta upp fyrir lélegar sendingar og skot 

tilraunir. Það er heldur ekkert skipulag sem er kjörið fyrir leikmenn sem 

vilja ekki aðstoða liðsfélaga. Erfitt er að kenna leikskipulagi eða 



 

21 

uppsetningu um ef leikur tapast. Tap leik má frekar tengja lélegri 

liðssamvinnu. Til að gott leikskipulag geti gengið upp bendir Hughes 

(1975) á að knattspyrnuleikmenn þurfi að búa að þremur þáttum, vera 

í góðu líkamlegu ástandi, hafa góða tæknilega getu og góðan 

leikskilning. 

Til þess að bæta getu liðs í leikfræði er gott að notast við stigvaxandi 

og aukið álag. Sem dæmi æfing þar sem er spilað 10 gegn 11 

leikmönnum. Aukið álag er á liðinu með færri leikmönnum, þeir þurfa 

að vinna með stærra svæði og hver og einn leikmaður að sinna fleiri 

verkum (Verheijen, 2014).  

3.5 Þrekþættir 

Afreksknattspyrnumenn eru oft taldir hafa erft hæfileika sína frá 

foreldrum því er oft er litið framhjá þeirri miklu vinnu sem íþróttamenn 

leggja í þjálfunina til að skara framúr. Hægt er að þjálfa alla þætti þreks 

og auka þannig hæfni leikmanns til að spila á hærra getustigi. Þeir 

þættir sem huga þarf að í líkamlegri þjálfun knattspyrnumanna eru 

liðleiki, jafnvægi, afl, kraftur, hraði, snerpa, úthald sem og tækni og 

leikfræði. Vinna þarf rétt að hverjum þætti og hann að henta 

einstaklingnum sem og hans þjálfunaráætlun (Gatz, 2009). 

3.6 Félagslegir þættir 

Knattspyrna er hópíþrótt og krefst því samskipta við samherja, 

mótherja, þjálfara, dómara og stuðningsmenn. Það er því nauðsynlegt 

að leikmenn geti átt góð samskipti innan og utan vallar. Til þess að 

hópur nái vel saman þurfa einstaklingar innan hópsins að þekkjast, 
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markmið hópíþrótta á að vera að gera hópinn að liði. Það er ekki 

sjálfsagt að hópur einstaklinga myndi lið. Þó öll lið séu hópar 

einstaklinga, að þá þýðir það ekki allir hópar séu lið. Lið er hópur fólks 

sem vinnur í sameiningu að því að ná ákveðnu settu markmiði 

(Weinberg og  Gould, 2011). 

4 Frammistaða knattspyrnuleikmanna  

Knattspyrnuleg geta og frammistaða leikmanna er yfirleitt metin eftir 

nokkrum þáttum. Þessir þættir eru tækni, leikfræði, líkamleg- og 

andleg afkastageta. Þetta eru hin almennu hugtök sem notast er við. 

Eiga þau endilega erindi í knattspyrnuþjálfun? Samkvæmt Verheijen 

(2014) eiga þessi helstu hugtök lítið erindi inn í knattspyrnuþjálfun.  

Í bók sinni ræðir Verheijen um að markmið þjálfara sé alltaf að bæta 

heildargetu liðs og leikmanna, með það að leiðarljósi að ná betri 

niðurstöðum í keppni. Til að leikmenn geti höndlað ákefðina og álagið 

sem fylgir keppni þurfa þeir að venjast því með að æfa á sama eða 

hærra álagi en leikurinn kallar á. Þeir leikmenn sem taka betri 

ákvarðanir inn á vellinum ná meiri árangri í liðsheild (Verheijen, 2014). 

Þessir leikmenn geta framkvæmt allar aðgerðir inn á vellinum á hærri 

ákefð en þeir leikmenn sem ekki taka þátt í slíkri þjálfun. Því betri sem 

sóknaraðgerðir liðs eru, því erfiðara er að verjast þeim. Sem dæmi 

þegar lið reynir að brjóta upp vörn andstæðinga og opna svæði í vel 

skipulagðri vörn, krefst það þess að einstaklingar í liðinu geti sent 

boltann hratt á milli sín og það á hárri ákefð. Lið sem getur sent boltann 
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hratt á milli sín á auðveldara með að notfæra sér opin svæði í vörn 

andstæðinga sinna (Verheijen, 2014). 

4.1 Sérhæft knattspyrnuþrek 

Knattspyrna er líkamlega krefjandi íþrótt sem byggir meðal annars á  

hreyfingum á borð við háa ákefð á hlaupum, tæklingum, snúningum 

með og án bolta og stökkum. Það hefur verið rannsakað og sýnt fram 

á að karlkyns leikmenn í hæsta gæðaflokki framkvæma um 1100 

breytingar á ákefð á um það bil 11 km vegalengd sem þeir leggja að 

baki í hverjum leik. Rétt þjálfun getur hjálpað leikmönnum að mæta 

þessum gífurlegu kröfum leiksins í dag og viðhalda þannig tæknilegri 

getu í gegnum heilan leik. Allir leikmenn, sama hvaða leikstöðu sem 

þeir leika, hagnast af því að stunda sérhæfða þolþjálfun eða sérhæft 

knattspyrnuþrek (Bangsbo, 2003).  

Sérhæfð þolþjálfun er þegar þjálfunin tengist því sem gerist í sjálfum 

leiknum. Æft er undir svipuðum kringumstæðum og leikurinn býður 

upp á. Oft þarf þjálfari að hafa ákefðina hærri við æfingar en hún er í 

keppni. Hærri ákefð á æfingum leiðir til þess að leikmenn þoli ákefð í 

keppnisleik betur og halda lengur út. Í leikrænum æfingum er reynt á 

sérhæft þol leikmanns með bolta, til að líkja eftir því sem gerist í 

leiknum sjálfum. Breytileg ákefð stuðlar að aukinni endurheimt milli 

æfinga og leiðir að æskilegri toppun2 í keppni. Til að endurheimt aukist 

þarf samspil álags og hvíldar að vera rétt. Því er mikilvægt að 

                                                      

2 Toppun (peaking) er ferli sem snýst um að skila hámarksafköstum leikmanns á 

réttum tíma í þjálfunarferlinu. 
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álagsaukning þjálfunar sé uppsett út frá helstu viðmiðum (Bompa og  

Haff, 2009). 

Í gegnum árin hafa þjálfarar látið leikmenn sína framkvæma allskyns 

þol- og styrktaræfingar sem eiga að gagnast þeim inn á vellinum. Þetta 

hefur í raun og veru misst marks þegar litið er á stóru myndina. Þessu 

til stuðnings má nefna dæmi frá Verheijen (2014) áður fyrr voru 

leikmenn látnir hlaupa marga hringi í kringum völlinn. Gerði það þá að 

betri knattspyrnumönnum? Nei, það einfaldlega jók getu þeirra til að 

hlaupa hringi á vellinum, það bætti ekki getu þeirra til að viðhalda 

pressu í keppnisleik. Þar sem markmið knattspyrnuþjálfunar er að gera 

leikmenn betri í þeim aðgerðum sem þeir framkvæma innan vallar. Þá 

verður að þjálfa þá í þessum aðferðum, því er leikurinn brotinn niður í 

þessar einingar og hver hlutur æfður fyrir sig eins og hápressa, að fara 

úr vörn í sókn og varnar- eða sóknarleikur 2 á 2 leikmenn (Verheijen, 

2014). 

4.2 Einstaklingsmunur 

Þegar hópar eru þjálfaðir eru einstaklingar innan þeirra alltaf í ýmsu 

líkamlegu standi. Sem dæmi getur einn einstaklingur tekið átta spretti 

áður en frammistaða hans versnar vegna myndun mjólkursýru, en 

aðrir eiga erfitt eftir sex spretti. Því þarf að skipuleggja þjálfun út frá 

getu einstaklinga og leikstöðum þeirra. Allir leikmenn ættu því ekki að 

æfa eins, þar sem sóknarmenn þurfa að hafa aðra eiginleika en 

varnarmenn eða markmaður (Verheijen, 2014).  
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4.3 Þjálfun knattspyrnuþreks 

Samkvæmt Bangsbo (2003) er markmið þolþjálfunar hjá 

knattspyrnumönnum að auka hámarkssúrefnisupptöku í líkamanum 

og auka þannig hámarksgetu vöðva til að nýta súrefni á löngum 

æfingum. Að mati Bangsbo (2003) er markmið þjálfunar einnig að 

bæta getu endurheimtar eftir æfingar sem krefjast mikillar ákefðar. 

Þolþjálfun hefur mikil áhrif á líkamann. Helstu aðlaganir þolþjálfunar 

eru að blóðmagn eykst og hjartað stækkar og verður sterkara. Þetta 

leiðir af sér að hjartað getur dælt meira blóði á sama tíma og áður. Þar 

af leiðandi er meira súrefni flutt um líkamann en það eykur 

orkuframleiðslu og gerir leikmanni kleift að stunda þjálfunina lengur. 

Líkaminn brennir fitu og notar hana því meira sem orku fyrir vöðvana. 

Þetta leiðir af sér að minni kolvetni eru notuð til orku auk þess sem 

þessar takmörkuðu birgðir eru geymdar þar til þeirra er þörf (Bangsbo, 

2003). 

4.4 Álagsaukning 

Afkastageta íþróttamanna hefur aukist síðustu 50 árin. Margar 

ástæður eru fyrir þessari bætingu á getu íþróttamanna. Aðalorsök 

þessara breytinga er aukin geta íþróttamanna til að þola meira 

þjálfunarálag. En þjálfunarálag er skilgreint sem samspil ákefðar, 

magns og tíðni þjálfunar (Smith, 2003). Með auknu þjálfunarálagi 

aðlagast líkami íþróttamannsins sem gerir það að verkum að hann 
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verður afkastameiri (Smith, 2003). Þjálfunarálag má brjóta upp í þrjá 

þætti, örvun, viðhald og úrþjálfun3.  

