
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handboltaskóli HSÍ 
Úttekt á mælingum 

Hildur Björnsdóttir 
 

Lokaverkefni í íþróttafræði BSc 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

Höfundur: Hildur Björnsdóttir 
Kennitala: 250793-3089 
Leiðbeinandi: Sveinn Þorgeirsson 
Tækni- og verkfræðideild 
School of Science and Engineering  



2 
 

Útdráttur 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða líkamlegt hreysti 
handknattleiksmanna á fjórtánda aldursári. Í kjölfarið var gerð 
úttekt á gögnunum og metið hvort framkvæmd og val á prófum 
hafi verið skynsamlegt út frá þeim niðurstöðum sem þau gáfu. 
Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn og fór fram dagana 
12. - 14. júní 2015. Þátttakendurnir voru 118 og komu frá 19 
félagsliðum. Fjöldi stráka var 65 (55,1%) og fjöldi stelpna 53 
(44,9%). Þátttakendur framkvæmdu sex líkamshreystipróf: 
YoYo hlaupapróf, 505 snerpupróf, gripstyrkpróf, þriggja kíló-
gramma boltaköst, lóðrétt stökk og langstökk án atrennu. Auk 
þess framkvæmdu þátttakendur tvö sérhæfð próf: Knattrak á 
milli keilna og skothraðamælingar. Einnig voru líkams-
mælingar og var spurningalisti lagður fyrir. Úrvinnsla gagna 
fór fram í SPSS og Excel. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú 
að þátttakendur í Handboltaskóla HSÍ voru að meðaltali slakari 
í öllum prófunum í samanburði við sambærilega hópa erlendis. 
Það var þó ein undantekning og var það í lóðréttu stökkunum. 
Út frá þessum niðurstöðum þarf að leggja meiri áherslu á 
líkamlega þjálfun yngri flokka á Íslandi. Samkvæmt niður-
stöðunum er lagt til að taka boltakast með þungum bolta fram 
fyrir sig, SJ prófið og skothraðamælingarnar níu metrum frá 
markinu út úr prófasettinu.   
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Formáli 
Frá unga aldri hef ég haft áhuga á íþróttum. Í gegnum tíðina hef ég prófað 
allskyns íþróttir en handknattleikur vakti mestan áhuga. Þegar ég var sex ára hóf 
ég handknattleiksferil minn og hefur hann nú staðið yfir í 17 ár. Áhugi minn 
beinist ekki einungis að því að æfa handknattleik heldur einnig að þjálfun. Ég hef 
þjálfað yngri flokka undanfarin ár og af þeim sökum gerði ég verkefni tengt 
handknattleik.     

Þessi 12 ECTS eininga ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í 
íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Án 
Handknattleikssamband Íslands [HSÍ] og þátttakenda í Handboltaskólanum á 
vegum HSÍ hefði rannsóknin aldrei orðið að veruleika. Ég vil nota tækifærið og 
þakka þátttakendunum fyrir þátttökuna. Leiðbeinanda mínum, Sveini Þorgeirs-
syni, færi ég sérstakar þakkir fyrir hvetjandi og fagmannlega leiðsögn og að vera 
mér ætíð innan handar. Einnig vil ég þakka Margréti Lilju Guðmundsdóttur, fyrir 
stuðninginn og aðstoð við uppsetningu rannsóknarinnar. Þá vil ég þakka 
fjölskyldu minni fyrir yfirlestur, umburðarlyndi og andlegan stuðning. Sérstakar 
þakkir færi ég bróður mínum, Birki Björnssyni, og kærasta mínum, Bjarti 
Guðmundssyni. 

Von mín er sú að mælingar á þátttakendum í Handboltaskóla HSÍ muni 
betrumbætast í kjölfar þessara niðurstaða. Einnig vona ég að niðurstöðurnar geti 
nýst þjálfurum yngri flokka í handknattleik til að átta sig á mikilvægi líkamlegrar 
þjálfunar handknattleiksmanna. Vonandi mun þessi rannsókn hvetja áhugasama að 
halda mælingum áfram í Handboltaskóla HSÍ og skoða mælingarnar í stærra 
samhengi.  
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Upphaf handknattleiks 
Uppruni margra íþróttagreina er frekar óljós og er handknattleikur ein af þeim. 
Uppruna nútíma handknattleiks má rekja til Danmerkur í kringum lok 19. aldar. 
Íþróttakennari að nafni Holger Nielsen leyfði nemendum sínum að fara í 
knattspyrnu undir lok hvers íþróttatíma. Nemendurnir máttu hins vegar ekki fara í 
knattspyrnu nema að Nielsen væri á svæðinu. Nemendurnir hófu því að kasta 
knettinum á milli sín og ákvað Nielsen í framhaldi á því að athuga hvaða reglur 
væri búið að semja um handknattleik. Hann samdi svo handknattleiksreglur árið 
1906 (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Til að byrja með voru mismunandi útfærslur 
af reglum notaðar í heiminum þar til Karl Schelenz gaf út reglur árið 1919. Þær 
voru notaðar í fyrsta landsleiknum sem fór fram árið 1925 og öttu Þjóðverjar 
kappi við Belga. Í upphafi var handknattleikur fyrst og fremst útiíþrótt en það 
breyttist á árunum 1911-1912. Þá færðist í aukana að handknattleiksiðkun færi 
fram innanhúss og með þeirri breytingu fækkaði leikmönnum inni á vellinum úr 
ellefu í fimm til sex leikmenn (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Árið 1934 voru settar á laggirnar alþjóðlegar reglur en þær fengu ekki 
staðfestingu fyrr en árið 1939. Seinkun á staðfestingu reglanna olli því að þegar 
handknattleikur var fyrst keppnisgrein á Ólympíuleikunum, árið 1936 í Berlín, fór 
keppnin fram utandyra með 11 leikmenn í liði. Þýskaland hreppti gullið og jukust 
vinsældir handknattleiks mikið eftir leikana. Það liðu 36 ár þar til keppt var aftur í 
greininni á Ólympíuleikunum sem þá fóru fram í München 1972 en þar var keppt 
innanhúss. Á næstu leikum, fjórum árum seinna, í Montreal 1976, var fyrst leikið í 
kvennaflokki (Sigmundur Ó. Steinarsson, 1993; Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 
Frumkvöðlar nútíma handknattleiks eru taldir vera Svíar, Þjóðverjar og Danir og 
er handknattleikur meðal vinsælustu íþrótta í Evrópu, á eftir knattspyrnu, blaki og 
körfuknattleik (Langevoort, Myklebust, Dvorak og Junge, 2007; Moustafa, 2013).  
Handknattleikur á Íslandi 
Handknattleikur barst til Íslands árið 1921 með Valdimari Sveinbjörnssyni sem 
kynntist íþróttinni í Danmörku meðan  hann stundaði þar nám. Handknattleikur 
var þá ung íþrótt og voru reglur enn ómótaðar. Fremstir í flokki á þessum tíma 
voru nemendur Menntaskólans í Reykjavík sem voru í íþróttakennslu undir 
leiðsögn Valdimars. Þeir kynntu svo handknattleik fyrir félögum sínum. Talið er 
að fyrsti opinberi handknattleikurinn hérlendis hafið verið árið 1925. Annað liðið 
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var skipað körlum og hitt konum (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Karlarnir unnu 
leikinn 6-1 og skrifaði Steindór Björnsson ritstjóri Íþróttablaðsins eftirfarandi eftir 
leikinn „Gæti jeg trúað að þessi handknattleikur ætti eftir að ryðja sjer til rúms 
hjer, einkum hjá kvenþjóðinni“ (Steinar J. Lúðvíksson, 2012, bls. 15).  
 Hérlendis eru tvö félög, Valur og Haukar, sem teljast vera helstu 
frumkvöðlar handknattleiks á Íslandi. Íslandsmótið í handknattleik innanhúss var 
fyrst haldið árið 1940 og var keppt bæði í karla- og kvennaflokki. Tíu árum eftir 
að Íslandsmótið var sett á laggirnar keppti landslið Íslands sinn fyrsta opinbera 
landsleik gegn Svíþjóð og endaði sá leikur 15-7 fyrir Svíum (Steinar J. 
Lúðvíksson, 2012). Frá því að handknattleikur barst til Íslands liðu 36 ár þangað 
til Handknattleikssamband Íslands var stofnað, 11.júní 1957 (Steinar J. 
Lúðvíksson, 2012). Samkvæmt tölum frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands frá 
árinu 2014 var 8.221 iðkandi í handknattleik, þar af voru 38% kvenkyns og 62% 
karlkyns. Á fimm árum hefur iðkendafjöldi aukist um tæp 18%. Uppgangur 
virðist því vera í handknattleik á Íslandi (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 
2014; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 
Leikreglur 
Í nútíma handknattleik eru tvö lið sem mætast á leikvelli sem er 20 metrar á 
breidd og 40 metra langur (International Handball Federation, 2010). Liðin eru 
skipuð sex útileikmönnum og einum markverði. Leyfilegt er að hafa sjö varamenn 
á bekk liðsins sem má skipta frjálst inn á um skiptisvæði sem merkt er á hliðarlínu 
við varamannabekkinn. Markmið beggja liða er að koma boltanum í mark 
andstæðinganna. Markmiðinu er ná með því að senda boltann á milli sín, rekja og 
að lokum skjóta honum á markið. Varnarliðið, það lið sem hefur ekki boltann, á að 
reyna að varna því að liðið sem er í sókn skori. Í handknattleik er leyfilegt að taka 
þrjú skref þegar leikmaður er með boltann og er leyfilegt að halda á honum í þrjár 
sekúndur. Hins vegar ef leikmaður rekur boltann leyfist honum að taka auka þrjú 
skref og fær hann einnig auka sekúndur með boltann. Ef leikmaður grípur boltann 
eftir að hafa rakið hann og rekur aftur er dæmt tvígrip. Dómarinn dæmir fríkast ef 
boltinn fer í fót leikmanns fyrir neðan hné, þó eru markmenn undanskildir ef þeir 
eru innan markteigs. Jafnframt er ekki dæmt fríkast ef fóturinn er kyrr og á 
jörðinni (International Handball Federation, 2010).  
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Í handknattleik er ekki leyfilegt að hrinda eða koma öðrum í hættu. Ef 
leikmaður verður vís af slíkri hegðun grípa dómarar leiksins inn í og beita 
viðurlögum. Viðurlögin eru stighækkandi refsing, fyrst gult spjald svo brottvísun í 
tvær mínútur og að lokum rautt spjald. Leiktíminn hjá liðum 16 ára og eldri er 60 
mínútur sem skiptist upp í tvo 30 mínútna leikhluta. Leikhléið á milli leikhluta er 
10 til 15 mínútur. Þess má geta að í yngri flokkunum eru leikirnir styttri. Leiktími 
hjá liðum í aldursflokki 12 til 16 ára er 2x25 mínútur en 2x20 mínútur hjá 8 til 12 
ára börnum (International Handball Federation, 2010; Lidor og Ziv, 2011). 

Handknattleiksreglurnar voru uppfærðar árið 2000 sem hefur breytt 
leiknum töluvert. Reglan varðandi hraða miðju hefur aukið hraðann í 
handknattleik til muna. Breytingin fólst í því að nú þurfa andstæðingarnir ekki að 
vera komnir yfir á sinn vallarhelming áður en miðjan er tekin (International 
Handball Federation, 2010; Karcher og Buchheit, 2014).   

Kröfur handknattleiks 
Nútíma handknattleikur er hraður leikur og skipta liðin ört á milli sín vörn og 
sókn. Það er mikið um líkamlega snertingu í leiknum, snöggar stefnubreytingar og 
spretti. Árangur í handknattleik krefst mikillar tækni og samhæfingar auk líkam-
legs styrks (Luig og Henke, 2010). 

Líkamlegar kröfur til handknattleiksmanna eru mismunandi eftir 
leikstöðum, þar af leiðandi eru líkamsburðir þeirra ekki eins (Šibila og Pori, 
2009). Leikstöður í handknattleik skiptast gróflega upp í hornamenn, útileikmenn, 
línumenn og markmenn (Zapartidis, Vareltzis, Gouvali og Kororos, 2009). 
Hornamenn eru oftast nær fljótir og eru kröfur um tækni miklar. Hornamenn eru 
oft léttari og lægri en aðrir leikmenn. Miðjumenn og skyttur þurfa að vera með 
alhliða líkamlega getu og þá þurfa línumenn að vera sterkir, þó aðallega í neðri 
búk (Šibila og Pori, 2009). Handknattleiksmenn þurfa að geta hreyft sig hratt með 
hliðarskrefum, aftur á bak og áfram. Jafnframt þurfa þeir að geta skipt ört um 
stefnu, gert gabbhreyfingar í báðar áttir, stokkið upp og lent í ójafnvægi (Acsinte 
og Alexandru, 2007; Luig og Henke, 2010). Í handknattleik eru leikmenn undir 
miklu líkamlegu áreiti frá andstæðingum sínum ásamt því að hugsa um boltann á 
sama tíma (Acsinte og Alexandru, 2007). 
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 Handknattleikur hefur á undanförnum árum þróast mikið. Í kringum 
aldamótin breyttist leikurinn með tilkomu svokallaðrar hraðrar miðju. 
Handknattleikur er orðinn mun hraðari en hann var og eyða liðin minni tíma í 
sókn sem veldur þessum aukna hraða. Þessi þróun veldur því að líkamlegar kröfur 
til leikmanna hafa breyst (Ronglan, Raastad og Børgesen, 2006; Sevim, 2008). Í 
dag þurfa leikmenn að skipta fljótt úr vörn í sókn og öfugt. Þessi þróun gerir það 
að verkum að það er mikilvægara en áður að þjálfa líkamlegu þættina ef 
viðkomandi ætlar að ná langt í íþróttinni (Sevim, 2008). Leikmenn sem stunda 
handknattleik þurfa að búa yfir liðleika, snerpu og vera nógu sterkir til að vera 
samkeppnishæfir. Í efri hluti líkamans þurfa leikmenn að hafa mikinn kraft og 
styrk í bolvöðvum sem og í ríkjandi hendi. Í neðri hluta líkamans þarf leikmaður 
að búa yfir mikilli snerpu og afli fyrir allskyns stefnubreytingar og stökk (Wallace 
og Cardinale, 1997). Til að handknattleiksmenn geti hámarkað afl sitt þarf 
hámarkskraftur að vera mikill. Einnig þarf kraftþol leikmanna að vera gott svo að 
viðkomandi geti spilað heilan leik á fullum krafti, en hér þarf að hafa bæði loftfirrt 
og loftháð þol í huga (Heyward, 2010). Nánar er fjallað um loftfirrt og loftháð þol 
í kaflanum um þol hér að neðan. Það á þó að leggja aðaláherslu á loftfirrta þjálfun 
hjá handknattleiksmönnum líkt og hjá spretthlaupurum (Rannou, Prioux, Zouhal, 
Gratas-Delamarche og Delamarche, 2001). 