Viðhaldsálag er þegar einstaklingur viðheldur núverandi 

líkamsástandi og úrþjálfun er þegar álag minnkar sem getur orsakað 

verri frammistöðu og afkastagetu. Þjálfun með meira álagi en 

viðhaldsálagi orsakar að viðkomandi aðlagast því ástandi og það verður 

viðhaldsálag, með þessu móti má auka afkastagetu í gegnum gott 

skipulag þjálfunar (Bompa og  Haff, 2009). 

4.4.1 Stöðluð uppbygging  

Stöðluð uppbygging (standard loading) felur í sér svipað álag í gegnum 

undirbúningstímabil. Einstaklingurinn mun bæta getu sína fyrst en 

síðar aðlagast álaginu og því staðna, orsök þess er vöntun á breytingu 

í þjálfun (Bompa og  Haff, 2009). Notkun staðlaðrar uppbyggingar á 

keppnistímabilinu sjálfu leiðir af sér minnkaða getu einstaklingsins, þá 

sérstaklega á síðari hluta tímabilsins (Hoffman, Wendell, Cooper og 

Kang, 2003). 

4.4.2 Línuleg uppbygging  

Línuleg uppbygging (linear loading) er hugtak sem er andstæða þess 

sem tímabilaskiptingin snýst um. Samkvæmt þessari aðferð mun 

frammistaða einungis aukast ef íþróttamaðurinn æfir á hámarksgetu á 

hverri æfingu. Álagið er svo aukið með hverri æfingu til að auka 

                                                      

3 Úrþjálfun (detraining) er þegar dregið er alveg úr þjálfunaráreiti. 
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hámarksgetu einstaklingsins (Plisk og  Stone, 2003). Þessi aðferð er þó 

einungis hentug til styttri tíma vegna aukinnar hættu á ofþjálfun. Ef 

notast er við línulega uppbyggingu er næg endurheimt nauðsynleg til 

að aðlagast álaginu (Bompa og  Haff, 2009). 

4.4.3 Þrepaskipt uppbygging 

Þrepaskipt uppbygging (step loading) er hin hefðbundna eða 

algengasta útfærsla á álagsaukningu (Plisk og  Stone, 2003). Við notkun 

á henni fer þjálfunarálagið stigvaxandi en undir lok tímabils er dregið 

úr álaginu aftur til að auka endurheimt. Margar útfærslur af 

þrepaskiptri uppbyggingu eru til, en 3:1 er algengasta aðferðin. Þetta 

hlutfall stendur fyrir fjölda þrepa með auknu álagi og seinni talan fyrir 

fjölda hringja með minnkuðu álagi (Bompa og  Haff, 2009). 

4.5 Skipulag þjálfunar 

Að mati Bompa og Haff (2009) er skipulag þjálfunar mikilvægasta 

verkfæri þjálfarans. Með því að notast við skipulagða og vísindalega 

nálgun, getur þjálfari útbúið þjálfunarskipulag sem gerir 

íþróttamanninum mögulegt að hámarka afkastagetu sína á réttum 

tíma sem og minnka líkur á meiðslum.  

Þjálfunarskipulagið verður að sjá til þess að tenging sé milli ör- og 

hlutahrings til lengri tíma í ársskipulaginu. Það þarf einnig að vera nógu 

sveigjanlegt til að gera ráð fyrir þáttum eins og meiðslum, veðri, 

félagslegum vandamálum og ýmsum öðrum breytum í íþróttinni. Til 

þess að knattspyrnumaður nái sínum langtíma markmiðum þarf 

þjálfarinn að fylgjast með honum á meðan keppni stendur, á æfingum 
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og reglubundið með sérhæfðum prófum sem eru notuð til að ákvarða 

æfingamagn (Bompa og  Haff, 2009). Oft er horft framhjá mikilvægum 

hluta langtíma skipulags en það er alhliða eftirlitstengt skipulag þar 

sem reglulegar prófanir eru framkvæmdar til að fylgjast með 

framförum íþróttamannsins. Eftirlitstengt skipulag tekur út alla 

ónákvæmni í þjálfun sem er oft til staðar í þróun nútíma íþróttafólks 

(Bompa og  Haff, 2009).  

4.6 Hámarksþóknun þjálfunar 

Samkvæmt Bompa og Haff (2009) er hámarksþóknun þjálfunar 

tengslin á milli vinnu og endurheimtar sem leiðir af sér 

hámarksaðlögun á líkamlegri afkastagetu fyrir keppni. Hún nær einnig 

til efnaskipta og taugavöðvamóta.  

Helstu ávinningar af notkun hámarksþóknunar eru að hjálpa 

íþróttamanni að takast á við spennustig þjálfunar og ráða við háa 

þjálfunarákefð. Slík nálgun hjálpar íþróttamanninum að forðast 

örmögnun og ofþjálfun. Hámarksþóknun þjálfunar hjálpar einnig 

þjálfaranum að útbúa vel uppbyggða þjálfunaráætlun og gerir hann 

meðvitaðan um þörfina fyrir álags- og ákefðarbreytingu í 

þjálfunarferlinu (Bompa og  Haff, 2009).  

4.6.1 Fjögur stig hámarksþóknunar þjálfunar 

Lengd fyrsta stigs er 1-2 klukkustundir, eftir þjálfun upplifir líkaminn 

mikla þreytu eða örmögnun. Þreytan safnast upp annaðhvort í 

miðtauga- eða úttaugakerfinu, sem er vöðvaþreyta (Davis, 1995). 

Vöðvageta minnkar vegna þreytu og er oft tengt við þreytu 
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miðtaugakerfisins (Garrandes, Colson, Pensini, Seynnes og Legros, 

2007). Þreyta vegna áreynslu eða æfinga getur aukið serótónín magn í 

heilanum, sem leiðir til andlegrar þreytu (Davis, 1995). Þessi andlegi 

þáttur getur haft áhrif á vilja íþróttamannsins gagnvart óþægindum 

eða sársauka í tengslum við æfingar og keppnir (Bompa og  Haff, 2009). 

Aðalorsök vöðvaþreytu við æfingar er skortur á orku eða glúkósa í 

vöðvum, eða líkaminn nær ekki að endurnýja orkubirgðir sínar nógu 

hratt. 

 Mynd 1. Hámarksþóknun þjálfunar (Bompa og  Haff, 2009) 

Lengd annars stigs er 24-48 klukkustundir, að æfingunni lokinni 

hefst hvíldarferlið, þar sem líkaminn bregst við því áreiti sem hann varð 

fyrir á æfingunni. Það gerir hann með því að endurnýja orkubirgðir 

sínar, á innan við 3 til 5 mínútum eftir æfingu hefur líkaminn fyllt ATP 

birgðir sínar (Harris o.fl., 1976), á innan við 8 mínútum er PCr-kerfið 
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fullkomlega endurnýjað (Harris o.fl., 1976). Það fer eftir magni, ákefð 

og tegund þjálfunar, en bæði ATP og PCr geta aukist umframt eðlilegt 

magn (Abernethy, Jurimae, Logan, Taylor og Thayer, 1994).  

Lengd þriðja stigs er 36–72 klukkustundir, þetta stig markar 

hámarksþóknun frammistöðu. Aflmyndun er orðin eðlileg og 

vöðvaeymsli eru horfin 72 klukkustundum eftir æfingu (Zainuddin, 

Sacco, Newton og Nosaka, 2006). Einskonar andleg hámarksþóknun á 

sér stað, einstaklingur finnur fyrir hærra sjálfstrausti, finnst hann vera 

endurnærður, er jákvæðari í hugsun og með aukna getu til að takast á 

við þjálfun á nýjan leik. Glýkógenbirgðir vöðvanna eru endurnýjaðar og 

komnar í eðlilegt ástand, sem gerir íþróttamanninum mögulegt að 

hefja þjálfun að nýju (Burke, 1997). 

Lengd fjórða og síðasta stigsins eru 3-7 sólarhringar, á þessum 

tímapunkti þarf einstaklingurinn að framkvæma aðra æfingu, ef hann 

gerir það ekki er hætta á að hnignun eigi sér stað, þá er minnkun á 

líkamlegum ávinningi sem á sér stað í hámarksþóknunarferlinu (Nicol, 

Avela og Komi, 2006). Endurheimtarferlið að lokinni æfingu er um það 

bil 24 klst. Lengd hámarksþóknunarferlisins er misjafnt en það fer eftir 

tegund og ákefð þjálfunar. Sem dæmi eftir miðlungs ákefðar loftháða 

þjálfun er hámarksþóknun náð eftir 6-8 klst. Háákefðar æfingar sem 

setja mikið álag á miðtaugakerfið geta krafist meira en 24 klst. og allt 

að 48 klst. til að hámarksþóknun eigi sér stað  (Bompa og  Haff, 2009). 
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Í hvert skipti sem hámarksþóknun á sér stað eykur íþróttamaðurinn 

getu sína með auknu og hærra samvægi4 með jákvæðum ávinningi fyrir 

þjálfun og frammistöðu. Hægt er að horfa á hámarksþóknun sem 

grunninn að því að auka afkastagetu íþróttamannsins, vegna aðlagana 

sem eiga sér stað að lokinni þjálfun. Ef tímabilið á milli æfinga er of 

langt mun hámarksþóknunin minnka, sem leiðir til hnignunar eða 

lækkunar í þjálfunaráhrifum. Ef tími milli æfinga er of stuttur næst ekki 

full endurheimt. Geta leikmanns versnar, sem og hætta á meiðslum 

eykst (Bompa og  Haff, 2009). 

4.7 Orkukerfi og orkugjafar líkamans 

Hefur knattspyrnuleikmaður einhvern tímann velt því fyrir sér hvers 

vegna hann þarf að borða, drekka og anda? Hann veit að matur er 

mikilvægur, því maturinn gerir honum kleift að byrgja sig upp af 

orkuefnum og vökva. En hvernig vinnur líkaminn úr þessum 

næringarefnum? Það sama á við um öndun. Súrefni er nauðsynlegt 

öllum. Hvert er nákvæmlega hlutverk súrefnis í líkamanum? Við 

borðum, drekkum og öndum í gegnum allt lífið, en flest fólk veit ekki 

hvers vegna (Verheijen, 2014). Orka gefur knattspyrnumanni aukna 

getu til að framkvæma vinnu. Vinna er notkun krafts, eða vöðvavinna 

til að mynda kraft gegn mótstöðu. Við fáum orku úr mat, úr honum býr 

líkaminn til Adenosine triphosphate (ATP), sem er geymt í 

                                                      

4 Samvægi (homeostasis) er stöðugt ástand sem líkaminn leitast við að vera í. 

Tilhneiging líkamans til að vera í jafnvægi er til dæmis að halda stöðugum líkamshita. 
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vöðvafrumum. ATP samanstendur úr einu mólekúli af adenósíni og 

þremur mólekúlum af fosfati (Bompa og  Haff, 2009). 

Frumur líkamans geta einungis geymt takmarkað magn af orku eða 

ATP og verða því sífellt að framleiða meira ATP til þess að anna þeirri 

eftirspurn sem líkaminn kallar eftir. Líkaminn framleiðir ATP með 

þremur leiðum, en þær eru:  

1. Kreatín-fosfatkerfið (ATP-PcR) 

2. Sykurrofskerfið (Glycolysis) 

3. Oxunarkerfið (Oxidative phosphorylation) 

Fyrstu tvö kerfin eiga sér stað í fjarveru súrefnis og eru því kölluð 

loftfirrt kerfi. Þriðja kerfið eða oxunarkerfið er háð súrefni og er því 

loftháð kerfi. Þrátt fyrir að þessi orkukerfi tengjast eru þau  öll ólík og 

framleiða mismunandi mikið magn af orku (Kenney, Wilmore og 

Costill, 2012).  

4.7.1 Kreatín-fosfatkerfið 

Í kreatín-fosfat kerfinu er Pi5 aðskilið frá PCr6 með aðstoð frá 

kreatínkínasa. Pi sameinast þá ADP til að mynda ATP og notar orkuna 

frá niðurbrotinu á PCr til þess. Þetta kerfi er loftfirrt og er 

meginhlutverk þess að viðhalda orku snemma á æfingum eða í upphafi 

kröftugra aðgerða (Kenney o.fl., 2012). 

                                                      

5 Pi (Phosphate) eða fosfat er háorku mólekúl.  

6 PCr (Creatine Phosphate) eða fosfórkreatín er mólekúl sem er notað til að 

mynda ATP. 
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4.7.2 Sykurrofið 

Í sykurrofskerfinu á niðurbrot á glúkósa eða glýkógens sér stað og er 

brotið í pýrúþrúgusýru, þegar sykurrof á sér stað án súrefnis er 

pýrúþrúgusýrunni breytt í mjólkursýru. Úr einu mólekúli af glúkósa 

myndast 2 ATP, en úr einu mólekúli af glýkógeni myndast 3 ATP. Saman 

eru kreatín-fosfat- og sykurrofskerfið helsta uppspretta orku þar sem 

þörfin fyrir orku er mikil í stuttan tíma sem endast í rúmar 2 mínútur 

(Kenney o.fl., 2012). 

4.7.3 Oxunarkerfið 

Síðasta orkukerfið er oxunarkerfið. Þetta er flóknasta kerfið af þeim 

þremur kerfum sem skilgreind hafa verið. Í upphafi ferlis brýtur 

líkaminn niður mólekúl með aðstoð súrefnis til að búa til orku. Slíkt 

niðurbrot fellur undir svonefnda oxun. Þörfin fyrir súrefni gerir kerfið 

að loftháðu ferli (Kenney o.fl., 2012). 

4.7.4 Samspil orkukerfanna 

Ekkert orkukerfanna vinnur alveg sjálfstætt. Þar sem engin hreyfing er 

algjörlega háð einu orkukerfi og því er ákveðin samvinna milli kerfanna. 

Yfirleitt er eitt orkukerfi ráðandi í orkuframleiðslu, nema þegar það eru 

skipti milli kerfa. Sem dæmi bakvörður hleypur upp kantinn, frá 

varnarhelming inn að vítateig mótherja til að gefa fyrir. Í þessu tilfelli 

er kreatín-fosfatkerfið ráðandi, en bæði sykurrofskerfið og 

oxunarkerfið útvega lítinn hluta orkunnar. Hins vegar þegar líður undir 

lok leiks og leikmenn hafa hlaupið 10 kílómetra er oxunarkerfið 

ráðandi, en bæði kreatín-fosfatkerfið og sykurrofskerfið sjá um 

orkuframleiðslu að litlu leyti (Kenney o.fl., 2012). 
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Öll orkukerfin þróast við knattspyrnuþjálfun. Það má hafa áhrif á 

álag þjálfunar og með auknu álagi verða leikmenn færari um að 

bregðast betur við aðstæðum og þola betur hærri ákefð. Sem dæmi að 

þjálfa á minni velli gerir það að verkum að leikmenn hafa minna svæði 

og tíma á bolta. Þeir verða því að læra að venjast nýjum aðstæðum 

sem gerir að verkum að þeir þurfa að standa sig betur og framkvæma 

betri aðgerðir innan vallar (Verheijen, 2014). 
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Knattspyrnuþjálfarar sem búa ekki yfir þekkingu um orkukerfin og þjálfun eiga til að leggja rangar áherslur í þjálfun 

sína. Hér að neðan má sjá töflu sem sýnir notkun orkukerfa út frá heildartímabilum í knattspyrnu. Hvaða orkukerfi er 

kjörið að leggja áherslu á í þjálfun við hvert tímabil. Orkukerfin geta verið þjálfuð með lítilli og hárri ákefð þolþjálfunar 

sem og sérhæfðri knattspyrnuþjálfun (Bompa og  Buzzichelli, 2015).  

Tafla 1. Notkun orkukerfa út frá tímabilaskiptingu knattspyrnu samkvæmt Bompa (2015). 
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5 Tegundir ársáætlana 

Til eru nokkrar tegundir ársáætlana, en meginmarkmið ársáætlunar er 

að íþróttamaður eða lið hámarki getu sína á réttum tíma, eða á 

keppnistímabilinu þegar keppni er sem hæðst . Mikilvægt er að setja 

upp tímabilin þrjú, undirbúnings-, keppnis- og hvíldartímabilið rétt. 

Lengd þessa tímabila getur verið breytileg eftir því hversu mörg stór 

mót eru á komandi ári. Þær þrjár helstu áætlanir sem eru til kallast. 

1. Einskipt ársáætlun (monocycle) 

2. Tvískipt ársáætlun (bi-cycle) 

3. Þrískipt ársáætlun (tri-cycle) 

Eins og nöfnin gefa til kynna eru þau nefnd eftir fjölda toppana á 

hverju ári, lið sem keppir í einu stóru móti á ári og þarf að hámarka 

afkastagetu þá notast því við einskipta, á meðan lið eða einstaklingur 

sem keppir á tveimur stórum mótum á hverju ári myndi notast við 

tvískipta ársáætlun (Bompa og  Haff, 2009). 
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5.1 Einskipt ársáætlun 

Ársáætlanir sem ná yfir skipulag þar sem ein stór keppni er yfir árið 

kallast einskipt áætlun. Deildarkeppni í fótbolta er dæmi þar sem 

einskipt ársáætlun á vel við, þar er aðeins eitt tímabil sem krefst þess 

að einstaklingar hámarki getu sína. Einskipt ársáætlun skiptist í þrjú 

tímabil, undirbúningstímabil, keppnistímabil og hvíldartímabil.  

- Undirbúningstímabil skiptist svo í almennt og sérhæft tímabil. 

- Keppnistímabil skiptist í forkeppnistímabil og 

aðalkeppnistímabil. 

- Hvíldartímabilið er það sem brúar bilið á milli ársskipulaga 

(Bompa og  Haff, 2009). 

Mynd 2. Dæmi um einskipta ársáætlun (Arnar Pétursson og  Ingvi Guðmundsson, 
2014) 
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5.2 Tvískipt ársáætlun 

Við uppsetningu á skipulagi sem hefur tvö aðskild keppnistímabil. Bæði 

mót innan- og utanhúss, þarf að nota aðra aðferð en í einskiptu 

áætluninni. Vegna þess að tímabilin eru aðskild, þarf ársáætlun að 

innihalda tvær toppanir, eða hámarka getu knattspyrnumannsins 

tvisvar. Í tvískiptri áætlun er fyrsta undirbúningstímabilið lengst, um 

það bil 3 mánuðir og skiptist eins og áður í almennt og sérhæft 

undirbúningstímabil.  

Mynd 3. Dæmi um tvískipta ársáætlun (Arnar Pétursson og  Ingvi Guðmundsson, 
2014) 

Fyrra keppnistímabilið er um 2-3 mánuðir og hámarkar getu 

knattspyrnumannsins. Hvíldartímabilið eða aðlögunartímabilið er 1-2 

vikur þar sem virk endurheimt er ráðandi, þetta tímabil leiðir 

knattspyrnumanninn inn í seinna undirbúningstímabilið. Það tímabil er 

aðeins styttra en það fyrra, eða um 2 mánuðir, almenna 

undirbúningstímabilið er lítið sem ekkert á þessu tímabili og meira lagt 

upp úr sérhæfða tímabilinu.  
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Seinna keppnistímabilið er örlítið lengra um 3-4 mánuðir og 

hámarkar getu einstaklings, líkt og á fyrra keppnistímabili. Seinna 

hvíldartímabilið, sem er jafnframt síðasta tímabilið er um 6 vikna langt 

og er álagsminnkandi svo íþróttamaður nái fullri endurheimt (Bompa 

og  Haff, 2009).  