Rannsókn sem greindi frá fjölda spretta sem leikmaður tekur í leik sýndi 
fram á að leikmaður ferðast um 470 til 560 metra í formi spretta þar sem fjöldi 
spretta er að meðaltali 70 og hver og einn um sex til átta metrar að meðaltali 
(Šibila, Vuleta og Pori, 2004). Samkvæmt þessum niðurstöðum ættu handknatt-
leiksmenn að leggja stund á spretti. Í rannsókn sem Póvoas og fleiri (2012) 
framkvæmdu kom í ljós að meðalvegalengd sem leikmenn unnu af hendi var 
4.370 metrar í hverjum leik. Um 80% af leiktímanum eyða handknattleiksmenn í 
lítilli hreyfingu eða í kyrrstöðu. Afganginn af tímanum eða 20% nota leikmenn í 
spretti, stefnubreytingar eða gabbhreyfingar. Einnig kemur fram að í seinni 
hálfleik minnkar hraðinn og því þurfa leikmenn að vera í tiltölulega góðu formi til 
að halda út allan leiktímann (Póvoas o.fl., 2012). Þjálfun afreksmanna í 
handknattleik ætti því að samanstanda af æfingum sem auka getu þeirra til að gera 
sérhæfðar, kraftmiklar hreyfingar í leik og ná hraðri endurheimt þegar ákefðin er 
ekki eins mikil (Póvoas o.fl., 2012) 
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Lidor og Ziv (2011) skoðuðu og greindu rannsóknir (n=18) sem fjölluðu 
um líkamleg einkenni, líkamlega getu, skothraða, skotnákvæmni og frammistöðu 
kvenkyns leikmanna í handknattleik. Rannsakendurnir komust að hagnýtum 
tillögum fyrir þjálfara sem þjálfa kvenkyns handknattleiksmenn. Leggja skal 
áherslu á kraft- og styrkþjálfun því hún tengist bæði sprettgetu og skothraða. Til 
að auka hraða og snerpu þurfa sérhæfðar snerpuæfingar að vera til staðar sem og 
hraðaþjálfun. Það er mikilvægt fyrir þjálfara að skipuleggja sérhæfð æfingaplön 
því handknattleiksmenn ættu að framkvæma hreyfingar sem koma upp á æfingum 
og í leikjum. Þjálfarar ættu að skipuleggja einstaklingsmiðuð æfingaplön eftir 
leikstöðum til að ná sem mestum árangri (Lidor og Ziv, 2011). 

Þroski og hreyfigeta barna 
Tímabil kynþroska barna fer eftir kyni. Hjá stelpum er aldursbilið 8 til 14 ára en 9 
til 15 ára hjá strákunum (Kraemer og Fleck, 2005). Á aldursbilinu 8 til 19 ára eru 
stelpur á sínum unglingsárum en flestir strákar frá 10 til 22 ára aldurs (Kenney, 
Wilmore og Costill, 2012). Allir ganga í gegnum vaxtarkipp einhvern tímann á 
ævinni. Það er hins vegar mismunandi milli einstaklinga hvenær þessi kippur á sér 
stað. Strákar taka út helsta vaxtarkippinn 12 til 15 ára en stelpur byrja sinn um tíu 
ára og nær hann hámarki á 12 eða 13 ári (Kraemer og Fleck, 2005). Vöxtur á 
beinum, höndum og fótum líkamans er mjög hraður á fyrri hluta kynþroskans. 
Börn bregðast misvel við þessum vaxtarkipp, skapsveiflur geta orðið meiri og 
sjálfstraust getur minnkað. Það sem þau eiga þó sameiginlegt er að þau eru flest 
að leitast eftir viðurkenningu. Þegar líður á seinni hluta kynþroskans eykst vöðva-
styrkur og í kjölfarið eykst öryggi og sjálfstraust þeirra og oft fylgir betri 
frammistaða í þeirra íþróttagrein (Janus Friðrik Guðlaugsson, 1995). Það byrjar að 
hægjast verulega á vexti líkamans upp úr 16 til 18 ára og líkaminn nær þá fullum 
vexti (Dick, 2007).             

Félagslegur, líkamlegur og vitsmunalegur þroski mótast mikið á aldrinum 
12 til 18 ára. Þessi ár, oft kölluð mótunarár, einstaklings er rétti tíminn til að 
byggja upp hæfileika í tengslum við samhæfingu því hún er grundvöllur 
hreyfigetu barna og unglinga (Janus Friðrik Guðlaugsson, 1995). Það er mjög 
erfitt að byggja upp eiginleika eins og samhæfingu og jafnvægi þegar 
einstaklingar eldast, því er mikilvægt að veita góðan grunn svo hreyfigetan sé til 
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staðar í framtíðinni. Líkamlegir, sálrænir og andlegir eiginleikar eru misþroskaðir 
hjá einstaklingum. Þeim mun þroskaðari og fjölbreyttari sem þessir eiginleikar eru 
þeim mun meira getur einstaklingurinn haft áhrif á sinn íþróttaferil. Því er 
mikilvægt að hlúa að þessum þáttum strax hjá börnum (Janus Friðrik 
Guðlaugsson, 1995).      
Kröfur yngri flokka 
Handknattleikssamband Íslands hefur sett sér yfirmarkmið og er það að skapa 
þroskaða leikmenn með þor, jákvæðni og hugrekki. Þjálfun barna og unglinga á 
fyrst og fremst að vera uppbyggjandi bæði fyrir sálina og líkamann (Óskar 
Ármannsson, 2010). 

Samkvæmt kennsluskrá Handknattleikssambands Íslands á að kenna 5 til 
13 ára börnum grunnþætti handknattleiks, eins og leikreglurnar. Þegar barnið fer 
upp í 4. flokk, 13 til 15 ára, fer svo grunnþjálfun fram, þar sem líkamleg þjálfun 
eykst. Alþjóðlegur handknattleikur er ávallt að þróast og hefur það áhrif á þjálfun 
yngri flokka, sem dæmi má nefna að mun meiri hraði er í handknattleik núna en 
áður sem veldur því að hraðaþjálfun er orðin algengari hjá börnum. Einnig eru 
skotin og sendingarnar orðnar fjölbreyttari sem ýtir undir sköpunargleði hjá 
þjálfurum og börnum (Óskar Ármannsson, 2010).  

Aldursskeiðið 12 til 16 ára er svokallað miðstig í handknattleik á Íslandi. 
Vitsmunaleg og líkamleg geta er mjög misjöfn á þessu skeiði en iðkendur eiga þó 
að geta dregið ályktanir og hugsað óhlutbundið. Þetta aldursskeið er 5. og 4. 
flokkur í handknattleik og má þá spila út um allan völl og þurfa iðkendur að 
bregðast við því. Það koma upp margar nýjar aðstæður sem þau hafa aldrei lent í 
áður og þurfa að leysa á stuttum tíma. Því er ákvarðanataka iðkanda aðal-
markmiðið í þjálfun á miðstigi (Kristinn Guðmundsson, e.d.). Þegar þjálfun ætluð 
börnum í 5. flokki, 12 til 13 ára, er skipulögð er aðalmarkmiðið að bjóða upp á 
fjölbreytta kennslu á tækni. Þjálfarar þurfa að ýta undir sköpunargleði barna í 
gegnum leiki og þannig öðlast þau öryggi. Þegar börn eru í 5. flokki er reynt að 
fara yfir fjölbreytt grunnhreyfinám sem og grunnatriði í snerpu. Börn í 4. flokki 
byrja í styrkþjálfun fyrir allan líkamann og hlaup- og stökkæfingar eiga að færast í 
aukana (Óskar Ármannsson, 2010). 
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Þjálfun barna 
Þjálfun barna á ekki að vera þjálfun fullorðinna í smækkaðri mynd (Óskar 
Ármannsson, 2010). Þegar kemur að þjálfun barna ber að hafa í huga að öll börn 
þroskast og vaxa mishratt og á mismunandi aldursbilum. Því þarf að gæta að 
æfingarnar séu einstaklingsmiðaðar því þau ráða ekki öll við sama álagið. Einnig 
geta of margar æfingar með stuttum hvíldum á milli orsakað verri frammistöðu 
hjá börnum (Faigenbaum o.fl., 2009). 

Börn ganga í gegnum sálrænar og líkamlegar breytingar á uppvaxtarárum 
sínum og því eru þau ekki alltaf móttækileg fyrir allri þjálfun. Það er því 
mikilvægt að kynna sér þessar breytingar svo viðkomandi sé með á hreinu hvenær 
á að þjálfa hvaða atriði. Stefna Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands varðandi 
þjálfun er aldursskipt. Markmið þjálfunar frá fæðingu til átta ára er jákvæð 
upplifun barnanna og að bæta hreyfifærni og samhæfingu. Þegar börn eru 9 til 12 
ára á að bæta þol, kraft, liðleika og tæknilega færni og stuðla að því að sem flestir 
haldi áfram íþróttaiðkun. Kynþroskinn tekur við þegar börn eru 13 til 16 ára og þá 
á að byggja ofan á þann grunn sem er kominn og einnig að kynna fyrir þeim 
afreksíþróttamennsku og skapa jákvætt umhverfi í kringum þau. Á aldursbilinu 17 
til 19 ára er þjálfunarálag aukið til muna og afrekshugsun innleidd (Guðbjörg 
Norðfjörð o.fl., 2015). Markmið með þjálfun er fyrst og fremst að skapa hreyfi-
undirstöðu fyrir börnin (Óskar Ármannsson, 2010).    
Líkamlegur munur á milli kynja 
Áður en kynþroskaskeiðið skellur á eru strákar og stelpur með álíka líkamsburði. 
Þeim svipar til í hæð, þyngd, ummáli og þéttleika beina. Á kynþroskaskeiðinu 
byrja kynin að þróast í sundur og verulegur munur verður á líkamlegum 
eiginleikum. Ef litið er á muninn út frá frammistöðu, til dæmis í kraftlyftingum, 
liggur hann aðallega í mun á vöðvamassa og styrk. Sumir rannsakendur segja að 
kynjamunurinn felist í líffræðilegum eða lífaflfræðilegum þáttum, á meðan aðrir 
segja að reynsla og aðgangur að sérhæfðri þjálfun útskýri að hluta frammistöðu og 
hæfni kynjanna (Bompa og Haff, 2009; Kraemer o.fl., 2001). Seiler, De Koning 
og Foster skoðuðu afreksíþróttafólk meðal annars í hlaupum og sundi frá árunum 
1952 til 2006 (2007). Rannsakendurnir greindu frá því að kynjamunur tengdur 
frammistöðu minnkaði í upphafi, en nýverið hefur hægst á þessari þróun og 
stendur munurinn nánast í stað (Seiler o.fl., 2007).  
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Þjálfun líkamsþátta 
Eins og áður hefur komið fram þarf þjálfari að átta sig á hvaða þroskastigi börnin 
eru stödd svo að þjálfunin verði skemmtileg og árangursrík fyrir flesta og að hún 
hindri ekki þroskaferli barnanna (Bangsbo, 2007). 
Þol 
Mikil áreynsla í langan tíma er skilgreiningin á þoli, nánar tiltekið 
heildarafkastageta hjarta-, lungna- og æðakerfanna við þessar aðstæður. Samspil 
hjarta, lungna og æðakerfis veita vöðvunum sem eru að vinna, súrefni og næringu 
(Heyward, 2010; Ortega, Ruiz, Castillo og Sjöström, 2008). Hægt er að skipta þoli 
í tvennt, loftháð og loftfirrt þol. Loftfirrt þol er geta líkamans til að erfiða í stuttan 
tíma, vöðvarnir nota þá orku sem er til staðar í vöðvunum. Vöðvarnir þurfa þá 
ekki súrefni til að framleiða orkuna. Loftháð þol þarfnast hins vegar súrefnis. 
Hjarta-, lungna- og æðakerfið sjá til þess að viðhalda súrefnisflutningi til 
vöðvanna sem eru að vinna á meðan á langri áreynslu stendur (Kenney o.fl., 
2012). Í handknattleik þurfa leikmenn að vera með loftháð og loftfirrt þol 
(Zapartidis o.fl., 2009). 
 Hámarkssúrefnisupptaka (VO2max) er mesta súrefnisupptaka líkamans við 
hámarksáreynslu (Kenney o.fl., 2012). Hægt er að nota göngu- og hlaupapróf til 
að meta hámarkssúrefnisupptöku (Ortega o.fl., 2008). Einingarnar lítrar á mínútu 
(l/mín) og millilítrar á hvert kíló líkamsþyngdar á mínútu (ml/kg/mín) eru oftast 
notaðar fyrir hámarkssúrefnisupptöku. Í prófum þar sem líkamsþyngd er borin, 
það er þegar einstaklingur ber alla sína líkamsþyngd sjálfur, eins og í YoYo 
hlaupaprófi er ml/kg/mín notuð (McArdle, Katch og Katch, 2007). YoYo 
hlaupapróf er dæmi um próf sem metur hámarkssúrefnisupptöku. Nota þarf jöfnu 
til að umbreyta niðurstöðunum úr prófinu í hámarkssúrefnisupptöku (Bangsbo, 
Iaia og Krustrup, 2008).   
Snerpa 
Það eru til margar skilgreiningar á snerpu. Sem stendur er ekki búið að komast að 
samkomulagi um hina einu réttu skilgreiningu. Snerpa hefur verið skilgreind sem 
getan til að skipta hratt um stefnu, stöðva og taka hratt af stað (Little og Williams, 
2005). Sheppard og Young (2006) lögðu fram nýja skilgreiningu á snerpu þar sem 
þeir lögðu til að snerpa væri snögg allsherjar hreyfing líkamans þar sem hraða- 
eða stefnubreyting væri viðbragð við áreiti. Það er hægt að skipta snerpu í tvennt, 
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annars vegar breytingu á hraða og stefnu og hins vegar skynjunar- og 
ákvörðunarþætti. Það sem hefur áhrif á skynjunar- og ákvörðurnarþætti er sjón-
skimun, eftirvænting, þekking á aðstæðum og getan til að bera kennsl á ákveðin 
mynstur. Hæfni til að breyta um hraða og stefnu fer meðal annars eftir tækni 
einstaklings, hraða spretts eftir beinni línu og eiginleika í vöðvum fóta (Sheppard 
og Young, 2006).    

Þegar þjálfa á snerpu er mikilvægt að vöðvastyrkur sé til staðar, 
samdráttarhraði vöðva eykst og fleiri vöðvaþræðir virkjast. Við snerpuþjálfun 
barna ber að varast að þau séu þreytt, þau þurfa að vera líkamlega og andlega 
tilbúin í komandi átök (Gjerset, Holmstad og Haugen, 1998). Próf sem mæla 
snerpu einstaklinga innihalda yfirleitt snöggar stefnubreytingar eða hugræna þætti 
eins og eftirvæntingu og að bera kennsl á ákveðin mynstur (Sheppard og Young, 
2006). Sheppard og Young (2006) báru saman Illinois snerpupróf, 20 metra sprett 
og 505 snerpuprófið. Rannsakendurnir komust að þeirri niðurstöðu að 505 snerpu-
prófið væri réttmætast þegar kemur að snerpu því það var með mestu fylgnina við 
hröðun í snúningsfasa prófsins, jafnframt var lág fylgni við hraða.  
Styrkur 
Styrkþjálfun snýst um það að mynda kraft á ytri mótstöðu, til að auka getu 
einstaklings að beita afli eða veita því viðnám. Æfingar með eigin líkamsþyngd, 
lóð og vélar veita viðnámið sem þarf til að auka styrk (Benjamin og Glow, 2003). 
Það eru til þrjár gerðir af vöðvasamdrætti, vöðvastytting þar sem kraftur er 
framkallaður þegar vöðvinn er að styttast, vöðvalenging þar sem kraftur er 
framkallaður þegar vöðvinn er að lengjast og að lokum stöðusamdráttur þar sem 
kraftur er framkallaður en lengd vöðvans helst óbreytt (Kenney o.fl., 2012). 
Stöðusamdráttur heldur líkamanum í uppréttri stöðu og heldur jafnvægi á honum. 
Kyrrstöðukraftur er mikilvægur til dæmis í handknattleik því þar er mikið um tog 
frá mótherjum og þurfa handknattleiksmenn að standa það af sér (Dick, 2007).  