 

40 

5.3 Þrískipt ársáætlun 

Þrískipt skipulag er sett þegar keppt er á stórmótum þrisvar yfir árið. 

Skipulagið skal innihalda þrennt af öllum tímabilum líkt og tvískipt 

inniheldur tvennt af öllum tímabilum. Fyrsta undirbúningstímabilið er 

alltaf lengst og inniheldur almenna og sérhæfða þjálfun, seinna er 

styttra og aðallega sérhæft og þriðja svo enn styttra og bara sérhæft. 

Hvíldartímabil 1 og 2 eru yfirleitt stutt, sett upp til að jafna sig eftir mót, 

þriðja og síðasta er hinsvegar langt og gerir knattspyrnumanni kleift að 

ná fullri endurheimt og fá góða hvíld áður en næsta 

undirbúningstímabil hefst (Bompa og  Haff, 2009). 

Mynd 4. Dæmi um þrískipta ársáætlun (Arnar Pétursson og  Ingvi Guðmundsson, 
2014) 
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6 Tímabilaskipting þjálfunar 

Tímabilaskipting er grunnur að þjálfunaráætlun hvers íþróttamanns og 

íþróttaliða. Tímabilaskipting er þjálfunaraðferð þar sem æfingaálagi er 

tímabilaskipt með þrepaskiptingu. Þar er þjálfun skipt í minni og 

auðstjórnanlegri hluta eða tímabil. Tímabilaskipting hefur þróast í 

gegnum aldirnar og hafa margir íþróttafræðingar og sérfræðingar átt 

þátt í þróuninni (Bompa og  Haff, 2009). 

6.1 Þörfin fyrir tímabilaskiptingu í knattspyrnuþjálfun 

Þörfin fyrir tímabilaskiptingu í knattspyrnuþjálfun er mikil. Með því að 

notast við gott ársskipulag með tímabilaskiptingu geta þjálfarar séð til 

þess að sínir iðkendur séu í sínu besta formi þegar að þess er þörf. Þó 

er ekki hægt að útbúa eitt skipulag og ætlast til að það gangi allsstaðar 

(Bompa og  Haff, 2009).  

Tímabil eru ólík og keppnistímabil eru mislöng eftir staðsetningu í 

heiminum. Sem dæmi á Íslandi er keppnistímabilið í knattspyrnu 4-5 

mánuðir, en 9-10 mánuðir í flestum öðrum löndum Evrópu. Af þessu 

leiðir að ekki er hægt að nýta sama skipulagið fyrir mismunandi æfinga-

, æfingaleikja- og keppnistímabil. Tímabilið hér á landi er frábrugðið 

flestum öðrum löndum í heiminum og þarf því að sérhæfa og hanna 

sérstaka áætlun, byggða á þeirri þekkingu sem til er í heiminum. Þá er 

meira álag á betri félagsliðum þar sem þau taka þátt í keppnum eins og 

Evrópudeild og Meistaradeild Evrópu. Þar af leiðandi er meira 

leikjaálag og gera þarf ráð fyrir því í ársáætlun viðkomandi félags 

(Verheijen, 2014). 
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Tímabil þjálfunar eru uppsett til að örva þjálfunarlífeðlisfræðileg 

viðbrögð og aðlaganir og sjá til þess að einstaklingur þrói stöðugt hæfni 

sína í ákveðnum þjálfunarþáttum eins og líkamlegum, tæknilegum og 

leikfræðilegum. Að auki þarf hann á sama tíma að  hámarka 

afkastagetu eigin þjálfunar sem snýr að sérhæfðu knattspyrnuþreki. 

Þessi nálgun er nauðsynleg þar sem ekki er hægt að viðhalda 

hámarksgetu íþróttamanns í gegnum allt þjálfunarárið (Bompa og  

Haff, 2009). 

6.2 Hugmyndafræði tímabilaskiptingu í knattspyrnu 

Hugtakið tímabilaskipting nær til allra æfinga og keppna í 

þjálfunarskipulagi knattspyrnuþjálfarans. Þjálfari hefur lítil áhrif á 

uppröðun leikja, hans fag er að skipuleggja æfingarnar. Á hverri æfingu 

eiga leikmenn að þróa tæknilegt, leikfræðilegt og sérhæft  

knattspyrnuþrek innan knattspyrnuþjálfunar (Verheijen, 2014). 

6.3 Þjálfunarhringir 

Þjálfunarhringir eru tímabil innan ársáætlunar. Allir þjálfunarhringir 

ættu að innihalda markmið heildartímabils. Í þessum kaflahluta verður 

farið yfir helstu tegundir þjálfunarhringja og gert grein fyrir þeim. Sjá 

má dæmi um þjálfunarhringi í knattspyrnuþjálfun í 11. kafla þessa 

verkefnis.  

Þegar talað er um þjálfunarhringi, er átt við að skipta áætlun niður 

í hluta og fá þannig betri yfirsýn yfir það hvernig íþróttamaður sem 

fylgir henni stendur sig. Skipulag áætlunar skiptist í þrennt, eða má 
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skipta í þrjá hluta; heildarhringi, hlutahringi og örhringi (Bompa og  

Haff, 2009). 

6.3.1 Heildarhringir 

Lengd heildarhrings ræðst af lengd tímabila í ársáætlun. Lengd hans er 

sú sama og eitt tímabil með einu undirbúningstímabili eða 

keppnistímabili. Það fer eftir ársskipulagi hve mörg tímabilin eru yfir 

árið. Það veltur því á hvort skipulagið sé einskipt, tvískipt eða þrískipt 

(Naclerio, Moody og Chapman, 2013). 

6.3.2 Hlutahringir  

Hlutahringur (macrocycle) þjálfunar er stig sem spannar 2-7 vikur. 

Hlutahringur inniheldur því 2-7 örhringi. Örhringurinn er notaður til að 

skipuleggja komandi viku á meðan hlutahringurinn nær allt að 7 vikur 

fram í tímann. Hlutahringir eru einskonar uppbygging þjálfunar og 

örhringir eru okkar aðferð til þess að ná markmiðum hlutahringjanna. 

Þó að hlutahringirnir séu svipaðir í uppsetningu í ýmsum 

íþróttagreinum er líklegt að þeir hafi aðrar áherslur. Álag og lengd 

hlutahringsins getur verið misjafnt eftir íþróttum og tímabili þjálfunar, 

þar af leiðandi þarf hann að vera vandlega skipulagður til að uppfylla 

kröfur og markmið hvers einstaklings (Bompa og  Haff, 2009). 

6.3.3 Örhringir  

Örhringur (microcycle) er vikulegt eða 3-7 daga skipulag innan 

ársskipulagsins, örhringur er eitt mikilvægasta verkfærið í 

þjálfunaráætluninni. Uppbygging og innihald þeirra ákvarða gæði 
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þjálfunar. Örhringur er byggður upp út frá tilgangi, magni, ákefð og 

aðferðum sem eru áherslur þjálfunarstigsins.  

Við uppbyggingu örhringja þarf að horfa til nokkra þátta. 

Langtímaáætlunin stjórnar uppbyggingu þeirra. Samkvæmt Bompa og 

Haff (2009) er fín venja að útbúa aldrei meira en tvo örhringi fram í 

tímann. Þannig getur þjálfari brugðist við breytum í æfingaskipulagi og 

sett upp hringina með það til hliðsjónar. Hlutir sem þarf að hafa í huga 

við uppbyggingu örhringja eru:  

- Æfingaþáttur, hvað er verið að æfa og hver eru 

áhersluatriðin? 

- Þjálfunarálag örhrings, fjöldi æfinga, tímafjöldi, æfingamagn, 

ákefð á æfingum og tæknikröfur 

- Ákefð hringsins og mismunandi ákefð á æfingum innan 

hringsins 

- Aðferðir sem notaðar eru á æfingunni 

- Vikudagur æfinga 

- Tími keppna eða móta í samræmi við örhringinn. Þegar keppni 

kemur í kjölfar örhrings ætti mesta þjálfunarálag hans að vera 

3-5 dögum fyrir keppni (Bompa og  Haff, 2009). 

7 Tímabilaskipting styrktarþjálfunar fyrir 
knattspyrnu 

Styrkur er einn mikilvægasti eiginleiki flestra íþróttagreina. Hann er 

grunnurinn að því að vöðvar geti starfað á hámarksafli og að hægt sé 
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að auka vöðvaþolið. Styrktarþjálfun er einstakur þrekþáttur sem 

notast er við til að hámarka afköst knattspyrnumanna. Afköstin geta 

verið hámörkuð ef þjálfunaráætlun felur í sér nægjanlegan 

fjölbreytileika. Styrktarþjálfun er yfirleitt hluti af heildarþjálfun 

íþróttamanns. Hún er einn hluti af mörgum sérhæfðum þáttum í 

þjálfun á sérhæfðri afkastagetu (Bompa og  Haff, 2009).  

Þegar styrktarþjálfunaráætlun er útbúin þarf að huga að því álagi 

sem hvílir á knattspyrnumanninum. Einnig þarf að taka tillit til 

mismunandi tímabila í hverri áætlun þar sem meira er lagt upp úr 

styrktarþjálfun á undirbúningstímabili en á keppnistímabili. Þeir þættir 

sem þarf að huga að er magn þjálfunar. Magn (volume), er skilgreint 

sem magn framkvæmdrar vinnu og er hægt að telja magn í 

klukkustundum, tonnum eða kílóum. Ákveða skal magn hvers tímabils 

fyrir sig, ráðlagt magn styrktarþjálfunar í tonnum á ári skipt eftir 

tímabilum (Bompa og  Haff, 2009).  

Samkvæmt Bangsbo (2003) er magn styrktarþjálfunar eftir 

tímabilum mismikið. Langmesta magn styrktarþjálfunar er á 

undirbúningstímabilinu, en minnkar sífellt þegar dregur inn á árið 

vegna aukins álags leikja og móta. Magn styrktarþjálfunar minnkar 

einnig til að íþróttamenn nái fullri endurheimt milli keppna.  
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Magn styrktarþjálfunar í tonnum (t) 

- Undirbúningstímabil > 30 – 40 t 

- Keppnistímabil > 10 – 12 t 

- Aðlögunartímabil > 6 t 

(Bangsbo, 2003) 

Eins og áður hefur verið nefnt er styrkur mikilvægur fyrir 

knattspyrnufólk, en styrkur leikmanns þarf að gagnast honum í leik 

sínum. Styrkur leikmanns veltur því á leikstöðu hans, markmaður sem 

dæmi þarf að hafa mikla kraftmyndun vegna þeirra hreyfinga sem 

hann þarf að framkvæma í leik. Styrktarþjálfun á líka sinn þátt í 

fyrirbyggingu meiðsla, þar sem vöðvarnir verja og styðja við liðamót 

(Bangsbo, 2003). Það má skipta styrk leikmanna í þrjá flokka. Þeir eru 

hefðbundinn styrkur, samhæfing eða nýting vöðvastyrks og 

knattspyrnustyrkur.  

Hefðbundinn styrkur (basic strength) er styrkur vöðva í hreyfingu 

þegar vöðvavinnan er lík því sem gerist í leik en samhæfingar styrkur 

(coordination strength) er geta leikmanns til að beita líkama sínum 

þannig að hann hámarkar kraft úr hverri hreyfingu. Knattspyrnustyrkur 

(football strength) er aftur á móti aflmyndun sem á sér stað í ákveðinni 

hreyfingu innan knattspyrnuvallar til dæmis þegar skotið er á mark. 

Knattspyrnustyrkur felst í því að nota samhæfingarstyrkinn á réttum 

tíma innan leiks (Bangsbo, 2003). 
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7.1 Styrktarþjálfun eftir keppni 

Fyrstu tveir sólarhringirnir eftir keppni eru tileinkaðir endurheimt. 

Háákefðar æfingar ættu því ekki að vera stundaðar fyrstu tvo dagana 

eftir keppni. Áköf styrktarþjálfun myndi auka þreytu leikmanna og 

hætta á frekari meiðsli í stað þess að styrkja þá. Tvo daga fyrir næstu 

keppni ætti ekki að vera skipulögð áköf styrktaræfing sem myndi brjóta 

niður vöðva og þreyta leikmenn. Það er ólíklegt að leikmenn nái að 

endurheimta að fullu á þessum tveimur dögum. Þreyttur leikmaður 

sem nær ekki endurheimt þreytist enn hraðar í keppni og eykur það 

líkur á meiðslum. Á þriðja degi eftir keppni er hentugt að skipuleggja 

styrktarþjálfun. Ef þjálfari ákveður að skipuleggja 

styrktarþjálfunaræfingu ætti hún að vera að morgni til þegar leikmenn 

eru minnst þreyttir. Þreyta hefur neikvæð áhrif á tækni í framkvæmd 

styrktaræfinga sem eykur einnig meiðslahættu (Verheijen, 2014).  
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Tafla 2. Dæmi um tímabilaskiptingu, örhring styrktarþjálfunar 

Vikuáætlun styrktarþjálfunar með sex daga á milli keppna 

Sunnudagur Keppni/leikur 

Mánudagur Sérhæfð knattspyrnuleg endurheimt7 

Þriðjudagur Hvíldardagur 

Miðvikudagur Sérhæfð styrktarþjálfun + tækniþjálfun 

Fimmtudagur Sérhæft knattspyrnuþrek8 

Föstudagur Leikfræðileg knattspyrnuþjálfun 

Laugardagur Leikfræðileg knattspyrnuþjálfun 

Sunnudagur Keppni/leikur 

 

Áhrif styrktarþjálfunar er mest ef hún er stunduð oft í viku. Þetta 

reynist oft erfitt í knattspyrnuþjálfun vegna leikjaálags. Það getur nú 

þegar reynst erfitt að skipuleggja eina styrktaræfingu innan örhrings. 

Það er þó breytilegt eftir tímabili þjálfunar, erfiðast er það innan 

keppnistímabils þegar álag er sem mest á leikmenn. Þá er enn erfiðara 

að skipuleggja styrktaræfingu fyrir neðri hluta líkamans, þar sem hann 

er fyrir á ofálagi vegna knattspyrnuþjálfunar. Ef þjálfari ákveður að 

skipuleggja styrktarþjálfun oftar en einu sinni í viku hættir hann á að 

trufla endurheimtarferli leikmanna. Þegar kemur að uppsetningu 

styrktarþjálfunar að þá þarf að taka tillit til leikjaálags og þjálfunarálags 

frá knattspyrnuþjálfun, því er meira ekki alltaf betra (Verheijen, 2014).  

                                                      

7 SKE: Sérhæfð knattspyrnuleg endurheimtaæfing (football recovery training). 

Endurheimt með lágri ákefð. Sett fram eftir keppnisleiki. 

8 SKÞ: Sérhæft knattspyrnuþrek (football conditioning training): Æfing þar sem 

lagt er áherslu á aukna líkamlega getu leikmanna. 



 

49 

8 Uppsetning vikuáætlunar 

Uppsetning vikuáætlunar í knattspyrnuþjálfun er mismunandi. Hún 

veltur á ýmsum hlutum eins og fjölda daga á milli leikja, ferðalögum 

liðs til að komast í leiki og öðrum þáttum. Hér verður farið nánar út í 

hvernig skal setja upp vikuáætlanir með mismunandi lengd milli leikja, 

allt frá því að það líði tveir dagar milli leikja og alveg upp í átta daga á 

milli leikja.  

Uppsetning vikuáætlunar er breytileg eftir leikjaskipulagi, en 

keppnisleikur getur verið á hvaða degi vikunnar sem er og því er ekki 

til ein stöðluð útgáfa af hvernig hún skal líta út.  Fyrst þarf að gera sér 

grein fyrir hvernig þjálfunin á að vera byggð upp í kringum 

knattspyrnuleiki. 

8.1 Viðmið vikuáætlunar: Keppni - Endurheimt - Hvíld 

Í keppnisleik tæma leikmenn orkubirgðir sínar og líkaminn framleiðir 

hita, mjólkursýru og afgangsefni. Fyrstu tvo dagana eftir keppnisleik 

ætti því að einblína á endurheimt leikmanna andlega og líkamlega.  

Í endurheimt bætir líkaminn upp fyrir tap á vökvum og orkuefnum, 

kolvetnum er streymt til vöðva til fylla á glýkógen birgðirnar. Prótein 

streyma einnig til vöðva til að gera við þá. Ferli þetta er hraðara með 

auknu blóðflæði. Þess vegna er kjörið að skipuleggja 

endurheimtaræfingu daginn eftir leik. Endurheimtaræfing er í raun 

æfing þar sem áhersla er lögð á aukið blóðflæði líkamans, án þess að 

tæma orkubirgðir frekar eða auka vöðvaskemmdir. Æfingin getur verið 
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á knattspyrnuformi, einnig létt skokk eða hlaupaæfing (Verheijen, 

2014). 

Tafla 3. Viðmiðunarregla 1 í uppsetningu vikuáætlunar 

Framsetning viðmiðs 1 samkvæmt Verheijen (2014) innan 
vikuáætlunar þar sem 6 dagar eru milli keppnisleikja. 

Sunnudagur Leikur 

Mánudagur Sérhæfð knattspyrnuleg endurheimt 

Þriðjudagur Óvirk endurheimt 

Miðvikudagur  

Fimmtudagur  

Föstudagur  

Laugardagur  

Sunnudagur Leikur 

 

Einum til tveimur sólarhringum eftir leik, er líkaminn  að gera við 

skemmda vöðva og þetta tekur mikla orku frá honum. Þetta er 

ástæðan fyrir því að leikmenn eru oft þreyttari tveimur dögum eftir leik 

en daginn eftir leik. Með tilliti til þessa þáttar er ráðlagt að skipuleggja 

hvíldardag tveimur dögum eftir keppni. Ef æft er tveimur dögum eftir 

leik getur það haft neikvæð áhrif (Verheijen, 2014). Leikmaðurinn nær 

ekki að endurheimta að fullu og líkaminn því ekki klár í komandi átök, 

þetta getur leitt til minni æfingaákefðar og aukinnar meiðslahættu.  
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8.2 Viðmið vikuáætlunar: LFÞ9 - LFÞ - Leikur 

Í undirbúning fyrir keppnisleik þarf að skipuleggja æfingar tengdar 

leikskipulagi. Þessar æfingar eru settar upp síðustu tvo dagana fyrir 

leik. Þetta er gert svo liðið getið einbeitt sér að komandi leik og 

undirbúið sig fyrir hann. Þetta viðmið hér gerir einnig grein fyrir 

álagsminnkun eða „tapering“.  Leikmenn nýta tvo síðustu dagana fyrir 

leik til að losna við alla uppsafnaða þreytu. Síðasta æfing fyrir leik skal 

vera styttri, en að mati Verheijen (2014) gera margir þjálfarar þau 

mistök að lækka einnig ákefð. Æfingin skal uppsett á hærri ákefð, en 

stytta skal tímalengd hennar. Samkvæmt viðmiði 2 ættu föstudags- og 

laugardagsæfingin að vera leikfræðileg (Verheijen, 2014).  

Tafla 4. Viðmiðunarregla 2 í uppsetningu vikuáætlunar 

Framsetning viðmiðs 2 að mati Verheijen (2014) innan vikuáætlunar 
þar sem 6 dagar eru milli keppnisleikja. 