Það eru einnig til þrjár gerðir af vöðvaþráðum, gerð eitt eru hægir og 
rauðir þræðir. Þeir dragast hægt saman, hafa gott blóðflæði og henta vel við 
æfingar með lágri ákefð og íþróttagreinum sem krefjast mikils úthalds eins og 
langhlaup. Gerð tvö eru hraðir og hvítir, hafa mikið af hvatberum og jafna sig 
fljótt eftir mikil átök. Þeir henta vel við loftfirrtar æfingar og eru í aðalhlutverki í 
æfingum við mikla ákefð. Gerð þrjú eru hvítir eins og gerð tvö nema þeir eru 
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umtalsvert hraðari. Þessi gerð vöðvaþráða þreytist hratt og myndar mikið af 
mjólkursýrum. Gerð þrjú virkjast þegar að vöðvinn þarf að framleiða mikinn 
kraft. Hlutfall hverrar gerðar er breytilegt eftir vöðvum, einstaklingum og þjálfun. 
Styrkþjálfun og þolþjálfun geta leitt til breytinga á hlutföllum vöðvaþráða í 
líkamanum (Kenney o.fl., 2012).  

Vöðvamassi barna er ekki nema 20% af líkamsþyngd þeirra miðað við 
40% til 50% hjá fullorðnum. Því þarf að passa vel upp á álagið sem lagt er á 
börnin því þau þola ekki jafn mikið og fullorðnir (Gjerset o.fl., 1998; Kenney 
o.fl., 2012). Dæmi um styrkpróf er gripstyrkpróf sem gefur til kynna styrk í hendi 
og fingrum. Gripstyrkur hjá handknattleiksmönnum þarf að vera mikill því flest 
skot og köst eru kláruð með úlnlið og fingrum (Visnapuu og Jürimäe, 2007).  
Kraftþjálfun 
Þegar börn stunda kraftþjálfun þarf að taka mið af reynslu þeirra og aldri 
(Kraemer og Fleck, 2005). Þegar kraftþjálfun er stunduð styrkjast vöðvarnir og 
því er mikilvægt að halda teygjanleika vöðvans og liðleika um liðamót til að koma 
í veg fyrir meiðsli. Börn skulu eingöngu notast við grunnæfingar til að byrja með 
og meðalákefð. Það á að leggja áherslu á miðju líkamans, styrkja kvið og 
bakvöðva og einnig að passa upp á samræmi í mótlægum vöðvum (Dick, 2007). 
Þegar börn verða 14 ára byrjar sérhæfing í kraft- og styrkþjálfun. Áhersla er lögð 
á tæknilegar útfærslur og er æfingaálagið aukið jafnt og þétt (Kraemer og Fleck, 
2005). 

Það eru til mörg próf til að meta afl hjá einstaklingum, eitt af þeim er 
boltakast með þungum bolta (e. medicine ball). Markmiðið með því prófi er að 
meta afl og styrk í efri hluta líkamans. Stockbrugger og Haennel (2001) komust að 
þeirri niðurstöður að boltakast með þungum bolta er áreiðanlegt og réttmætt próf 
til að meta afl alls líkamans. Próf sem meta afl í neðri hluta líkamans eru meðal 
annars lóðrétt stökk (Buchheit, Mendez-Villanueva, Quod, Quesnel og Ahmaidi, 
2010).   
Samhæfing 
Samstarf beinagrindarvöðva og miðtaugakerfis í markvissri hreyfingu er svo-
kölluð samhæfing. Samhæfing auðveldar handknattleiksmönnum að læra nýja 
tækni fyrr. Svo að leikmenn geti öðlast góða samhæfingu þurfa nokkur megin-
atriði að vera til staðar, einna helst kraftur, hraði og liðleiki (Dick, 2007). Tauga-
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kerfið byrjar ekki að þroskast almennilega fyrr en um tíu ára aldur, því eiga börn 
bágt með að gera flóknar hreyfingar fram að þeim aldri. Börn lenda í vaxtarkipp 
sem gerir það að verkum að þau eiga í miklu basli með að framkvæma æfingar 
tengdar samhæfingu, þó þær tengist auðveldustu tækniatriðum íþróttarinnar. Því 
fjölbreyttari æfingar, því betri verður alhliða samhæfingin (Gjerset o.fl., 1998).     

Prófasett 
Handboltaskóli HSÍ er haldinn árlega og hefur verið haldinn í rúm 20 ár. Þjálfarar 
liða á Íslandi senda þá fjóra leikmenn af báðum kynjum í skólann. Árið 2015 
ákváðu HSÍ og Háskólinn í Reykjavík að hefja mælingar á börnunum sem taka 
þátt í Handboltaskóla HSÍ. Mælingarnar fóru fram á þriggja daga tímabili. Fyrsta 
daginn var tækni og færni mæld, annan daginn var hraði og kraftur mældur og 
þriðja daginn var hlaupapróf og líkamsmælingar. 
Almenn próf 
Yoyo próf 
Í mörgum íþróttagreinum, meðal annars í handknattleik og knattspyrnu, tengist 
árangur getu íþróttamanns til að framkvæma erfiðar æfingar ítrekað. Því er 
mikilvægt að geta metið getu íþróttamannsins til að framkvæma stífar æfingar og 
hæfileika hans til að endurheimtar eftir slíkar æfingar. YoYo prófið var þróað út 
frá þessum rökum (Krustrup o.fl., 2003). Það eru til tvennskonar YoYo próf, YoYo 
hvíldarprófin (e. intermittent recovery test [IR]) og YoYo þolprófin (e. endurance 
test). Bæði prófin eru í tveimur stigum, stig eitt er fyrir byrjendur eða áhugamenn 
en annað stigið er fyrir vel þjálfaða einstaklinga. Hvíldarprófin eru með tíu 
sekúnda hvíld á milli spretta en þolprófin eru einungis með fimm sekúnda hvíld á 
milli spretta (Bradley o.fl., 2011; Nazarali, Rajabi og Aliabadi, 2013). YoYo 
hvíldarprófin meta getu einstaklings til að framkvæma erfiðar æfingar ítrekað. 
YoYo IR prófið skiptist upp í tvö stig, YoYo IR1 leggur áherslu á að meta getu 
einstaklings til að framkvæma æfingar með hléum inni á milli sem leiðir til 
hámarksvirkjunar loftháðs þols. YoYo IR2 prófið leggur áherslu á loftfirrta þolið 
og metur getu einstalings til að jafna sig eftir síendurtekna hreyfingu (Bangsbo 
o.fl., 2008). Þó að YoYo IR1 hafi ekki verið upphaflega þróað til þess að meta þol 
í handknattleik, er eðli YoYo prófsins endurteknir sprettir með hárri ákefð og hvíld 
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á milli, mjög líkt því sem gerist þegar handknattleikur er spilaður (Souhail, 
Castagna, Mohamed, Younes og Chamari, 2010).  

Rannsókn var framkvæmd í Túnis á 18 ungum karlkyns handknattleiks-
mönnum þar sem meðalaldurinn var 14,3 ár. Markmið rannsóknarinnar var að 
athuga tengsl milli YoYo IR1 prófsins og yfirferðar handknattleiksmanna í leik 
(Souhail o.fl., 2010). Þeir voru allir útileikmenn og var fylgst með þeim spila 
handknattleik og vegalengdin hjá hverjum og einum skráð. Síðan tóku þeir þátt í 
YoYo IR1 prófi og vegalengdirnar bornar saman. Marktæk fylgni var á milli YoYo 
prófsins og vegalengdar í leik. Þeir hlupu að meðaltali 1.831 metra í YoYo prófinu 
og að meðaltali 1.921 metra í leik (Souhail o.fl., 2010). Matthys og fleiri (2011) 
rannsökuðu muninn á afreks- og áhugahandknattleiksmönnum. Þeir rannsökuðu 
þrjá aldurshópa, undir 14 ára, undir 16 ára og undir 18 ára. Það tóku 428 ungir 
karlkyns handknattleiksmenn þátt frá 15 mismunandi félagsliðum í Belgíu. U-14 
ára hópnum var skipt í afreksleikmenn (n=20) og áhugaleikmenn (n=166). Leik-
mennirnir tóku YoYo IR1 prófið og hlupu leikmennirnir að meðaltali 960 metra en 
áhugamannahópurinn einungis 706 metra að meðaltali (Matthys o.fl., 2011). 
Gripstyrkur 
Mæling á gripstyrk er talin gefa góða vísbendingu um almenna heilsu ásamt því 
að vera ein áreiðanlegasta mælingin til að mæla styrk. Gripstyrkur er einnig 
mikilvægur til þess að kasta og grípa bolta, til dæmis í handknattleik (Visnapuu og 
Jürimäe, 2007). Visnapuu og Jürimäe (2007) framkvæmdu rannsókn með það 
markmið að kanna áhrif byggingu líkama og handar á gripstyrk hjá strákum sem 
æfa handknattleik og körfuknattleik. Það tóku alls 193 strákar þátt á aldrinum 10 
til 17 ára, þeim var skipt niður í hópa eftir aldri. Þær líkamsmælingar sem voru 
framkvæmdar voru hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðullinn (e. body mass index 
[BMI]). Gripstyrkur var mældur með Lafayette mæli og kom þá í ljós að strákar á 
aldrinum 14 til 15 ára (n=39) voru með gripstyrk að meðaltali 414,5 N í ríkjandi 
hendi. Lykilályktun sem Visnapuu og Jürimäe drógu frá þessari rannsókn var að 
líkamsbygging hafði meiri áhrif á gripstyrk heldur en bygging handar hjá ungum 
leikmönnum í handknattleik og körfuknatteik (Visnapuu og Jürimäe, 2007) 
505 snerpupróf 
505 snerpuprófið var hannað með kröfur krikkets í huga en hefur einnig verið 
notað til að meta stefnubreytingar og snerpu í öðrum íþróttum (Sheppard og 
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Young, 2006). Prófið mælir hversu langan tíma tekur að hlaupa fimm metra áfram 
með fljúgandi byrjun, snúa við, og hlaupa fimm metra til baka (Gabbett, Jenkins 
og Abernethy, 2010). Rannsókn var framkvæmd í Ástralíu á 41 ungum afreks-
manni í rugby þar sem þeir voru fengnir til að hlaupa 505 snerpuprófið. Meðal-
aldurinn var 15,8 ár og var þeim skipt í tvennt, atvinnumenn og áhugamenn. Þeir 
fengu þrjár tilraunir og sýndu niðurstöðurnar að atvinnumennirnir hlupu að meðal-
tali á 2,30 sekúndum en áhugamennirnir að meðaltali á 2,37 sekúndum (Gabbett 
o.fl., 2010). Það var einnig gerð rannsókn á 32 kvenkyns atvinnumönnum í 
Ástralíu sem æfa rugby. Meðalaldurinn var 18,9 ár og greindi þessi rannsókn frá 
því að meðaltal hjá þeim í 505 snerpuprófinu var 2,64 sekúndur (Gabbett, 2007). 
Boltakast með þungum bolta 
Boltakast með þungum bolta er tegund af prófi sem metur afl. Þungum bolta, til 
dæmis þriggja kílógramma, er þá kastað með báðum höndum meðal annars áfram 
eða aftur fyrir sig. Kasta á boltanum eins langt og mögulegt er og er mikilvægt að 
beita öllum líkamanum til þess að mynda kraftinn (Mayhew, Bird, Cole og Koch, 
2005). Stockbrugger og Haennel (2001) rannsökuðu hvort að boltakast aftur fyrir 
sig með þungum bolta væri réttmætt og áreiðanlegt próf til að meta afl. 
Þátttakendurnir voru 20 strandblaksleikmenn, tíu karlkyns og tíu kvenkyns. 
Meðalaldurinn var 22,8 ár og framkvæmdu þau boltakast aftur fyrir sig og lóðrétt 
stökk. Boltinn var þrjú kílógrömm og fengu þau að kasta og stökkva þrisvar. 
Niðurstöðurnar sýndu sterka fylgni á milli boltakasts aftur fyrir sig og lóðrétts 
stökks sem gefur vísbendingu um að boltakast aftur fyrir sig með þungum bolta er 
réttmætt og áreiðanlegt próf til að meta afl (Stockbrugger og Haennel, 2001). 

Í rannsókn á boltakasti aftur fyrir sig með þungum bolta sem Duncan, Al-
Nakeeb og Nevill (2005) gerðu á ungum karlkyns rugby leikmönnum á aldrinum 
15 til 16 ára kom í ljós að þeir köstuðu boltanum að meðaltali 10,1 metra. Þeir 
notuðu þriggja kílógramma bolta og fengu að kasta sex sinnum með tveggja 
mínútna pásu á milli kasta. Það kom einnig í ljós í þessari rannsókn að ef 
rannsakendur vilja fá marktækar og traustar niðurstöður þurfa þátttakendur að fá 
að minnsta kosti sex tilraunir (Duncan o.fl., 2005). Það sýndi sig einnig í annarri 
rannsókn að lengsta kastið hjá um helmingi þátttakenda kom í þriðju og seinustu 
tilrauninni. Þetta gefur meðal annars til kynna að þátttakendur þurfa að fá að finna 
sína tækni í kastinu (Mayhew o.fl., 2005).  
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Lóðrétt stökk 
Til þess að áætla afl í neðri hluta líkamans er lóðrétt stökk (e. countermovement 
jump [CMJ]) oft notað. CMJ prófið er hægt að framkvæma með höndum eða án 
handa. Sé prófið framkvæmt án handa eru hendurnar á mjöðmum og þátttakendur 
byrja í uppréttri stöðu. Síðan beygja þeir sig og stökkva eins hátt upp og þeir geta 
(Buchheit o.fl., 2010; Cherif o.fl., 2012). Það er einnig til hnébeygjustökk (e. 
squat jump [SJ]) sem er svipað og CMJ nema að þátttakendur byrja í hné-
beygjustöðu og stökkva svo eins hátt upp og mögulegt er (Cherif o.fl., 2012). 
Hnébeygjustökk er notað til að meta afl í vöðvum, þar sem hreyfingin felur 
einungis í sér vöðvastyttingu. CMJ inniheldur hins vegar vöðvalengingu og 
vöðvastyttingu sem fylgir á eftir og er því flóknara (Bencke o.fl., 2002). 