Sunnudagur Leikur 

Mánudagur Sérhæfð knattspyrnuleg endurheimt 

Þriðjudagur Óvirk endurheimt 

Miðvikudagur  

Fimmtudagur  

Föstudagur Leikfræðileg þjálfun 

Laugardagur Leikfræðileg þjálfun 

Sunnudagur Leikur 

                                                      

9 LFÞ eða Leikfræðileg þjálfun (football tactical training) er æfing þar sem áhersla 

er lögð á leikfræði liðs og komandi keppnisleik. 
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8.3 Viðmið vikuáætlunar: Hvíld - LFÞ - SKÞ 

Eftir að þjálfari hefur notfært sér viðmið 1 og 2, þá eru enn tveir dagar 

eftir af vikunni. Miðvikudagur og fimmtudagur, en annanhvorn daginn 

skipuleggur þjálfari æfingu þar sem áhersla færist frá háu álagi í 

leikfræðilega þjálfun. Með það að markmiði að hækka álag á 

knattspyrnuþrek leikmanna. Þetta er kallað líkamleg 

knattspyrnuþjálfun (Verheijen, 2014). 

Leikmenn sem eru vanir að æfa á hverjum degi þurfa að aðlagast 

eftir hvíldardag. Fyrstu æfingu eftir hlé nota leikmenn til að koma sér í 

sínar æfinga venjur. Þjálfari gæti þurft að setja upp leikfræði æfingu 

þar sem áhersla er lögð á tæknilega framkvæmd í leikrænum æfingum. 

Það er kjörið að skipuleggja tækniþjálfun á miðvikudegi eftir hvíldardag 

til að koma leikmönnum aftur af stað í þjálfun. Þá eru leikmenn 

tilbúnari í líkamlega þjálfun á fimmtudegi. Með því að fylgja þessu 

viðmiði má koma í veg fyrir mismun á líkamlegu ástandi leikmanna. 
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Tafla 5. Viðmiðunarregla 3 í uppsetningu vikuáætlunar 

Framsetning viðmiðs 3 samkvæmt Verheijen (2014) innan 
vikuáætlunar þar sem 6 dagar eru milli keppnisleikja. 

Sunnudagur Leikur 

Mánudagur Sérhæfð knattspyrnuleg endurheimt 

Þriðjudagur Óvirk endurheimt 

Miðvikudagur Tæknileg þjálfun 

Fimmtudagur Sérhæft knattspyrnuþrek 

Föstudagur Leikfræðileg þjálfun 

Laugardagur Leikfræðileg þjálfun 

Sunnudagur Leikur 
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8.4 Viðmið vikuáætlunar: SKÞ - Hvíld - Óvirk endurheimt 

Leikjauppröðun er ekki alltaf eins og því getur verið breytilegur 

dagafjöldi á milli leikja. Fjórða viðmiðið er byggt upp á fyrri þremur en 

gerir ráð fyrir mismunandi dagafjölda milli keppnisleikja. Það er því sett 

upp til að ákvarða 1-2 daga aukalega sem notaðir eru til að brjóta 

þjálfunina upp úr SKÞ og yfir í LFÞ til að undirbúa liðið fyrir komandi 

leik (Verheijen, 2014). Taflan hér að neðan sýnir hvernig setja má upp 

vikuáætlun þar sem mismunandi margir dagar líða á milli keppnisleikja. 

Tafla 6. Viðmiðunarregla 4 í uppsetningu vikuáætlunar 

Framsetning vikuáætlunar að mati Verheijen (2014) með 2-8 daga milli leikja.  

Hér er fylgt viðmiðum 1-3, það fjórða gerir ráð fyrir breytilegum dagafjölda milli leikja. 

Föstudagur Leikur       

Laugardagur SKE Leikur      

Sunnudagur X SKE Leikur     

Mánudagur LFÞ X SKE Leikur    

Þriðjudagur SKÞ LFÞ X SKE Leikur   

Miðvikudagur SKE SKÞ LFÞ X SKE Leikur  

Fimmtudagur X X SKÞ LFÞ SKÞ X SKE Leikur 

Föstudagur LFÞ LFÞ LFÞ LFÞ LFÞ X LFÞ SKE 

Laugardagur LFÞ LFÞ LFÞ LFÞ LFÞ LFÞ LFÞ 

Sunnudagur Leikur Leikur Leikur Leikur Leikur Leikur Leikur 
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8.5 Uppsetning vikuáætlunar án keppni 

Einstaklingar í fremstu röð spila reglulega landsleiki fyrir þjóð sína. 

Þessir leikir eru alla jafna spilaðir yfir helgi, með undantekningum þó. 

Þá er gert hlé á deildarkeppnum og knattspyrnuþjálfari getur sett upp 

vikuna ólíkt því þegar keppni er innan hennar. Þetta gefur þeim 

tækifæri til að skipuleggja auka líkamlega knattspyrnuþjálfun fyrir þá 

leikmenn sem spila ekki landsleiki. Í töflu 7 er sýnt dæmi um þessa 

uppsetningu, en þar er viðbótar æfingin framkvæmd á laugardegi 

(Verheijen, 2014). 
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Tafla 7. Tveggja vikna skipulag án keppnisleiks 

Viðmið samkvæmt Verheijen (2014) 1, 2, 3 og 4 innan tveggja vikna 
áætlunar þar sem enginn leikur er spilaður. Hér er þjálfun 
forgangsatriði. 

Laugardagur Leikur/keppni 

Sunnudagur Sérhæfð knattspyrnuleg endurheimt 

Mánudagur Hvíldardagur 

Þriðjudagur Tækniþjálfun 

Miðvikudagur Sérhæft knattspyrnuþrek 

Fimmtudagur Hvíldardagur 

Föstudagur Leikfræðiþjálfun 

Laugardagur Sérhæft knattspyrnuþrek 

Sunnudagur Hvíldardagur 

  

Mánudagur Leikfræðiþjálfun 

Þriðjudagur Sérhæft knattspyrnuþrek 

Miðvikudagur Sérhæfð knattspyrnuleg endurheimt 

Fimmtudagur Hvíldardagur 

Föstudagur Leikfræðiþjálfun 

Laugardagur Leikfræðiþjálfun 

Sunnudagur Leikur/keppni 

 

Eftir keppnisleik á laugardegi er næsti leikur skipulagður tveimur vikum 

seinna á sunnudegi. Í þessari uppsetningu er enn notast við þau viðmið 

sem koma fram í vikuáætlunargerð. Samkvæmt viðmiði 1 er 

endurheimtaræfing daginn eftir keppni og hvíldardagur í kjölfarið af 

henni. Með notkun viðmiðs 2 í seinni viku er skipulögð leikfræðiþjálfun 

bæði á föstudegi og laugardegi fyrir næsta leik. Viðmið 3 ráðleggur 

tækniþjálfun á þriðjudegi og líkamlega knattspyrnuþjálfun á 
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miðvikudegi. Að þessu frátöldu er ennþá 8 daga skipulag sem þarf að 

útbúa. Notast er við viðmið 3 og 4 til að skipuleggja þann tíma þannig 

að samspil álags og hvíldar sé rétt. Án þess að eiga í hættu að trufla 

undirbúning fyrir næsta leik (Verheijen, 2014). 

Fyrsta skrefið við notkun tímabilaskiptingu í knattspyrnuþjálfun er að 

nota viðmiðin fjögur til að skipuleggja vikuáætlanir. Næsta skref er að 

læra framsetningu þeirra þannig að leikmenn fái sem mest úr 

þjálfuninni. Þar sem endurheimt er jafn mikilvæg og þjálfunin ætti 

þjálfari að hafa í huga að skipuleggja hvíldarvikur inn á milli. Það er 

tveggja til þriggja daga tímabil þar sem leikmenn fá algjöra hvíld frá 

knattspyrnu, þetta þýðir engir töflufundir né neitt sem tengist 

knattspyrnu (Verheijen, 2014).  

9 Ársáætlunargerð 

Ársáætlun er leiðarvísir að þjálfunarskipulagi yfir árstímabil, það er 

mikilvægur þáttur tímabilaskiptingar vegna þess að það skiptir 

þjálfunarárinu niður í minni tímabil sem öll hafa sérstök markmið og 

áherslur. Ársskipulagið er nauðsynlegt til að hámarka lífeðlisfræðilegar 

aðlaganir sem eykur getu íþróttamannsins. Skipulagið er grunnurinn 

að því að vinna með samspil álags og hvíldar, erfiðasti þáttur þess er 

að sjá til þess að íþróttamaðurinn toppi á réttum tíma (Bompa og  Haff, 

2009).  
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9.1 Undirbúningstímabil 

Undirbúningstímabilið er sennilega eitt mikilvægasta tímabil 

ársáætlunarinnar, þetta tímabil ákvarðar líkamlegan, tæknilegan og 

andlegan grunn sem keppnistímabilið er þróað út frá, helstu markmið 

undirbúningstímabilsins eru: 

- Bæta almenna og líkamlega getu 

- Bæta sérhæfð atriði tengd viðkomandi íþróttagrein 

- Rækta sálfræðilega hlutann 

- Þróa eða bæta tækni 

- Kenna íþróttamanni helstu aðferðir tengdar knattspyrnu 

- Kynna æfingafyrirkomulag fyrir íþróttamönnum á komandi 

tímabilum 

(Bompa og  Haff, 2009). 

9.1.1 Almennt undirbúningstímabil 

Almenna undirbúningstímabilið er notað til að bæta æfingaþol 

knattspyrnumannsins/konunnar, auka líkamlega getu, bæta tæknilega 

og taktíska getu. Aðaláhersla tímabilsins er að bæta líkamsástand 

einstaklingsins sem leiðir til aukinnar lífeðlis- og sálfræðilegra getu til 

að þola áreitið sem fylgir þjálfun og keppnum (Bompa og  Haff, 2009). 

9.1.2 Sérhæft undirbúningstímabil 

Sérhæfða undirbúningstímabilið er seinni partur 

undirbúningstímabilsins, þar er meiri áhersla á keppnina, 70-80% af 

æfingunum eru sérhæfðar fyrir knattspyrnu, en með tímanum minnkar 

magnið smá saman en ákefðin eykst. Tækniæfingar sem sérhæfðar eru 

fyrir íþróttagreinina eru mikilvægar, þegar stutt er í keppni skal nota 
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æfingar sem líkjast keppninni til að sjá stöðu einstaklinga. Þannig er 

hægt að vega og meta hvað þarf að laga og hvað þarf ekki að bæta 

frekar (Bompa og  Haff, 2009). 

9.2 Keppnistímabil 

Ein af aðaláherslum keppnistímabilsins er að fullkomna alla 

þjálfunarþætti sem gera íþróttamanninum kleift að keppa í þeim 

mótum sem ársáætlunin leggur upp með. Nokkrir þættir eru teknir 

fyrir á keppnistímabilinu óháð íþróttagreininni. 

- Áframhaldandi framfarir á hreyfingum tengdum knattspyrnu 

- Auka sálfræðilega þætti 

- Fullkomna og bæta tækni 

- Bæta árangur og koma íþróttamanni á næsta stig 

- Koma í veg fyrir þreytu 

- Fullkomna tækni og taktískar hreyfingar 

- Öðlast reynslu í keppnum 

- Viðhalda sérhæfni greinarinnar 

(Bompa og  Haff, 2009) 

9.3 Hvíldartímabil 

Hvíldartímabil eða aðlögunartímabil kemur í kjölfar keppnistímabils og 

gerir einstaklingum kleift að endurheimta eftir langt tímabil. Ekki skal 

hefja undirbúning að næsta tímabili fyrr en íþróttamaður hefur jafnað 

sig að fullu. Ef farið er of snemma af stað aukast líkur á meiðslum (Dick, 

2002). Tímabilið er oft kallað viðhaldstímabil (off-season) og tengir 

saman tvær ársáætlanir. Þó nafnið gefi til kynna hvíld að þá á þjálfun 
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sér stað, haldið er í líkamlega getu með því að æfa á um 30-50% af álagi 

keppnistímabils. Helsta aðferð hvíldartímabils er hið alræmda 

viðhaldstímabil sem var nefnt hér áður. Þá aðferð ætti að forðast þar 

sem hún getur leitt til úrþjálfunar en þá minnkar líkamleg geta 

viðkomandi. Einkenni úrþjálfunar eru til dæmis kvíði, minnkuð 

matarlyst, þunglyndi, svefnleysi, hjartsláttar- og magatruflanir. Tímabil 

þetta varir yfirleitt í um 2-4 vikur en getur þó staðið yfir í allt að 6 vikur 

(Bompa og  Haff, 2009).  
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10 Tímabilaskipting knattspyrnuliðs  

Mynd 5. Dæmi um tímabilaskiptingu knattspyrnuliðs í efstu deild á Íslandi (Arnar 
Pétursson og  Ingvi Guðmundsson, 2014) 

Hér er dæmi um tímabilaskiptingu knattspyrnuliðs í efstu deild á 

Íslandi. Undirbúningstímabilið hefst í nóvember og skiptist í almennt 

og sérhæft tímabil. Æfingamót teljast einnig sem hluti af 

undirbúningstímabilinu, æfingamagn og ákefð er aukin þegar líður á 

undirbúningstímabilið, en þar er notast við þrepaskipta uppbyggingu 

að mestu leyti. Þjálfunarmagn er mikið í upphafi en svo dregur svo úr 

því þegar ákefð eykst og undirbúningur fyrir keppnistímabil er kominn 

á fullt. 

Þjálfunarálagið á keppnistímabilinu stjórnast að mestu leyti af 

leikjauppröðun. Meiri áhersla er lögð á ákefð frekar en magn á 

æfingum, æfingarnar eru því frekar styttri en ákefðin hærri í þann tíma. 

Undanfarin ár hafa íslensk lið náð auknum árangri í evrópukeppnum 

og því aukið álag á þeim liðum. Þess vegna er mikilvægt að skipuleggja 
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ársáætlunina vel og gera ráð fyrir breytum í því, góð regla er að 

skipuleggja tvo til þrjá örhringi fram í tímann (Arnar Pétursson og  Ingvi 

Guðmundsson, 2014). 

Gera þarf ráð fyrir að álag á leikmenn innan hóps er ólíkt,  varamenn 

fá til dæmis ekki jafn mikinn spilunartíma og aðrir leikmenn. Eykur 

þetta áhættuna á því að þeir leikmenn endi í verra leikformi vegna 

minni leikþjálfunar. Til að koma í veg fyrir þetta verða þjálfarar að setja 

upp auka þjálfun fyrir varamenn (Verheijen, 2014). 
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11 Dæmi um vikuáætlun innan heildarhringja fyrir knattspyrnu á Íslandi 

Tafla 8. Tillaga að 14 vikna áætlun á keppnistímabili með tilliti til hugmyndarfræði Bompa (2015) og Verheijen (2014). 

 

             

3vs3 
Tími: 
7x4,5 
mín 

  

              

5vs5 
Tími: 
5x13 
mín  

  

       

3vs3 
Tími: 
3x6x1 
mín 

   

3vs3 
Tími: 
6x4,5 
mín 

   

   
  4 vs 

4 
Tími: 
2x6x1 
mín  

   

5vs5 
Tími: 
5x4,5 
mín  

  

5vs5 
Tími: 
4x13 
mín 

    

   
7 vs 7 
Tími: 
4x4,5 
mín 

  
9vs9 
Tími : 
3x13 
mín 

9vs9 
Tími: 
2x13 
mín 

5vs5 
Tími: 
3x13 
mín 

5vs5 
Tími: 
4x13 
mín 

 11vs11 
Tími: 
2x13 
mín 

11vs11 
tími: 
1x13 
mín   

vikur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ákefð (%) 65-70 70-75 80-90 70 70-75 80-85 90-95 70 80-85 85-90 70 80-85 85-90 70 

Hluthringir 1 2 3 4 

Tegundir 
hringja 3+1 3+1 2+1 2+1 
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Ákefð knattspyrnuþjálfunar er mismunandi eftir tímabili þjálfunar, 

eins og áður hefur komið fram er algengast að notast sé við 3:1 í 

uppsetningu  hlutahringja. Hér að ofan er tafla af mögulegu 14 vikna 

skipulagi þar sem notast er við 3:1 og 2:1 þrepaskiptingu. Áhersla 

þessara vikna er leiklík knattspyrnuþjálfun. Tímabilið sem myndin 

tilheyrir er keppnistímabil og miðast við knattspyrnuþjálfun á Íslandi 

(Bompa og  Buzzichelli, 2015). 

11.1 Tillaga  að fjögurra vikna áætlun á undirbúningstímabili 

Í þessum undirkafla verður sýnt hvernig setja má upp 

knattspyrnuþjálfun á undirbúningstímabili, ásamt dæmi að 

uppsetningu hvers örhrings fyrir sig eða vikuáætlunar þjálfunar. 

Tafla 9. Sýnir hugmynd að fjögurra vikna áætlun á sérhæfðu undirbúningstímabili. 

   
  3vs3 
Tími: 
12x1 
mín 

     
5vs5 
Tími: 

4x5 mín 

 7 vs 7 
tími: 

4x5 mín 

7vs7 
tími: 

4x5 mín   

vikur 1 2 3 4 

Ákefð (%) 
75 - 
77,5 

77,5 - 
80 

80 - 
82,5 

75 

Hluthringir 1 

Tegundir 
hringja 3+1 

 

Tafla 9 sýnir hugmynd að því hvernig má útfæra uppsetningu 

hlutahringja á undirbúningstímabili. Í töflunni má sjá helstu áherslur 

hvers örhrings fyrir sig, ákefðina sem þjálfunin er stunduð á og 
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stíganda milli örhringja. Sjá má að ákefðin á undirbúningstímabili er 

töluvert hærri en á keppnistímabili, þar sem leikjaálag spilar inn í. 

Taflan er byggð upp á kenningum frá Bompa (2015). 

11.2 Tillaga að fjögurra vikna áætlun á keppnistímabili 

Tafla 10. Hugmynd að fjögurra vikna áætlun á keppnistímabili. 

   

  4 vs 4 
Tími: 
2x6x1 
mín  

  

   
7 vs 7 
Tími: 
4x4,5 
mín 

  

 11vs11 
Tími: 
2x13 
mín 

11vs11 
tími: 
1x13 
mín   

vikur 1 2 3 4 

Ákefð (%) 65 - 75 75 - 85 85 -95 70 

Hluthringir 1 

Tegundir 
hringja 3+1 

 

Taflan hér að ofan er byggð út frá kenningum Bompa og  Buzzichelli 

(2015). Hún sýnir hugmynd að því hvernig má útfæra uppsetningu 

hlutahringja á keppnistímabili. Í töflunni má sjá helstu áherslur hvers 

örhrings fyrir sig, ákefðina sem þjálfunin er stunduð á og stíganda milli 

örhringja. 
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11.3 Þumalputtareglan um stærð á velli í leikrænni þjálfun 

Stærð knattspyrnuvallar ákvarðar að miklu leyti ákefð þjálfunar. Því 

hefur verið útbúið viðmið fyrir þjálfun sem sýnir stærð vallar út frá 

fjölda leikmanna á æfingu. Kjörið er að notast við þessa töflu þegar sett 

er upp leikræn þjálfun til að leikmenn þrói knattspyrnulegt þrek 

(Verheijen, 2014). 

Tafla 11. Þumalputtareglan fyrir stærð vallar í leikrænni knattspyrnuþjálfun 
samkvæmt Verheijen (2014). Áætluð ákefðartafla út frá rannsókn 
Vasilios (2012). 

Frekari þróun þarf á þessu sviði þjálfunar og tengja ákveðna 

uppsetningu leikrænnar þjálfunar við ákefð, sem dæmi 6 v 6 þar sem 

leikið er á 85-90% ákefð. Ákefðin stjórnast af mörgum þáttum eins og 

stærð vallar, lengd leikja og lengd endurheimtar.  