Nejic og fleiri (2013) framkvæmdu rannsókn á ungum blakstelpum þar 
sem meðalaldurinn var 16,28 ár. Þær voru látnar framkvæma CMJ og stukku að 
meðaltali 25,59 sentímetra. Þá rannsökuðu Ingebrigtsen, Jeffreys og Rodahl 
(2013) mun á U-16 ára og U-18 ára landsliðum Noregs í karla- og kvennaflokki. 
Það tóku 29 strákar og 29 stelpur þátt og framkvæmdu þau CMJ og SJ próf. Undir 
16 ára strákarnir (n=14) stukku að meðaltali 29,94 sentímetra í CMJ og aðeins 
lægra í SJ eða að meðaltali 28,10 sentímetra. Undir 16 ára stelpurnar (n=15) 
stukku að meðaltali 24,57 sentímetra og eins og strákarnir aðeins lægra í SJ eða að 
meðaltali 23,25 sentímetra (Ingebrigtsen o.fl., 2013). 
Langstökk án atrennu 
Langstökk án atrennu er mælikvarði á afl í neðri hluta líkamans (Zapartidis o.fl., 
2009). Það mælir hversu langt einstaklingur stekkur jafnfætis í einu stökki 
(Howley og Franks, 2003). Zapartidis og fleiri (2009) rannsökuðu muninn á þeim 
sem voru valdir í yngri landsliðin í Grikklandi í handknattleik og þeim sem voru 
ekki valdir. Rannsakendurnir framkvæmdu mælingar á 161 ungling, þar af voru 
strákarnir 88 og meðalaldurinn 14,05 ár og stelpurnar 73 og meðalaldurinn 13,68 
ár. Þau fóru í fimm próf og var eitt þeirra langstökk án atrennu. Strákarnir stukku 
að meðaltali 201,46 sentímetra og stelpurnar stukku að meðaltali 177,86 
sentímetra. Þegar munurinn á milli þeirra sem voru valin í landsliðin og þeirra 
sem voru ekki valin kom í ljós að þau sem voru valin stukku lengra (Zapartidis 
o.fl., 2009). Þeir skoðuðu einnig stökklengd eftir leikstöðum og kom þá í ljós að 
strákar sem spila skyttustöðu stukku lengst eða að meðaltali 210,05 sentímetra. 
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Þeir sem stukku styst að meðaltali voru markmennirnir eða 183,9 sentímetra. Hjá 
stelpunum stukku hornamennirnir lengst að meðaltali eða 181,31 sentímetra en 
línumennirnir stukku styst að meðaltali eða 166,25 sentímetra (Zapartidis o.fl., 
2009). 
Líkamsmælingar 
Fræðimenn fást meðal annars við líkamsmælingar. Líkt og felst í orðinu snýst það 
um að mæla líkama fólks með tilliti til þyngdar, hæðar, vöðva og fitulags (Bogin, 
1999). Zapartidis og fleiri (2009) báru saman líkamlega eiginleika og líkamlega 
getu þeirra sem voru valin í yngri landslið Grikkja og þeirra sem voru ekki valin. 
Rannsakendurnir skiptu hópnum upp eftir leikstöðum og skoðuðu hæð, þyngd, 
líkamsþyngdarstuðul, faðm, lengd handar og lengd frá þumalfingri að litla fingri 
þegar fingur eru glenntir í sundur. Strákarnir voru að meðaltali 174,45 sentímetrar 
á hæð og stelpurnar 164,31 sentímetri. Þyngdin hjá strákunum var að meðaltali 
69,68 kílógrömm og stelpurnar vógu að meðaltali 57,06 kílógrömm. Faðmurinn 
var lengri hjá strákunum eða að meðaltali 179,29 sentímetrar en hann var 166,6 
sentímetrar hjá stelpunum. Lengd handar var mæld og var lengdin að meðaltali 
19,24 sentímetrar hjá strákunum en 17,74 sentímetrar að meðaltali hjá stelpunum. 
Lengdin frá þumalfingri að litla fingri þegar fingur voru glenntir í sundur var að 
meðaltali 22,97 sentímetrar hjá strákunum en 20,79 sentímetrar hjá stelpunum 
(Zapartidis o.fl., 2009).  

Líkamsmælingar eftir leikstöðum leiddu í ljós að línumenn hjá strákunum 
voru að meðaltali hæstir, þyngstir, með lengsta faðminn og það var lengst á milli 
þumalfingurs og litla fingurs hjá þeim. Skytturnar í strákahópnum voru að 
meðaltali með lengstu hendurnar, en eftir því sem lengdin eykst þeim mun meiri 
verður skothraðinn. Skytturnar í stelpuhópnum voru að meðaltali hæstar, með 
lengsta faðminn, hendina og lengstu lengdina milli þumalfingurs og litla fingurs. 
Hins vegar voru markmennirnir í stelpuhópnum að meðaltali þyngstir. Forvitnilegt 
var að sjá að hornamenn í stelpuhópnum voru með lægstu gildin í öllum 
líkamsmælingunum. Leikmennirnir sem voru valdir í landsliðið voru að meðaltali 
hærri, þyngri og með lengri faðm en þeir sem voru ekki valdir. Lengd handar og 
lengd milli þumalfingurs og litla fingurs var einnig lengri hjá þeim sem voru valin 
(Zapartidis o.fl., 2009). 
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Sérhæfð próf 
Skothraðamælingar 
Skothraði er mikilvæg færni í handknattleik og er einn af þeim þáttum sem 
handknattleiksmenn þurfa að hafa til að ná árangri. Hraðinn sem myndast við að 
kasta bolta kemur ekki eingöngu frá vöðvamassa heldur einnig frá öðrum þáttum 
eins og samhæfingu líkamans og tæknikunnáttu (Vila o.fl., 2012). Zapartidis og 
fleiri (2009) skoðuðu 161 ungling, þar af voru strákarnir 88 og meðalaldurinn 
14,05 ár og stelpurnar 73 og meðalaldurinn 13,68 ár. Rannsakendurnir voru meðal 
annars að skoða skothraða. Hann var mældur með hraðamæli og átti hver 
þátttakandi að framkvæma vítakast og skjóta eins fast og mögulegt var. Strákarnir 
skutu boltanum að meðaltali á 19,64 metrum á sekúndu en stelpurnar að meðaltali 
á 16,39 metrum á sekúndu (Zapartidis o.fl., 2009). Rannsakendurnir skoðuðu 
einnig skothraða eftir leikstöðum og kom þá í ljós að stelpur sem voru með 
mestan skothraða voru skyttur, eða að meðaltali 17,13 metrar á sekúndu. Þær sem 
voru að meðaltali með minnstan skothraða voru markmennirnir eða 15,54 metrar á 
sekúndu. Hjá strákunum skutu línumenn hraðast eða að meðaltali 20,31 metra á 
sekúndu en markmennirnir hægast eins og hjá stelpunum eða að meðaltali á 18,15 
metrum á sekúndu (Zapartidis o.fl., 2009). 

Vila og fleiri (2012) skoðuðu skothraða ásamt fleiru hjá 130 kvenkyns 
atvinnumönnum í handknattleik og var meðalaldurinn 25,74 ár. Rannsakendurnir 
skoðuðu skothraða frá sjö metra línunni (vítalínan) þar sem þátttakandinn stendur 
kyrr, níu metra línunni (punktalínan) þar sem hann tók þrjú skref að línunni og 
skaut og einnig þar sem hann tók þrjú skref að níu metra línunni en stökk upp í 
loftið og skaut á markið. Að meðaltali skutu þær boltanum frá sjö metra línunni á 
20,58 metrum á sekúndu, frá níu metra línunni án uppstökks á 22,53 metrum á 
sekúndu og með uppstökki að meðaltali 21,98 metrum á sekúndu (Vila o.fl., 
2012).   
Knattrak milli keilna 
Knattrak milli keilna er færnipróf. Snerpa, hraði og færni endurspeglast í þessu 
prófi. Þátttakendur rekja bolta 15 metra fram og til baka. Á leiðinni eru fimm 
stangir og þurfa þátttakendur að sviga á milli stanganna (Lidor o.fl., 2005). Lidor 
og fleiri (2005) framkvæmdu rannsókn á 12 til 13 ára gömlum börnum og 
skoðuðu muninn á þeim sem voru valin í yngri landsliðin og þeim sem voru ekki 
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valin. Þær stelpur sem voru valdar í landsliðið luku prófinu að meðaltali á 9,02 
sekúndum en þær sem ekki voru valdar luku prófinu að meðaltali á 9,74 
sekúndum. Strákarnir sem voru valdir í landsliðið luku prófinu að meðaltali á 8,68 
sekúndum en þeir sem ekki voru valdir að meðaltali á 9,40 sekúndum. Það kom í 
ljós í þessari rannsókn að bæði strákarnir og stelpurnar sem voru valin í landsliðið 
voru sneggri, í knattraki á milli keilna, en þau sem voru ekki valin (Lidor o.fl., 
2005). 

Önnur rannsókn var framkvæmd á 472 belgískum karlkyns handknatt-
leiksmönnum. Rannsakendurnir skoðuðu muninn á þroska, líkamseiginleikum og 
líkamlegri getu á milli U-14, U-15 og U-16 landsliðanna og báru einnig saman 
ólíkar leikstöður. Þátttakendurnir voru strákar á aldrinum 13,00 til 15,99 ára 
(Matthys, Fransen, Vaeyens, Lenoir og Philippaerts, 2013). Þegar U-14 ára 
landsliðið var skoðað kom í ljós að útileikmenn voru að meðaltali 8,9 sekúndur, 
markmenn að meðaltali 9,9 sekúndur, línumenn að meðaltali 9,0 sekúndur og 
hornamenn að meðaltali 9,7 sekúndur. Útileikmennirnir voru því fljótastar en 
markmennirnir hægastir (Matthys o.fl., 2013). 
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Aðferðir og gögn 
Hér verður markmiði rannsóknarinnar gerð skil. Fjallað verður um þær rann-
sóknaraðferðir sem notaðar voru við söfnun gagna sem og mælitæki, þátttakendur, 
framkvæmd og úrvinnslu gagna. 
Markmið rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða líkamlegt hreysti handknattleiksmanna á 
fjórtánda aldursári, það eru strákar og stelpur fædd árið 2001. Í kjölfarið var gerð 
úttekt á gögnunum og metið hvort framkvæmd og val á prófum hafi verið skyn-
samlegt út frá þeim niðurstöðum sem þau gáfu. Þetta voru fyrstu mælingar á 
þessum hópi með þessum prófum.  
Rannsóknaraðferð 
Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn þar sem lögð voru fyrir níu próf. Sex 
líkamshreystipróf, tvö sérhæfð próf og líkamsmælingar. Einnig var lagður fyrir 
spurningalisti.  
Mælitæki 
Þátttakendur framkvæmdu níu próf. Það voru sex líkamshreystipróf: YoYo 
hlaupapróf, 505 snerpupróf, gripstyrkpróf, boltakast með þriggja kílógramma 
bolta, lóðrétt stökk og langstökk án atrennu. Það voru lögð fyrir tvö sérhæfð próf: 
Skothraðamælingar og knattrak á milli keilna. Einnig voru líkamsmælingar: Hæð, 
þyngd, faðmur og lófi. Lýsing á prófunum er eftirfarandi:  
 YoYo próf: YoYo hvíldarpróf stig eitt metur getu einstaklings til að 

framkvæma erfiðar æfingar ítrekað (Bangsbo o.fl., 2008). Markmiðið er að 
reyna að halda út eins lengi og mögulegt er. Þátttakendur stóðu við 
byrjunarlínuna og lögðu af stað við hljóðmerki. Þeir hlupu 20 metra, sneru 
við og hlupu svo 20 metra til baka. Þegar þeir komu aftur á byrjunarlínuna 
þurftu þeir að vera á undan seinna hljóðmerkinu, það segir til um hversu 
lengi þátttakendur eiga að vera að hlaupa þessa vegalengd. Þá tók við 
hvíldartími sem var tíu sekúndur, þeir hlupu hægt út að fimm metra línunni 
og sneru þar við og tóku sér stöðu aftur á byrjunarlínunni. Allar stelpurnar 
tóku prófið saman og allir strákarnir tóku það saman. Mælt var hve marga 
metra hver þátttakandi gat hlaupið áður en hann stöðvaði vegna þreytu, eða 
náði ekki að hlýða hljóðmerkinu. Þegar þátttakandi vildi hætta gaf hann 
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merki með uppréttri hönd og aðstoðarmaður kom og skráði tímapunktinn. 
Áhöldin sem voru notuð voru keilur og hljómflutningstæki. 

 Gripstyrkur: Metur styrk og virkni vöðva í hendinni (Gallup, O’Brien, 
White og Wilson, 2010). Markmið prófsins er að kreista gripstyrktæki eins 
fast og hægt er. Gripstyrktækið, Vernier hand dynamometer HD-BTA, var 
tengt við tölvu og notast var við forritið Logger Lite. Þátttakandi fékk sér 
sæti við borð og var með olnbogann í 90° upp við líkama og fætur við 
jörðina. Hann tók svo utan um gripstyrkmælinn með ríkjandi hendi og 
kreisti af öllum kröftum í örfáar sekúndur. Krafturinn var mældur í 
Newtonum og áhöldin sem voru notuð voru gripstyrktæki, fartölva, borð og 
stóll.    

 505 snerpupróf: Metur getu einstaklings til að framkvæma stefnubreytingar 
og snerpu (Yanci, Arcos, Mendiguchia og Brughelli, 2014). Markmið 
prófsins er að hlaupa eins hratt og mögulegt er með fljúgandi byrjun, snúa 
við og hlaupa aftur til baka (sjá mynd 1). Tíminn sem það tók þátttakendur 
að hlaupa fimm metra áfram og til baka var skráður í sekúndum. Áhöldin 
sem voru notuð voru málband, límband og tímatökuhlið. 

 
Mynd 1. Skýringarmynd af 505 snerpuprófinu (Gabbett, Kelly og Sheppard, 2008). 

 Boltakast með þriggja kílógramma bolta: Metur afl einstaklings (Mayhew 
o.fl., 2005). Markmið prófsins er að kasta þriggja kílógramma bolta eins 
langt og mögulegt er. Þátttakendur tóku sér stöðu við byrjunarlínuna, með 
boltann á milli handanna og sneru út í salinn. Þeir köstuðu svo boltanum yfir 
höfuðið og fram í salinn. Boltanum var rúllað til baka og sami þátttakandinn 
framkvæmdi annað boltakast. Þá sneri hann baki í salinn og kastaði 
boltanum eins langt og hann gat aftur fyrir sig. Í báðum köstunum var leyfi-
legt að stökkva á eftir boltanum. Lengd beggja kastanna var mæld í metrum 

5 metrar 10 metrar 

Byrjunarlína Tímatökuhlið Snúningslína 
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og var nákvæmni upp á tíu sentímetra. Áhöldin sem voru notuð voru mál-
band og þriggja kílógramma bolti.      