Uppsetning Leikmenn án 
markmanns 

Vallarstærð Áætluð ákefð (% 
af 

Hámarkshjartslætti) 

11 v 11 10 100 x 60 m 65-80 

10 v 10 9 90 x 54 m 70-80 

9 v 9 8 80 x 48 m 75-85 

8 v 8 7 70 x 42 m 80-90 

7 v 7 6 60 x 36 m 85-90 

6 v 6 5 50 x 30 m 85-90 

5 v 5 4 40 x 24 m 85-95 

4 v 4 3 30 x 18 m 85-95 

3 v 3 2 20 x 12 m 90-95 

2 v 2  1 10 x 6 m 90-95 

1 v 1 1 10 x 6 m 90-100 
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Í töflu 11 má sjá áætlaða ákefð út frá hámarkshjartslætti í öllum 

uppsetningum leikrænni knattspyrnuþjálfun. Maður að nafni Vasilios 

(2012) gerði rannsókn á ákefð knattspyrnumanna í leikrænni þjálfun. 

Hann notaðist við töluvert stærri velli en Verheijen (2014) vill meina að 

henti sérhæfðri knattspyrnuþjálfun. Hámarkshjartsláttur leikmanna í 

rannsókn hans var frá 82%-95% í þjálfun þar sem fjórir voru í liði var 

meðaltal hámarkshjartsláttar 93,5 slög/mín. Í 5 v 5 þjálfun var 

hjartslátturinn að meðaltali 90,7 slög/mín. Litlu munaði á ákefð í 5 v 5 

og 6 v 6, en þar var meðaltal hámarkshjartsláttar 89,7 slög/mín. 88,1 

slög/mín í 7 v7 og 85,3 slög í 8 v 8. Samkvæmt niðurstöðum Vasilios 

(2012) er því ekki stórvægilegur munur á hámarkshjartslætti úr 4 v 4 

og 8 v 8, einungis rúm 8 slög/mín. 

Nokkrir sérfræðingar hafa rannsakað hjartslátt í tengslum við 

leikræna þjálfun. 

Tafla 12. Tenging milli hjartsláttar (% af hámarkshjartslætti) og leikrænnar 
þjálfunar. 

 Í töflu 12 má sjá ólíkar niðurstöður úr rannsóknum á sérhæfðri 

knattspyrnuþjálfun. Þennan litla mun á ákefð má útskýra með stærð 

vallar sem notaður var í rannsóknunum. Einnig voru ólíkar reglur í 

uppsetningu leiks, sem dæmi voru frjálsar snertingar á bolta í rannsókn 

Rampinini o.fl. (2007) ólíkt uppsetningu annarra rannsókna. Einnig 

 Vasilos Rampinini Little og williams 

4 v 4 93% 89,4% 90,2% 

5 v 5 90% 88,8% 89% 

6 v 6 89% 87% 87,8% 
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getur munurinn stafað af því að rannsókn Rampinini o.fl. (2007) var 

framkvæmd á áhugamönnum en rannsókn Little og  Williams (2006) 

var framkvæmd á atvinnumönnum í knattspyrnu. 

Rannsókn Vasilios (2012) gefur til kynna að ákefð sérhæfðar 

knattspyrnuþjálfar lækkar með auknum fjölda leikmanna. Leikmenn 

eiga minni möguleika á að slaka á þegar færri leikmenn eru í hvoru liði. 
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11.4 Hugmynd að uppsetningu örhringja innan 
keppnistímabils áhugamanna í knattspyrnu 

Tafla 13. Tillaga samkvæmt Verheijen (2014) að uppsetningu örhringja á 
keppnistímabili. Taflan sýnir tvo hringi af fjórum, seinni tveir eru í töflu 
hér að neðan. 

Vika 1 / Örhringur 1 

Mánudagur  Sprengikraftsþjálfun (SPK)10 (6x60m/60%) 

Þriðjudagur Líkamleg knattspyrnuþjálfun 

SKÞ11 : 7x50m / 70% / 50 sek endurheimt / 5m stopp 

Sérhæfð knattspyrnuþjálfun (SHÞ)12 11v11 / 8v8 

2 x 12 mín - 2 mín endurheimt 

Fimmtudagur SKÞ : 8 x 40m / 80% 

SHÞ : 7v7 / 5v5 : 4 x 2 mín - 2 mín endurheimt milli leikja 

Laugardagur SKÞ – 9 x 30m / 90% / 30sek endurheimt / 3m stopp 

SHÞ : 11v11 / 8v8 

2 x 12mín - 2 mín endurheimt milli leikja 

Vika 2 / Örhringur 2 

Mánudagur  Sprengikraftsþjálfun (SPK) (9x30m/90%) 

Þriðjudagur Líkamleg knattspyrnuþjálfun 

SKÞ : 10x20m / 100% / 20 sek endurheimt / 2m stopp 

Sérhæfð knattspyrnuþjálfun (SHÞ) 11v11 / 8v8 

2 x 13 mín - 2 mín endurheimt 

Fimmtudagur SKÞ : 10 x 20m / 100% 

SHÞ : 7v7 / 5v5 : 4 x 2 mín - 2 mín endurheimt milli leikja 

Laugardagur Keppni/leikur 

                                                      

10 SPK (sprengikraftsþjálfun) þar sem æft er af hárri ákefð í stuttan tíma. 

11 SKÞ : sérhæft knattspyrnuþrek (Football Conditioning Training): Æfing þar sem 

lagt er áherslu á aukna líkamlega getu leikmanna. 

12 SHÞ (sérhæfð knattspyrnuþjálfun) leiklík þjálfun sem miðar að bæta getu 

leikmenn með knattspyrnulegri nálgun. 
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Tafla 14. Tillaga samkvæmt Verheijen (2014) að uppsetningu örhringja á 
keppnistímabili. Taflan sýnir tvo hringi af fjórum. 

 
Vika 3 / Örhringur 3 

Mánudagur  Knattspyrnuþjálfun 

Þriðjudagur Líkamleg knattspyrnuþjálfun 

SKÞ : 2x6x15m / 10 sek endurheimt / 4m stopp milli setta 

Sérhæfð knattspyrnuþjálfun (SHÞ) 7v7 / 5v5 

4 x 4 mín - 2 mín endurheimt 

Fimmtudagur SHÞ : 4v4 / 3v3 : 6 x 1 mín - 2 mín endurheimt milli leikja 

Laugardagur Æfingaleikur 

Vika 4 / Örhringur 4 

Mánudagur  Knattspyrnuþjálfun 

Þriðjudagur Líkamleg knattspyrnuþjálfun 

SKÞ : 2x7x15m / 10 sek endurheimt / 4m stopp milli setta 

Sérhæfð knattspyrnuþjálfun (SHÞ) 7v7 / 5v5 

4 x 4,5 mín - 2 mín endurheimt 

Fimmtudagur SHÞ : 4v4 / 3v3 : 6 x 1 mín - 2 mín endurheimt milli leikja 

Laugardagur Keppni/leikur 

 

Töflurnar hér að ofan sýna uppsetningu á fjórum örhringjum innan 

knattspyrnuþjálfunar. Þessar töflur koma frá Verheijen (2014) og eiga 

við í þjálfun á áhugamannaliði í knattspyrnu. Ég bendi þó á að þetta er 

einungis tillaga að uppsetningu og það er hægt að skipuleggja örhringi 

og heildarhringi á marga vegu.  

Athugavert er að Verheijen (2014) sýnir ekki ákefð á leikrænum 

æfingum eða í sérhæfðri knattspyrnuþjálfun líkt og hann gerir í 

þrekæfingum. Þetta er galli á hans fræðum, þar sem ákefð er eitt af 

grundvallaratriðum sérhæfðar þjálfunar. Ákefð æfingar segir til um 
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hvaða orkukerfi er verið að þjálfa. Því þyrfti að kafa dýpra í þessi fræði 

til að finna út ákefð sem hentar þjálfuninni, sem er breytileg eftir fjölda 

leikmanna. Notast má við viðmið ákefðar í töflu 11 þegar skipulagt er 

sérhæfða knattspyrnuþjálfun.  
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12 Lokaorð 

Tímabilaskipting þjálfunar er upplagt tæki fyrir knattspyrnuþjálfara 

hér á landi til að notfæra sér í uppsetningu þjálfunarskipulags. 

Knattspyrnuþjálfarar verða þó að gera sér grein fyrir því að það er 

engin ein aðferð í tímabilaskiptingu þjálfunar. Þeir mega ekki líta á  

tímabilaskiptingu sem ósveigjanlega aðferð við uppsetningu 

þjálfunarskipulags. Með notkun tímabilaskiptingar eiga 

knattspyrnuþjálfarar aukna möguleika á því að hámarka getu liðs og 

einstaklinga innan hóps, sem og að minnka líkur á meiðslum 

leikmanna. 

Tímabilaskipting ársáætlunar snýst um að brjóta niður 

þjálfunaráætlun í smærri einingar til að hafa betri stjórn á þjálfun og 

aðlaga hana og bæta ef þörf er á. Með þessu er hægt að  tryggja að 

leikmenn nái hámarksgetu eins og komið hefur verið að í þessu 

verkefni. Gera þarf ráð fyrir þörfum liðsins og einstaklinga þegar 

þjálfunaráætlanir eru útbúnar. Gott skipulag veitir þjálfurum einnig 

betri yfirsýn yfir þjálfunarferli sinna leikmanna. Það er von höfundar að 

verkefnið komi knattspyrnuþjálfurum að góðum notum við 

áætlanagerð, bæta skilning þeirra og efla þá í markvissri og skipulagðri 

framsetningu ársáætlanagerðar. Jafnframt að auka afkastagetu þeirra 

knattspyrnuleikmanna sem þeir þjálfa hverju sinni.
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