 Lóðrétt stökk: Metur afl í neðri hluta líkamans (Buchheit o.fl., 2010). 
Markmið prófsins er að stökkva jafnfætis eins hátt upp í loftið og hægt er. 
Framkvæmd voru tvenns konar lóðrétt stökk. Þátttakendur voru merktir með 
hvítu íþróttalímbandi á utanvert vinstra hnéð. Háhraðamyndavél, Casio 
Exilim EX-F1, var stillt upp á þrífót og tók hún upp á 60 til 120 römmum á 
sekúndu. Fyrra stökkið var CMJ og byrjuðu þátttakendur í uppréttri stöðu, 
beygðu sig svo niður og réttu úr sér eins hratt og þeir gátu. Þannig mynduðu 
þeir kraft til að stökkva eins hátt upp í loftið og mögulegt var. Seinna 
stökkið var SJ og byrjuðu þátttakendurnir þá í neðstu hnébeygjustöðu (hnén 
beygð í um það bil 90°) og hinkruðu þar í tvær sekúndur áður en þeir stukku 
eins hátt upp í loftið og þeir gátu. Hendur voru staðsettar á mjöðm í báðum 
stökkunum og var líkaminn beinn í loftinu. Stökkhæð þátttakenda var mæld 
í sentímetrum með greiningu í myndskeiðsforritinu Kinovea. Til þess að 
kvarða umhverfið í Kinovea var sett stöng sem var um það bil 50 sentímetra 
há í sama plani og stökkin fóru fram. Áhöldin sem voru notuð voru háhraða-
myndavél, þrífótur, myndskeiðsforrit og íþróttalímband.  

 Langstökk án atrennu: Metur getu neðri hluta líkamans til þess að mynda afl 
(Zapartidis o.fl., 2009). Markmið prófsins er að stökkva jafnfætis eins langt 
áfram og mögulegt er. Þátttakendur tóku sér stöðu fyrir aftan byrjunarlínuna 
með axlarbreidd á milli fóta. Þeir stukku svo jafnfætis eins langt og þeir 
gátu og var lengdin mæld í metrum. Mælt var frá byrjunarlínu að hælum 
þátttakendanna með nákvæmni upp á 1,0 sentímetra með málbandi. 

 Líkamsmælingar: Hæðar- og þyngdarmælir, Seca 769, var notaður til að 
mæla þyngd og hæð þátttakenda. Hæðin var mæld í sentímetrum og þyngdin 
í kílógrömmum. Faðmur hvers þátttakanda var mældur. Hver þátttakandi 
lagðist með bakið upp að vegg og breiddi úr faðminum. Hann reyndi svo að 
teygja sig sem lengst til hliðar og var lengdin á milli handanna mæld í 
sentímetrum. Stærð handarinnar var mæld með Holtain Bicondylar Caliper. 
Þátttakendur lögðu þá lófann flatann á borð og var lengd (Y) og breidd (X) 
handar mæld í millimetrum. Áhöldin sem voru notuð voru Seca 769, Holtain 
Bicondylar Caliper og málband. 
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 Skothraðamælingar: Meta vöðvamassa, samhæfingu líkamans og tækni-
kunnáttu í handknattleik (Vila o.fl., 2012). Markmiðið er að skjóta eins fast 
og mögulegt er. Þátttakendur tóku þrjú mismunandi skot og voru þau öll 
framkvæmd með ríkjandi hendi. Í stað marks var notast við dýnu sem merkt 
var með krossi í miðjunni og áttu þátttakendurnir að miða á krossinn. Fyrsta 
skotið var sjö metrum frá dýnunni (vítalínan). Annað skotið var níu metrum 
frá markinu (punktalínan) og tóku þátttakendur þrjú skref að punktalínunni 
og skutu á markið án þess að stökkva upp. Þriðja skotið var eins og annað 
skotið nema nú átti að stökkva upp. Hraði boltans var mældur með 
háhraðamyndavél, Casio Exilim EX-F1, sem tók upp á 300 ramma á 
sekúndu og var hraðinn mældur í metrum á sekúndu. Áhöldin sem voru 
notuð voru háhraðamyndavél, handbolti í viðeigandi stærð, málband og 
einnig þurfa línur á handknattleiksvelli að vera til staðar.   

 Knattrak milli keilna: Metur snerpu, hraða og færni (Lidor o.fl., 2005). 
Markmið prófsins er að rekja bolta eins hratt og hægt er á meðan 
þátttakendur fara í gegnum ákveðna braut sem er 15 metra löng. 
Þátttakendur byrjuðu við upphafslínuna með handbolta í viðeigandi stærð í 
hendinni. Við merki frá aðstoðarmanni lögðu þeir af stað og sviguðu á milli 
fimm stanga í beinni línu með löglegu knattraki. Þegar komið var að síðustu 
stönginni fóru þátttakendur kringum hana og aftur til baka með sama móti. 
Ef þátttakendur felldu stöng gerðu þeir ógilt og fengu að reyna aftur, þó 
aðeins eina tilraun til viðbótar. Tími þátttakenda var mældur með tímatöku-
hliði og var mælt í sekúndum. Áhöldin sem voru notuð voru tímatökuhlið, 
fimm stangir sem standa sjálfar, málband og handbolti í viðeigandi stærð.    

Þátttakendur 
Þátttakendur voru boðaðir með tölvupósti og upplýstir af starfsmanni Handknatt-
leikssambands Íslands [HSÍ]. Hann sá um að senda tölvupóst viku áður en 
Handboltaskóli HSÍ var haldinn, til foreldra/forráðamanna þeirra barna sem voru 
valin. Í tölvupóstinum fylgdi viðhengi með upplýstu samþykki sem hver og einn 
prentaði út og mætti með á fyrstu æfinguna. Þar var rannsókninni gerð skil og má 
sjá upplýsta samþykkið í viðauka eitt. Það var einnig sendur spurningalisti með 
átta spurningum og voru þátttakendur beðnir um að svara honum og koma með 
hann útprentaðan þegar þeir mættu, sjá má spurningalistann í viðauka tvö. 
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Þátttakendur í rannsókninni voru 118 og var þeim skipt upp eftir kyni. 
Fjöldi stráka var 65 (55,1%) og fjöldi stelpna 53 (44,9%). Þátttakendur voru allir á 
fjórtánda aldursári, það er fædd árið 2001. Þátttakendur komu frá eftirfarandi 19 
félagsliðum: Aftureldingu, FH, Fjölni, Fram, Fram Grafarholti, Fylki, Gróttu, 
Haukum, HK, Herði, ÍBV, ÍR, KR, Selfossi, Stjörnunni, Val, Víking, Þór og Þrótti. 
Flest lið sendu þátttakendur af báðum kynjum en Fram Grafarholt og KR sendu 
einungis kvenkyns þátttakendur og Hörður, Stjarnan, Þór og Þróttur sendu 
eingöngu karlkyns þátttakendur.  
Framkvæmd 
Rannsóknin var framkvæmd dagana 12. - 14. júní 2015 í Schenkerhöllinn á 
Ásvöllum. Rannsóknin tók þrjá daga og fóru allar mælingarnar fram innan tveggja 
klukkustunda æfingatíma þátttakendanna. Það voru átta aðstoðarmenn að hjálpa til 
við að mæla stelpurnar en tólf aðstoðarmenn að aðstoða við mælingar á 
strákunum. Til að byrja með útskýrði yfirumsjónarmaður fyrir þátttakendunum að 
það væri verið að afla upplýsingum um stöðu mála hjá þessum aldursflokki og að 
þetta væri rannsókn líkt og upplýsta samþykkið gæfi til kynna. Einnig útskýrði 
hann öll prófin fyrir þátttakendunum. Það voru einn til tveir aðstoðarmenn á 
hverri stöð sem minntu svo þátttakendur á framkvæmd prófsins. Þátttakendurnir 
tóku síðan þátt í staðlaðri upphitun sem tók um það bil átta mínútur og henni var 
stjórnað af einum af rannsakendunum og var hún eins alla dagana.  

Á fyrsta degi rannsóknarinnar mættu stelpurnar á undan strákunum. 
Klukkutíma fyrir æfinguna áttu þær að mæta með upplýsta samþykkið og 
aðstoðarmenn sáu um að merkja þátttakendur með númeri. Prófin sem voru 
framkvæmd fyrsta daginn voru tækni- og færnipróf, knattrak milli keilna og skot-
hraði. Á öðrum degi rannsóknarinnar mættu strákarnir á undan stelpunum og var 
byrjað á að merkja þátttakendur líkt og deginum áður. Á þessum degi fóru fram 
kraft- og hraðamælingar, nánar tiltekið langstökk án atrennu, lóðrétt stökk, bolta-
kast með þriggja kílógramma bolta, gripstyrkpróf og 505 snerpupróf. Á seinasta 
degi rannsóknarinnar fóru fram líkamssmælingar og YoYo hlaupapróf. Þá var 
einnig í boði fyrir þá sem gleymdu að koma með spurningalistann eða fengu ekki 
sendan tölvupóst að svara spurningalistanum. Þjálfarar Handboltaskóla HSÍ voru 
viðstaddir á meðan prófin voru framkvæmd og gátu því aðstoðað eftir þörfum.  
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Úrvinnsla gagna 
Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics 23. Þar fór 
töluleg samantekt á gögnum fram. Til að meta fylgni í rannsókninni var notast við 
fylgnistuðulinn Pearson‘s r. Út frá fylgninni var stefna og styrkur sambands 
breytanna skoðað. Uppsetning og úrvinnsla taflna fór fram í forritinu Microsoft 
Office Excel 2007. Niðurstöðum rannsóknarinnar eru gerð skil í niðurstöðukafla 
ritgerðinnar.    
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Niðurstöður 
Í þessum kafla verður niðurstöðum prófanna, sem framkvæmd voru í 
rannsókninni, gerð skil. Alls voru framkvæmd níu próf þar af sex 
líkamshreystipróf: YoYo hlaupapróf, 505 snerpupróf, gripstyrkpróf, boltakast með 
þriggja kílógramma bolta, lóðrétt stökk og langstökk án atrennu. Það voru lögð 
fyrir tvö sérhæfð próf: Skothraðamælingar og knattrak á milli keilna. Einnig voru 
fjórar líkamsmælingar: Hæð, þyngd, faðmur og lófi. 

Í heildina voru þátttakendurnir 118 og má sjá kynjaskiptinguna í töflu 1. 
Fjöldi þátttakenda í hverju prófi fyrir sig er misjafn sökum þess að sumir 
þátttakendur komust ekki alla þrjá dagana og einnig vegna meiðsla.  
Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir kyni 

  Fjöldi Hlutfall (%) 
Strákar  65 55,1 
Stelpur 53 44,9 
Samtals 118 100 

Fjöldi þátttakenda eftir leikstöðum og kyni má sjá í töflu 2. 49 strákar og 
43 stelpur svöruðu spurningunni um leikstöður á spurningalistanum. Það voru níu 
strákar og fimm stelpur sem skiluðu ekki inn spurningalista og sjö strákar og 
fimm stelpur sem svöruðu ekki spurningunni. Af þeim sem svöruðu voru 19 
(38,8%) strákar og 14 (32,6%) stelpur sem spiluðu skyttu hjá sínu félagsliði. 
Flestir þátttakendurnir voru sem sagt skyttur bæði hjá strákunum og stelpunum. 
Það voru sex (12,2%) strákar og átta (18,6%) stelpur sem spiluðu miðju og 12 
(24,5%) strákar og fjórar (9,3%) stelpur sem spiluðu horn. Línumennirnir voru sex 
(12,2%) í strákahópnum en níu (20,9%) í stelpuhópnum. Að lokum voru sex 
(12,2%) strákar og átta (18,6%) stelpur sem voru markmenn.     
Tafla 2. Fjöldi þátttakenda eftir leikstöðum út frá kyni 

Leikstöður Strákar Stelpur Samtals 
Skytta 19 14 33 

Miðjumaður 6 8 14 
Horn 12 4 16 
Lína 6 9 15 

Markmaður 6 8 14 
Samtals 49 43 92 
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Líkamsmælingar voru framkvæmdar og voru hæð, þyngd, faðmur, lengd 
og breidd lófa mæld. Líkamsmælingarnar voru skoðaðar út frá kyni og má sjá 
niðurstöðurnar í töflum 3 og 4.  
Tafla 3. Líkamsmælingar þátttakenda út frá kyni 

  Hæð (sm)   Þyngd (kg)   Faðmur (sm) 
  Fjöldi Meðaltal   Fjöldi Meðaltal   Fjöldi Meðaltal 

Strákar 55 172,14 ± 7,69  55 60,87 ± 10,64  55 171,42 ± 10,01 
Stelpur 43 166,73 ± 6,02   43 61,50 ± 8,19   44 166,09 ± 6,83 
Samtals 98 169,77 ± 7,48 

 
98 61,15 ± 9,60 

 
99 169,05 ± 9,09 

Strákarnir voru að meðaltali 172,14 sentímetrar en stelpurnar rúmlega 
fimm sentímetrum lægri eða að meðaltali 166,73 sentímetrar. Stelpurnar voru 
örlítið þyngri eða að meðaltali 0,63 kílógrömmum. Strákarnir voru að meðaltali 
með 5,33 sentímetra lengri faðm en stelpurnar. 
Tafla 4. Mælingar á ríkjandi hendi þátttakenda út frá kyni 

 Lengd handar (mm)  Breidd handar (mm) 
  Fjöldi Meðaltal   Fjöldi Meðaltal 

Strákar 55 187,75 ± 11,11  52 102,19 ± 6,06 
Stelpur 43 178,84 ± 7,17   40 93,30 ± 4,27 
Samtals 98 183,84 ± 10,52 

 
92 98,33 ± 6,93 

Það munaði tæplega níu millimetrum á lengd handar á milli kynjanna. 
Strákarnir voru að meðaltali með 187,75 millimetra langa hönd en stelpurnar að 
meðaltali 178,84 millimetra. Hvað varðar breidd handar þá munaði einnig að 
meðaltali tæplega níu millimetrum. 
  



 
 Taf

la 5
. Á

ran
gur

 eft
ir k

yni
 í a

lme
nnu

m l
íka

mle
gum

 pr
ófu

m 

32   



 

Í töflu 5 er árangur eftir kyni í almennum 
fóru talsvert lengra en 
metra. Stelpurnar skoruðu aðeins lægra í gripstyrk
N. Strákarnir voru sneggri en stelpurnar í 505 snerpuprófinu. 
þungum bolta köstuðu strákarnir lengra bæ
stukku að meðaltali 41,41 sentímetra í CMJ en aðeins lægra í SJ eða að meðaltali 
40,96 sentímetrum. Í CMJ stukku stelpurn
aðeins lægra í SJ eða að meðaltali 34,25 sentímetra. Stráka
20 sentímetrum lengra en stelpurnar í langstökki án atrennu. 
Tafla 6. Árangur eftir kyni í sérhæfðum prófum

Í töflu 6 er árangur í sérhæfðum prófum eftir kyni. Í knattraki á milli keilna 
munaði að meðaltali 1,64 sekúndum á milli kynjanna. Strákarnir skutu að meðal
tali fastar en stelpurnar 
þeirra mestur af sjö metra færi en minnstur frá níu metrum 
meðaltali var skothraðinn hjá stelpu
minnstur níu metrum frá markinu
skutu því að meðaltali fastast sjö metrum frá markinu.   
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er árangur eftir kyni í almennum líkamlegum prófum. 
fóru talsvert lengra en stelpurnar í YoYo hlaupaprófinu eða að meðaltali 340,41 

. Stelpurnar skoruðu aðeins lægra í gripstyrkprófinu eða að meðaltali 35,24 
N. Strákarnir voru sneggri en stelpurnar í 505 snerpuprófinu. 

köstuðu strákarnir lengra bæði áfram og aftur fyrir sig
stukku að meðaltali 41,41 sentímetra í CMJ en aðeins lægra í SJ eða að meðaltali 

. Í CMJ stukku stelpurnar að meðaltali 35,33 sentímetra
aðeins lægra í SJ eða að meðaltali 34,25 sentímetra. Strákarnir stukku 

lengra en stelpurnar í langstökki án atrennu.  
. Árangur eftir kyni í sérhæfðum prófum 

er árangur í sérhæfðum prófum eftir kyni. Í knattraki á milli keilna 
li 1,64 sekúndum á milli kynjanna. Strákarnir skutu að meðal

en stelpurnar í öllum skothraðamælingunum. Að meðaltali var skothraði 
þeirra mestur af sjö metra færi en minnstur frá níu metrum með uppstökki. Að 
meðaltali var skothraðinn hjá stelpunum mestur sjö metrum frá markinu en 
minnstur níu metrum frá markinu með þriggja skrefa tilhlaupi. Þátttakendurnir 
skutu því að meðaltali fastast sjö metrum frá markinu.    

líkamlegum prófum. Strákarnir 
u eða að meðaltali 340,41 

eða að meðaltali 35,24 
N. Strákarnir voru sneggri en stelpurnar í 505 snerpuprófinu. Í boltakast með 

fyrir sig. Strákarnir 
stukku að meðaltali 41,41 sentímetra í CMJ en aðeins lægra í SJ eða að meðaltali 

ar að meðaltali 35,33 sentímetra en 
rnir stukku að meðaltali 

 
er árangur í sérhæfðum prófum eftir kyni. Í knattraki á milli keilna 

li 1,64 sekúndum á milli kynjanna. Strákarnir skutu að meðal-
Að meðaltali var skothraði 

með uppstökki. Að 
num mestur sjö metrum frá markinu en 

. Þátttakendurnir 



 

Tafla 7. Líkamsmælingar og líkamleg geta skyttna eftir kyni

Tafla 7 sýnir líkamsmælingar og líkamlega getu skyttna út frá kyni. 
Strákarnir skoruðu að meðaltali hærra í öllum líkamsmælingunum. Þeir köstuðu 
þunga boltanum að meðaltali lengra og voru að meðaltali með meiri gripstyrk. 
Stelpurnar hlupu að meðaltali 
hægari í 505 snerpuprófinu og knattraki á milli keilna. Strákarnir stukku að 
meðaltali hærra og lengra í stökkprófunum þremur. Þeir skutu ein
fastar í öllum skothraðamælingunum.  
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. Líkamsmælingar og líkamleg geta skyttna eftir kyni 

sýnir líkamsmælingar og líkamlega getu skyttna út frá kyni. 
Strákarnir skoruðu að meðaltali hærra í öllum líkamsmælingunum. Þeir köstuðu 

ð meðaltali lengra og voru að meðaltali með meiri gripstyrk. 
Stelpurnar hlupu að meðaltali styttra í YoYo hlaupaprófinu og voru að meðaltali 
hægari í 505 snerpuprófinu og knattraki á milli keilna. Strákarnir stukku að 
meðaltali hærra og lengra í stökkprófunum þremur. Þeir skutu ein

skothraðamælingunum.   

 
sýnir líkamsmælingar og líkamlega getu skyttna út frá kyni. 

Strákarnir skoruðu að meðaltali hærra í öllum líkamsmælingunum. Þeir köstuðu 
ð meðaltali lengra og voru að meðaltali með meiri gripstyrk. 

styttra í YoYo hlaupaprófinu og voru að meðaltali 
hægari í 505 snerpuprófinu og knattraki á milli keilna. Strákarnir stukku að 
meðaltali hærra og lengra í stökkprófunum þremur. Þeir skutu einnig að meðaltali 



 

Tafla 8. Líkamsmælingar og líkamleg geta miðjumanna eftir kyni

Í töflu 8 eru líkamlegri getu og líkamsmælingum miðjumanna gerð skil 
eftir kyni. Strákarnir skoruðu að meðaltali hærra 
líkamsmælingunum, 
hlaupaprófinu og voru 
köstuðu að meðaltali styttra í boltaköstum með 
gripstyrkprófinu. Strákarnir stukku að meðaltali hærra og
stökkprófunum og voru að meðaltali sneggri að rekja boltann á milli keilna. 
Stelpurnar skutu að meðaltali fastar en strákarnir níu metrum frá markinu með 
uppstökki. Þeir skutu hins vegar að meðaltali fastar frá sjö m
metrum með þriggja skrefa tilhlaupi
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. Líkamsmælingar og líkamleg geta miðjumanna eftir kyni 

eru líkamlegri getu og líkamsmælingum miðjumanna gerð skil 
eftir kyni. Strákarnir skoruðu að meðaltali hærra en stelpurnar 

, rétt eins og skytturnar. Þeir hlupu að meðaltali lengra í YoYo
hlaupaprófinu og voru að meðaltali sneggri í 505 snerpuprófinu. Stelpurnar 
köstuðu að meðaltali styttra í boltaköstum með þungum bolta og skoruðu lægra í 

prófinu. Strákarnir stukku að meðaltali hærra og lengra í öllum þremur 
stökkprófunum og voru að meðaltali sneggri að rekja boltann á milli keilna. 
Stelpurnar skutu að meðaltali fastar en strákarnir níu metrum frá markinu með 
uppstökki. Þeir skutu hins vegar að meðaltali fastar frá sjö metrum og frá níu 
metrum með þriggja skrefa tilhlaupi.  
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stökkprófunum og voru að meðaltali sneggri að rekja boltann á milli keilna. 
Stelpurnar skutu að meðaltali fastar en strákarnir níu metrum frá markinu með 

etrum og frá níu 



 

Tafla 9. Líkamsmælingar og líkamleg geta hornamanna eftir kyni

Tafla 9 sýnir niðurstöður í líkamsmælingum og líkamlegri getu hjá 
hornamönnum eftir kyni. Stelpurnar voru að meðaltali hærri, 
faðm. Aftur á móti voru strákarnir að meðaltali með lengri og breiðari hönd. Það 
munaði að meðaltali 333,33 metrum á kynjunum í YoYo 
meðaltali 0,18 sekúndubrotum í 505 snerpuprófinu. Strákarnir köstuðu að meðal
tali lengra í báðum 
prófinu. Stelpurnar stukku að meðaltali lægra, bæði í CMJ og SJ, og styttra í 
langstökki án atrennu. Þær voru að meðaltali hægari í knattraki á milli keilna eða 
að meðaltali 2,05 sekún
skothraðamælingunum.    
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. Líkamsmælingar og líkamleg geta hornamanna eftir kyni 

sýnir niðurstöður í líkamsmælingum og líkamlegri getu hjá 
hornamönnum eftir kyni. Stelpurnar voru að meðaltali hærri, þyngri og með lengri 
faðm. Aftur á móti voru strákarnir að meðaltali með lengri og breiðari hönd. Það 
munaði að meðaltali 333,33 metrum á kynjunum í YoYo hlaupa
meðaltali 0,18 sekúndubrotum í 505 snerpuprófinu. Strákarnir köstuðu að meðal

lengra í báðum boltaköstunum og skoruðu að meðaltali hærra í gripstyrk
urnar stukku að meðaltali lægra, bæði í CMJ og SJ, og styttra í 

án atrennu. Þær voru að meðaltali hægari í knattraki á milli keilna eða 
að meðaltali 2,05 sekúndum. Strákarnir skutu að meðaltali fastar í öllum 
skothraðamælingunum.      

 
sýnir niðurstöður í líkamsmælingum og líkamlegri getu hjá 
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dum. Strákarnir skutu að meðaltali fastar í öllum 



 

Tafla 10. Líkamsmælingar og líkamleg geta línumanna eftir kyni

Líkamsmælingar og líkamleg geta
Strákarnir reynast vera hærri í öllum líkamsmælingunum fyrir utan þyngd en 
stelpurnar voru að meðaltali 2,43 kílógrömmum þyngri en strákarnir. Strákarnir 
hlupu að meðaltali lengra í YoYo 
snerpuprófinu. Þeir köstuðu einnig að meðaltali lengra en stelpurnar og grip
styrkurinn hjá þeim var að meðaltali 18,17 N meiri heldur en hjá stelpunum. 
Strákarnir stukku að meðaltali hærra og lengra í stökkprófunum
að meðaltali hægari að rekja á milli keil
en strákarnir í öllum skothraðamælingunum.
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. Líkamsmælingar og líkamleg geta línumanna eftir kyni 

Líkamsmælingar og líkamleg geta línumanna eftir kyni má sjá í töflu 1
Strákarnir reynast vera hærri í öllum líkamsmælingunum fyrir utan þyngd en 
stelpurnar voru að meðaltali 2,43 kílógrömmum þyngri en strákarnir. Strákarnir 
hlupu að meðaltali lengra í YoYo hlaupaprófinu og voru að meðaltali sneggri í 505 

r köstuðu einnig að meðaltali lengra en stelpurnar og grip
styrkurinn hjá þeim var að meðaltali 18,17 N meiri heldur en hjá stelpunum. 
Strákarnir stukku að meðaltali hærra og lengra í stökkprófunum. Stelpurnar 
að meðaltali hægari að rekja á milli keilna og köstuðu að meðaltali lausar heldur 
en strákarnir í öllum skothraðamælingunum. 

 
línumanna eftir kyni má sjá í töflu 10. 

Strákarnir reynast vera hærri í öllum líkamsmælingunum fyrir utan þyngd en 
stelpurnar voru að meðaltali 2,43 kílógrömmum þyngri en strákarnir. Strákarnir 

prófinu og voru að meðaltali sneggri í 505 
r köstuðu einnig að meðaltali lengra en stelpurnar og grip-

styrkurinn hjá þeim var að meðaltali 18,17 N meiri heldur en hjá stelpunum. 
. Stelpurnar voru 

na og köstuðu að meðaltali lausar heldur 
  



 

Tafla 11. Líkamsmælingar og líkamleg geta markmanna eftir kyni

Í töflu 11 eru líkamsmælingar og líkamleg geta markmanna eftir kyni. 
Stelpurnar mældust að meðaltali 
hlupu að meðaltali styttra í YoYo 
0,02 sekúndubrotum hægari
að meðaltali lengra í boltaköstunum og skoruðu
prófinu. Þeir stukku að meðaltali 
knattraki á milli keilna. Einnig skutu þeir að meðaltali f
mælingunum.  
Fylgni á milli prófa
Þessum hluta verður varið í að skoða fylgni. Notast var við fylgnistuðulinn 
Pearson‘s r til að kanna hversu sterkt s
stefnu sambandsins. Niðurstöður leiddu í ljó
p<0,05, á milli allra prófanna að undanskildum tve
prófsins og 505 snerpu
prófsins. 
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. Líkamsmælingar og líkamleg geta markmanna eftir kyni 

eru líkamsmælingar og líkamleg geta markmanna eftir kyni. 
Stelpurnar mældust að meðaltali með lægri gildi í öllum líkamsmælingunum. Þær 
hlupu að meðaltali styttra í YoYo hlaupaprófinu og voru einungis að meðaltali 
0,02 sekúndubrotum hægari en strákarnir í 505 snerpuprófinu. Strákarnir köstuðu 
að meðaltali lengra í boltaköstunum og skoruðu að meðaltali hærra í gripstyrk
prófinu. Þeir stukku að meðaltali lengra og hærra og voru að meðaltali sneggri í 
knattraki á milli keilna. Einnig skutu þeir að meðaltali fastar í öllum skothraða

Fylgni á milli prófa 
Þessum hluta verður varið í að skoða fylgni. Notast var við fylgnistuðulinn 
Pearson‘s r til að kanna hversu sterkt samband var á milli prófanna 
stefnu sambandsins. Niðurstöður leiddu í ljós að marktæk fylgni var til staðar, 
<0,05, á milli allra prófanna að undanskildum tveimur. Það var á milli gripstyrk

erpuprófsins og á milli gripstyrkprófsins og YoYo hlaupa

 
eru líkamsmælingar og líkamleg geta markmanna eftir kyni. 
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Tafla 12. Fylgni á milli líkamsmælinga 
 

Hæð 
(sm) 

Þyngd 
(kg) 

Faðmur 
(sm) 

Lengd 
handar 
(mm) 

Breidd 
handar 
(mm)   

Hæð (sm) 1     Þyngd (kg) 0,592 1    Faðmur (sm) 0,881 0,606 1   Lengd handar (mm) 0,733 0,509 0,819 1  Breidd handar (mm) 0,655 0,463 0,608 0,728 1 
 

Tafla 12 sýnir fylgni á milli líkamsmælinga. Það er jákvæð fylgni á milli 
allra líkamsmælinganna og er sambandið á milli mælinganna nokkuð sterkt, þar 
sem minnsta fylgnin er r = 0,463 á milli breidd handar og þyngdar þátttakenda. 
Mesta fylgnin er á milli hæðar og faðms, r = 0,881. 
Tafla 13. Fylgni á milli almennra líkamlegra prófa 
 

YoYo 
(m) 

Gripstyrkur 
(N) 

505 
snerpupróf 

(sek) 

Boltakast 
með 3 kg 

bolta 
áfram  

(m) 

Boltakast 
með 3kg 

bolta aftur 
fyrir sig          

(m) 
  

YoYo (m) 1     
Gripstyrkur (N) 0,189 1    

505 snerpupróf (sek) -0,427 -0,151 1   
Boltakast með 3 kg bolta áfram (m) 0,325 0,665 -0,286 1  

Boltakast með 3 kg bolta aftur fyrir sig (m) 0,447 0,620 -0,296 0,752 1 
 

Í töflu 13 er fylgni á milli YoYo hlaupaprófs, gripstyrks, 505 snerpuprófs, 
boltaköst með þungum bolta áfram og aftur fyrir sig skoðuð. Þegar fylgni á milli 
505 snerpuprófs og hinna prófanna er skoðuð kemur í ljós að neikvæð fylgni er 
þar á milli. Minnsta fylgnin er á milli gripstyrks og 505 snerpuprófs, r = -0,151. 
Mesta fylgnin er á milli boltakasts áfram og aftur fyrir sig, r = 0,752.   
Tafla 14. Fylgni á milli stökkprófa 
 

CMJ     
(sm) 

SJ      
(sm) 

Langstökk 
án atrennu 

(m)   
CMJ (sm) 1   SJ (sm) 0,886 1  Langstökk án atrennu (m) 0,750 0,761 1 

 

Tafla 14 sýnir fylgni á milli CMJ, SJ og langstökks án atrennu. Mjög há 
fylgni er á milli allra þriggja stökkprófanna. Mesta fylgnin er á milli CMJ og SJ, r 
= 0,886, en minnsta á milli CMJ og langstökks án atrennu, r = 0,750.   
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Tafla 15. Fylgni á milli sérhæfðra prófa 
 

Knattrak á 
milli keilna 

(sek) 
Skothraði frá 

7 metrum 
(m/s) 

Skothraði frá 9 
metrum með 3ja 
skrefa tilhlaupi 

(m/s) 

Skothraði frá 9 
metrum með 

uppstökki    
(m/s) 

  

Knattrak milli keilna (sek) 1    
Skothraði frá 7 metrum (m/s) -0,448 1   
Skothraði frá 9 metrum (m/s) -0,281 0,591 1  

Skothraði frá 9 metrum með uppstökki (m/s) -0,207 0,673 0,799 1 
 

Fylgni á milli sérhæfðu prófanna má sjá í töflu 15. Neikvæð fylgni var á 
milli knattraks á milli keilna og skothraðamælinganna. Mesta fylgnin var á milli 
skothraða frá níu metrum með þriggja skrefa tilhlaupi og skothraða frá níu 
metrum með uppstökki, r = 0,799. Minnsta fylgnin var á milli skothraða frá níu 
metrum með uppstökki og knattraks á milli keilna, r = -0,207.  
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Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða líkamlegt hreysti handknattleiksmanna á 
fjórtánda aldursári, fæddir árið 2001. Í eftirfarandi kafla verður gerð úttekt á 
gögnunum og metið hvort framkvæmd og val á prófum hafi verið skynsamleg út 
frá niðurstöðunum sem þau gáfu. Þátttakendur framkvæmdu sex líkamshreysti-
próf, tvö sérhæfð próf og gengust einnig undir líkamsmælingar. Framkvæmdin í 
heild sinni gekk vel og lögðu flestir þátttakendurnir sig allir fram og voru 
áhugasamir.  
 Þegar litið er á niðurstöður þessarar rannsóknar og rannsóknar sem 
Zapartidis og fleiri (2009) framkvæmdu á ungum handknattleiksmönnum í 
Grikklandi kemur í ljós að íslensku strákarnir voru að meðaltali 2,31 sentímetra 
lægri og íslensku stelpurnar að meðaltali 2,42 sentímetrum hærri. Jafnframt voru 
grísku strákarnir að meðaltali þyngri, með lengri faðm og lengri (Y) hendi en 
Íslendingarnir. Íslensku stelpurnar voru að meðaltali hærri, þyngri og með lengri 
(Y) hendi en grísku stelpurnar. Hvað varðar breidd handar var ekki hægt að bera 
þær niðurstöður saman því grísku rannsakendurnir mældu lengdina frá þumal-
fingri að litla fingri þegar fingur eru glenntir í sundur en í þessari rannsókn var 
breiddin mæld með fingur saman (Zapartidis o.fl., 2009).  

Líkamlegar kröfur handknattleiksmanna eru mismunandi eftir leikstöðum, 
því eru líkamsburðir þeirra ekki eins. Hornamenn eru frekar léttari, lægri og 
fljótari en aðrir leikmenn. Útileikmenn, þ.e. skyttur og miðjur, þurfa að vera með 
alhliða líkamlega getu. Þá þurfa línumenn að vera sterkir, þó aðallega í neðri búk 
(Šibila og Pori, 2009). Ef líkamsmælingarnar eru skoðaðar eftir leikstöðum kemur 
í ljós að grísku karlkyns og kvenkyns útileikmennirnir voru með að meðaltali 
hærri gildi en íslensku útileikmennirnir í öllum mælingunum. Grísku karlkyns 
hornamennirnir voru að meðaltali hærri, þyngri og með lengri hendur en íslensku 
karlkyns hornamennirnir voru að meðaltali með lengri faðm. Kvenkyns 
hornamennirnir frá Grikklandi voru að meðaltali lægri, léttari, með styttri faðm og 
hendi heldur en íslensku hornamennirnir. Þegar línumennirnir voru skoðaðir kom í 
ljós að grísku karlkyns línumennirnir voru að meðaltali hærri, þyngri og með 
lengri faðm og hendi heldur en íslensku línumennirnir. Grísku kvenkyns 
línumennirnir voru að meðaltali lægri og léttari. Hins vegar voru íslensku 
kvenkyns línumennirnir að meðaltali með lengri faðm og hendi. Karlkyns mark-
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mennirnir frá Íslandi voru að meðaltali hærri, léttari, með styttri faðm og með 
styttri hendi heldur en þeir grísku. Markmennirnir í íslenska stelpuhópnum voru 
að meðaltali lægri, þyngri og með lengri faðm og hendi heldur en grísku mark-
mennirnir (Zapartidis o.fl., 2009).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að strákarnir hlupu að meðaltali 
842,35 metra í YoYo IR1 hlaupaprófinu en stelpurnar að meðaltali 501,94 metra. 
Munurinn á kynjunum gæti verið sá að í kynningunni á YoYo prófinu var 
stelpunum gefinn kostur á að draga sig til hlés ef þær væru meiddar, sem margar 
þáðu. Það bitnaði á þátttöku stelpnanna í YoYo prófinu og kom þannig út að 
margar hættu of snemma. Þessu var hins vegar breytt fyrir strákahópinn og þeim 
var ekki veittur þessi gluggi, þó vissulega gætu einhverjir hafa verið meiddir og 
dregið sig út fyrr. Mun færri strákar drógu sig út og var ákefðin mun meiri hjá 
þeim en stelpunum.  

Souhail og fleiri (2010) framkvæmdu rannsókn á ungum karlkyns 
handknattleiksmönnum. Allir þátttakendurnir voru útileikmenn og hlupu þeir að 
meðaltali 1.831 metra í YoYo IR1 prófinu. Skytturnar í Handboltaskóla HSÍ hlupu 
að meðaltali 964,21 metra og miðjumennirnir hlupu að meðaltali 753,33 metra. 
Matthys og fleiri (2011) rannsökuðu karlkyns handknattleiksmenn í Belgíu sem 
voru yngri en 14 ára. Þátttakendunum var skipt upp í afreks- og áhugamannahóp. 
Afrekshópurinn hljóp að meðaltali 960 metra en áhugahópurinn að meðaltali 706 
metra í YoYo IR1 prófinu. Í handknattleik á að leggja aðaláherslu á loftfirrta 
þjálfun og því þarf að huga að því þegar yngri leikmenn eru á æfingu (Rannou 
o.fl., 2001). Samkvæmt Šibila, Vuleta og Pori (2004) eiga handknattleiksmenn að 
leggja stund á sprettþjálfun.  

Gripstyrkur strákanna var að meðaltali 254,22 N og stelpnanna að 
meðaltali 218,98 N í ríkjandi hendi. Visnapuu og Jürimäe (2007) framkvæmdu 
rannsókn á gripstyrk og var gripstyrkur stráka sem voru á aldrinum 14 til 15 ára 
að meðaltali 414,5 N í ríkjandi hendi. Í rannsókninni kom fram að líkamsbygging 
hefur meiri áhrif á gripstyrk heldur en bygging handar hjá ungum leikmönnum 
(Visnapuu og Jürimäe, 2007). Því þarf að leggja áherslu á styrkingu líkamans í 
handknattleik svo að gripstykur aukist og þar af leiðandi krafturinn í hendinni sem 
gerir það að verkum að erfiðara er fyrir varnarmenn og markmenn að verjast 
skotum og sendingum.  



43 
 

Niðurstöður úr þessari rannsókn á 505 snerpuprófinu sýndu að strákarnir 
voru að meðaltali 2,61 sekúndu en stelpurnar að meðaltali 2,70 sekúndur. Gabbett, 
Jenkins og Abernethy (2010) framkvæmdu rannsókn á ungum karlkyns 
afreksmönnum í rugby. Rannsakendurnir skiptu hópnum í tvennt, atvinnumenn og 
áhugamenn. Atvinnumennirnir hlupu að meðaltali á 2,30 sekúndum en 
áhugamennirnir að meðaltali á 2,37 sekúndum (Gabbett o.fl., 2010). Gabbett 
framkvæmdi einnig rannsókn á kvenkyns atvinnumönnum í rugby og hlupu þær 
505 snerpuprófið á að meðaltali 2,64 sekúndum (Gabbett, 2007). Í handknattleik 
þurfa leikmenn að búa yfir mikilli snerpu og afli í neðri hluta líkamans til að 
mynda snöggar stefnubreytingar og stökk (Wallace og Cardinale, 1997). Í rugby 
og handknattleik skiptir snerpa miklu máli og út frá þessum samanburði þarf að 
leggja meiri áherslu á snerpuþjálfun hérlendis. Það skal þó tekið fram að í 
mælingunum á rugby leikmönnum fengu þeir þrjár tilraunir í 505 snerpuprófinu 
en í Handboltaskóla HSÍ var einungis ein tilraun. Það eru meiri líkur á því að 
prófið verði ómarktækt þegar þátttakendur taka prófið í fyrsta skipti ef þeir fá ekki 
að æfa sig. Ef þátttakendurnir fá ekki að æfa sig ná þeir ekki sínum besta árangri. 
Þeir fara meðal annars að eyða orku í að hugsa á hvaða hraða þeir eiga að hlaupa 
og með hvorum fætinum þeir eigi að snúa (Bangsbo, 1989). Það þarf því í 
framhaldinu að bæta við tilraunum í 505 snerpuprófinu. Mælt er með því að leyfa 
þátttakendum að æfa sig að minnsta kosti einu sinni áður en tímataka hefst.  

Ef niðurstöður úr boltaköstum með þungum bolta eru bornar saman við 
niðurstöður Duncan, Al-Nakeeb og Nevill (2005) kemur í ljós að rugby leik-
mennirnir köstuðu boltanum að meðaltali 10,1 metra aftur fyrir sig en íslensku 
strákarnir köstuðu að meðaltali 7,96 metra. Munurinn gæti hafa orsakast út frá því 
að rugby leikmennirnir fengu að kasta sex sinnum með hvíld á milli kasta. 
Þátttakendur í Handboltaskóla HSÍ fengu einungis tvö köst, eitt áfram og eitt aftur 
fyrir sig. Í rannsókn sem Mayhew, Bird, Cole og Koch (2005) framkvæmdu kom í 
ljós að lengsta kast þátttakenda kom í þriðju eða seinustu tilrauninni. Þetta gefur 
meðal annars til kynna að þátttakendur þurfa nokkrar tilraunir til að átta sig á 
aðstæðum og finna sína tækni í kastinu (Mayhew o.fl., 2005). Duncan og fleiri 
töldu vísast að framkvæma að minnsta kosti sex tilraunir svo að rannsakendur fái 
traustar og marktækar niðurstöður (Duncan o.fl., 2005). Mögulega þarf að bæta 
við tilraunum í boltakastinu svo að niðurstöðurnar verði marktækari. Það er 
vissulega tímafrekara en mögulega nauðsynlegt ef niðurstöðurnar eiga að vera 
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sem marktækastar. Hægt væri að taka út aðra aðferðina og bæta við fleiri 
tilraunum í staðinn.    

Þegar niðurstöður úr lóðréttu stökkunum í þessari rannsókn voru skoðaðar 
í samanburði við rannsókn sem Ingebrigtsen, Jeffreys og Rodahl framkvæmdu á 
yngri landsliðum Noregs kom í ljós að íslensku börnin voru að stökkva töluvert 
hærra í CMJ og SJ (2013). Það munaði að meðaltali 11,47 sentímetrum á 
strákunum í CMJ og að meðaltali 12,86 sentímetrum í SJ. Íslensku stelpurnar 
stukku að meðaltali 10,76 sentímetrum hærra en þær norsku í CMJ og að 
meðaltali 11 sentímetrum hærra í SJ. Í rannsókn Ingebrigtsen, Jeffreys og Rodahl 
fengu þátttakendurnir þrjár tilraunir með þriggja mínútna hvíld á milli stökkva. Í 
Handboltaskóla HSÍ fengu þau að stökkva tvisvar, einu sinni CMJ og einu sinni 
SJ. Stökkhæðin hjá norsku þátttakendunum var mæld með kraftplötu en í þessari 
rannsókn voru mælingarnar framkvæmdar með háhraðamyndavél. Strákarnir og 
stelpurnar sem tóku þátt í Handboltaskóla HSÍ eru samkvæmt þessum niður-
stöðum með frekar góðan stökkkraft og er hann einn af þeim þáttum sem þarf að 
vera til staðar hjá góðum handknattleiksmanni.  

Þegar litið er á niðurstöður þessarar rannsóknar á langstökki án atrennu 
kom í ljós að strákarnir stukku að meðaltali 1,89 metra og stelpurnar að meðaltali 
1,69 metra. Zapartidis og fleiri (2009) framkvæmdu rannsókn á yngri landsliðum 
Grikkja bæði í karla- og kvennaflokki. Strákarnir stukku að meðaltali 2,02 metra 
og stelpurnar að meðaltali 1,78 metra. Þeir skoðuðu einnig stökklengd eftir 
leikstöðum og voru það karlkyns skytturnar sem stukku að meðaltali lengst og 
karlkyns markmennirnir stukku að meðaltali styst. Íslensku karlkyns skytturnar 
stukku einnig að meðaltali lengst og íslensku markmennirnir stukku að meðaltali 
styst. Hjá grísku stelpunum stukku hornamennirnir að meðaltali lengst og 
línumennirnir að meðaltali styst. Íslensku kvenkyns útileikmennirnir stukku að 
meðaltali lengst og hornmennirnir að meðaltali styst (Zapartidis o.fl., 2009). Enn 
og aftur eru íslensku börnin að skora lægra en aðrar rannsóknir sýna. Þetta eru 
áhugaverðar niðurstöður og þarf að rýna í þetta nánar svo að ungir íslenskir 
handknattleiksmenn dragist ekki aftur úr í líkamlegan styrk og getu.  

Strákarnir eru að meðaltali með mestan skothraða sjö metra frá markinu 
eða 17,85 metra á sekúndu og minnstan að meðaltali níu metrum frá markinu með 
uppstökki eða 17,15 metra á sekúndu. Stelpurnar eru einnig að meðaltali með 
mestan skothraða sjö metrum frá markinu eða 15,51 metra á sekúndu en þær voru 
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með að meðaltali minnstan skothraða níu metrum frá markinu með þriggja skrefa 
tilhlaupi, 14,81 metra á sekúndu. Zapartidis og fleiri (2009) framkvæmdu skot-
hraðamælingu á grískum handknattleiksmönnum. Hver þátttakandi átti að skjóta 
sjö metrum frá markinu eins fast og mögulegt var. Grísku strákarnir skutu 
boltanum að meðaltali á 19,64 metrum á sekúndu en stelpurnar að meðaltali á 
16,39 metrum á sekúndu (Zapartidis o.fl., 2009). Skothraðinn var einnig skoðaður 
eftir leikstöðum, stelpurnar sem voru að meðaltali með mestan skothraða voru 
skyttur og þær sem voru að meðaltali með minnstan skothraða voru markmenn. 
Íslensku stelpurnar sem voru að meðaltali með mestan skothraða voru miðjumenn 
en þær sem voru að meðaltali með minnstan skothraða voru markmenn. Hjá 
grísku strákunum voru línumenn að meðaltali með mestan skothraða en 
markmenn að meðaltali með minnstan skothraða. Meðal íslensku strákanna voru 
skyttur að meðaltali með mesta skothraðann en hornamenn að meðaltali þann 
minnsta (Zapartidis o.fl., 2009). Grísku handknattleiksmennirnir stóðu sig betur í 
skothraðamælingunni heldur en íslensku leikmennirnir. Til að ná sem mestum 
hraða á boltann þarf ekki eingöngu vöðvamassi að vera til staðar heldur einnig 
samhæfing líkamans og tæknikunnátta (Vila o.fl., 2012). Þó svo að líkamleg geta 
sé mikilvæg í handknattleik þarf einnig að leggja áherslu á rétta tækni svo að 
leikmenn læri að kasta rétt og þar af leiðandi eykst skothraðinn.  

Í knattraki á milli keilna voru strákarnir að meðaltali 9,97 sekúndur en 
stelpurnar að meðaltali 11,61 sekúndu. Lidor og fleiri (2005) rannsökuðu hversu 
hröð 12 til 13 ára gömul börn í handknattleik voru. Þeir skoðuð svo í framhaldinu 
muninn á þeim sem voru valin í landsliðin og þeim sem voru ekki valin. 
Stelpurnar sem voru valdar luku prófinu að meðaltali á 9,02 sekúndum og 
strákarnir sem voru valdir luku því að meðaltali á 8,68 sekúndum (Lidor o.fl., 
2005). Önnur rannsókn var framkvæmd á U-14 ára karlkyns landsliði Belga og 
var hraðinn skoðaður eftir leikstöðum. Skytturnar voru að meðaltali fljótastar en 
markmennirnir að meðaltali hægastir (Matthys o.fl., 2013). Íslensku miðju-
mennirnir voru að meðaltali fljótastir en markmennirnir að meðaltali hægastir. Það 
er skiljanlegt að markmennirnir sé að meðaltali hægastir, þeir eyða minnstum tíma 
af öllum leikstöðunum í að rekja bolta í leik og á æfingu. Útileikmennirnir bera 
yfirleitt boltann upp fyrir sitt lið svo að það kom ekki á óvart að þeir voru 
fljótastir. Íslensku börnin eru hægari í knattraki á milli keilna í samanburði við 
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sambærilega hópa erlendis og þarf því að huga að tækniþjálfun hjá þessum 
aldursflokki. 

Þegar hugað er að því hvort að fylgni á milli prófanna hafi verið marktæk 
eða ekki þá var hún marktæk á milli allra prófanna að undanskildum tveimur. Það 
var á milli gripstyrkprófsins og 505 snerpuprófsins og á milli gripstyrkprófsins og 
YoYo hlaupaprófsins. Gripstyrkurinn sker sig því úr en engu að síður mátti ekki 
miklu muna að fylgnin hefði verið marktæk. Þetta gæti verið vegna þess að 
gripstyrkprófið reynir að mestu á efri hluta líkamans en 505 snerpuprófið og YoYo 
hlaupaprófið reyna að mestu á neðri hluta líkamans.  

Þegar fylgni á milli líkamsmælinga er skoðuð kemur meðal annars í ljós há 
fylgni á milli hæðar og faðms, r = 0,881, og milli hæðar og lengd handar, r = 
0,733. Mælt er með því að halda þessum mælingum inni fyrir næstu mælingar. 
Lengd faðms er mikilvæg mæling til dæmis vegna þess að eftir því sem þú ert 
með lengri faðm, því meiri möguleika á viðkomandi að komast fyrir skot 
andstæðingsins. Hann nær einnig undirhandarskotinu lengra frá varnarmanninum 
og svo er hentugt fyrir markmenn að vera með langan faðm til að ná betur út í 
hornin á markinu. Lengd handar skiptir máli því það hefur áhrif á hvernig 
leikmaður nær utan um boltann og hvernig hann kastar. Það er há fylgni á milli 
breidd (X) handar og lengd (Y) handar, r = 0,728, þannig því lengri hendi því 
breiðari sem hjálpar leikmanninum að stjórna boltanum, kasta fastar og grípa.  

Fylgni á milli boltakasts með þungum bolta áfram og aftur fyrir sig er 
0,752. Þetta er há fylgni og er möguleiki á að taka annað prófið úr prófasettinu. 
Mælt er með að taka boltakast áfram út úr prófasettinu. Þátttakendurnir náðu að 
meðaltali lengra kasti aftur fyrir sig og virtust ná betri tökum á því kasti. Kastið 
aftur fyrir sig er auðveldara fyrir þá í framkvæmd heldur en kastið áfram. Í staðinn 
fyrir kastið áfram væri hægt að fjölga tilraunum í boltakastinu aftur fyrir sig eins 
og kom fram hér að ofan. Það kom líka í ljós að fylgni á milli boltakasts aftur fyrir 
sig og gripstyrks var frekar há, r = 0,620, og einnig frekar há á milli gripstyrks og 
boltakasts áfram, r = 0,665. Til að kasta þungum bolta þarf ákveðinn styrkur í 
höndum að vera til staðar og er gripstyrkprófið að meta þann styrk. Mælt er með 
því að halda gripstyrkprófinu og boltakastinu aftur fyrir sig inni í prófasettinu því 
gripstyrkprófið mælir styrk í hendi en boltakastið metur afl í öllum líkamanum. 

Stökkprófin, CMJ, SJ og langstökk án atrennu, voru öll með háa fylgni á 
milli sín. Mesta fylgnin var á milli CMJ og SJ, r = 0,886. Bæði prófin meta afl í 
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neðri hluta líkamans. Munurinn er hins vegar sá að í SJ á sér einungis stað vöðva-
stytting en í CMJ er vöðvalenging og vöðvastytting. Mælt er með því að taka SJ út 
úr prófasettinu. Þó að framkvæmdin á lóðréttu stökkunum sé ekki tímafrek þá er 
eftirvinnslan tvöföld, það þarf að finna út hæðina fyrir bæði stökkin. Munurinn á 
milli lóðréttu stökkanna er einnig lítill og stöðugur og því er mælt með að taka 
annað prófið út. Fylgnin á milli CMJ og langstökks án atrennu var 0,750 og 
fylgnin á milli SJ og langstökks án atrennu var 0,761. Þó að það sé há fylgni á 
milli CMJ, SJ og langstökks án atrennu er langstökkið að mæla láréttan og lóð-
réttan stökkkraft en CMJ og SJ einungis lóðréttan stökkkraft.  

Allar skothraðamælingarnar voru með háa fylgni sín á milli. Mesta fylgnin 
var á milli skothraða níu metrum frá markinu með þriggja skrefa tilhlaupi og 
skothraða níu metrum frá markinu með uppstökki, r = 0,779. Fylgnin á milli 
skothraða sjö metrum frá markinu og níu metrum frá markinu með þriggja skrefa 
tilhlaupi var 0,591 en 0,673 á milli skothraða sjö metra frá markinu og níu metrum 
frá markinu með uppstökki. Mælt er með því að tvær af þessum þremur 
mælingum séu teknar úr prófasettinu. Þær mælingar eru skothraði frá níu metrum 
með þriggja skrefa tilhlaupi og skothraði frá níu metrum með uppstökki. Þó að 
það sé há fylgni á milli allra skotanna þá er minnsta staðalfrávikið sjö metrum frá 
markinu og því er það stöðugasta mælingin.   

Kostir rannsóknarinnar voru meðal annars þeir að hægt var að prófa marga 
þátttakendur á stuttum tíma og einnig var hægt að framkvæma öll prófin í íþrótta-
sal. Það þarf tiltölulega lítinn búnað en það tekur þó tíma að stilla honum upp. 
Prófin sem voru framkvæmd mældu helstu þætti líkamlegrar getu, til dæmis styrk, 
þol og snerpu. Prófin styðjast einnig við þá eiginleika sem handknattleiksmenn 
þurfa að búa yfir.     
 Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru að ekki voru sömu aðstoðar-
mennirnir alla dagana sem gæti hafa leitt til mismunar í framkvæmd og skráningu. 
Aðstoðarmenn hvöttu einnig þátttakendur mismikið meðan á prófunum stóð sem 
gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. Mögulegt er að mælitækin hafi ekki verið eins 
nákvæm og best væri á kosið, til dæmis í skothraðamælingunni væri nákvæmara 
að hafa radar mæli í stað háhraðamyndavélar. Einnig voru sumir byrjaðir að æfa 
með klístur (e. harpix) en aðrir ekki. Hægt væri að hafa einn bolta á stöð sem er 
alltaf notaður og hefur örlítið klístur. Þetta á við bæði prófin sem þarfnast bolta, 
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knattrakið og skothraðann. Einnig þekktu þátttakendurnir fáa af aðstoðar-
mönnunum sem gæti hafa aukið stress og leitt til slakari frammistöðu. 
 Rannsakendur þurfa að taka skýrt fram í byrjun að þátttakendur þurfa að 
leggja sig 100% fram í allar mælingarnar svo að þær gefi rétta og marktæka mynd 
af hópnum. Innlögn á mælingum þarf að vera hnitmiðuð og þarf að passa að gefa 
þátttakendum ekki of mikla möguleika á að sleppa einhverjum mælingum. Til að 
minnka stress hjá þátttakendum er möguleiki að skipta á tækni og krafti, það er að 
mæla kraftinn á degi eitt og tæknina á degi tvö.  

Við vinnslu ritgerðarinnar tók rannsakandinn eftir því að það eru til mun 
fleiri rannsóknir framkvæmdar á strákum á þessum aldri heldur en stelpum. 
Vonandi lagast það því vitneskja um líkamlega getu stelpna er ekkert síður mikil-
væg en um getu stráka. Í framtíðinni væri gaman að skoða einstaklingsmun, bæði 
út frá leikstöðum og kyni. Eins og fram hefur komið er líkamsburður leikmanna 
mismunandi eftir leikstöðum, því væri gaman að geta mælt þær sér og ef til vill 
verið með sér próf eftir leikstöðum.        
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Viðauki 1 
Reykjavík, 8. júní 2015  

Rannsókn á ungum leikmönnum í Handboltaskóla HSÍ  
Kæru foreldrar/forráðamenn,  
Með þessu bréfi viljum við óska eftir ykkar samþykki fyrir þátttöku barnsins ykkar í 
rannsókn á færni og líkamlegum mælingum þátttakenda í Handboltaskóla HSÍ 2015, 
12.-14. júní nk. að Ásvöllum í Hafnarfirði. Að fá ykkar leyfi er okkur afar mikilvægt 
svo við getum aflað áreiðanlegra gagna um framtíðarleikmenn og -konur yngri og A 
landsliða Íslands. Gögnin verða geymd í 5 ár.  
Þátttaka í rannsókninni er frjáls og hægt er að hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem 
er án nokkurra afleiðinga eða sérstakra skýringa. Þátttakendur mega sleppa einstökum 
spurningum og/eða mælingum. Enginn beinn ávinningur er af þátttöku í rannsókninni. 
Samantekt á niðurstöðum í rannsókninni verður sett saman og henni komið til 
félaganna sem í hlut eiga. Rannsakendur og ábyrgðarmenn munu svara öllum 
spurningum sem kunna að vakna er varðar rannsóknina, vinsamlega hafið samband 
með tölvupósti á netfangið sveinntho@ru.is eða í síma 697-5098. Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar er Hafrún Kristjánsdóttir, sviðstjóri við íþróttafræði Háskóla 
Reykjavíkur.  
Við værum mjög þakklát ef þú og ungmennið sæjuð ykkur fært að taka þátt og að 
foreldri eða forráðamaður myndi staðfesta þátttöku með undirskrift hér fyrir neðan.  
Ég hef lesið um framkvæmd rannsóknarinnar og er samþykk/-ur þátttöku barnsins 
míns í henni. Nafn foreldris/forráðamanns:  
___________________________________ kt. ________________-______________  
Tekið verður á móti blaðinu á Ásvöllum, föstudaginn 12. júní nk., eða undirrituðu og 
skönnuðu í tölvupóstfangið sveinntho@ru.is.  
Fyrir hönd rannsakenda:  
____Sveinn Þorgeirsson_______________ kt. 250187 - 2389  
Dagsetning: 8.06.15  
Með kærri kveðju og von um jákvæðar undirtektir  
Hafrún Kristjánsdóttir, ábyrgðarmaður rannsóknar og sviðsstjóri íþróttafræðisviðs 
HR, Vesturgötu 22, 101 Reykjavík, s. 894-1713, hafrunkr@ru.is.  
Sveinn Þorgeirsson, aðjúnkt við íþróttafræðisvið HR og rannsakandi, Tröllateig 26, 
270 Mosfellsbæ, s. 697-5098 og sveinntho@ru.is. 
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Viðauki 2 
 

Spurningalisti fyrir þátttakendur í Handboltaskóla HSÍ 
Nafn þátttakenda:_________________________________________________ 
Kennitala þátttakenda: ___________________________ - ________________ 
Íþróttafélag: _____________________________________________________ 
1. Hvaða leikstöðu spilar þú oftast í handbolta? 
 □ Lína   □ Leikstjórnandi  □ Markmaður 

□ Hægra horn □ Vinstra horn 
□ Hægri skytta □ Vinstri skytta 

2. Hve lengi hefur þú æft handbolta? 
□ Styttra en 1 ár □ 1 ár  □ 2 ár □ 3 ár 
□ 4 ár   □ 5 ár  □ 6 ár □ 7 ár  □ 8 ár 
□ 9 ár   □ 10 ár  □ Lengur en í 10 ár 

3. Hefur þú æft aðrar íþróttir en handbolta samtals lengur en í 1 ár? 
□ Nei 
□ Já, - hvaðaíþróttir? (vinsamlega tilgreindu þær hér að neðan) 
1. ______________________________ í _________ ár (í heilum árum) 
2. ______________________________ í _________ ár (í heilum árum) 
3._______________________________ í _________ ár (í heilum árum) 

4. Hve oft æfðir þú handbolta í viku að meðaltali síðasta vetur? 
□ Sjaldnar en 1x í viku  □ 1x í viku  □ 2x í viku  □ 3x í viku 
□ 4x í viku □ 5x í viku  □ 6x í viku  □ 7x í viku  □ 8x í viku 
□ 9x í viku □ 10x í viku □ Oftar en 10x í viku 
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5. Æfir þú aðrar íþróttir samhliða handbolta í dag? 
□ Nei 
□ Já, ef svo er, hvaða íþrótt? : ___________________ 
og hve oft æfir þú í viku að jafnaði þá íþrótt? 
□ Sjaldnar en 1x í viku  □ 1x í viku  □ 2x í viku  □ 3x í viku 
□ 4x í viku  □ 5x í viku  □ 6x í viku  □ 7x í viku  □ 8x í viku 
□ 9x í viku □ 10x í viku □ Oftar en 10x í viku 

6. Æfðir þú með 4.fl. á síðasta vetri? (einum flokki upp fyrir þig) 
□ Nei 
□ Já, 1x í viku 
□ Já, 2x í viku 
□ Já, 3x í viku eða oftar 

7. Kepptir þú með 4.fl. á síðasta vetri? (einum flokki upp fyrir þig) 
□ Nei 
□ Já, minna en helming leikja 4.fl. 
□ Já, meira en helming leikja 4.fl. 

8. Eru sérstakar styrkæfingar/þolæfingar (þar sem ekki er spilaður handbolti) hluti 
af þinni 
þjálfun hjá félaginu þínu? 

□ Nei 
□ Já, 1x í viku 
□ Já, 2x í viku 
□ Já, 3x í viku eða oftar 

 
 
 
 


