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Útdráttur 

Sportdans á sér langa sögu og þróaðist mikið á 19. öld. Markmið 

þessarar rannsóknar var að skoða líkamlegt álag og ákefð á ís-

lenskum dönsurum. 18 pör tóku þátt á aldrinum 14-27 ára, þeim 

var skipt niður í tvo hópa eftir aldri. Rannsókninni var skipt niður 

á tvo daga. Fyrsta daginn voru grunnmælingar teknar af 

þátttakendum eins og hæð, þyngd, hámarkshjartsláttur. Píptest 

var notað til þess að áætla hámarkssúrefnisupptöku hjá 

þátttakendum. Seinni daginn voru pörin fengin til að dansa 

umferð af dönsunum í sitthvorum stílnum. Niðurstöður sýna að 

pörin nota bæði loftfirrt og loftháð þol þegar umferðin var tekin. 

Einnig var ekki mikil munur á milli dansstíla eins og erlendar 

rannsóknir sýna en suður-amerísku dansarnir voru aðeins hærri í 

prósentu af hámarkshjartslætti en yfir heildartímann þá voru 

standard dansarnir með hærri prósentu af hámarkshjartslætti. 

Hámarkssúrefnisupptaka var lægri hjá íslenskum pörum en í fyrri 

rannsóknum en var svipuð í rannsókn sem Bankby gerði. Áætlaða 

hámarkssúrefnisupptakan hjá Þátttakendum myndi flokkast 

samkvæmt Cooper stofnuninni sem ágætt eða yfirburðar gott. 

Þegar tölurnar eru bornar saman við aðrar íþróttir þá eru 

heildarmeðaltölin hjá bæði yngri og eldri hópnum yfir blaki og 

fimleikum en undir fótbolta og sundi samkvæmt rannsókninni 

sem Bria gerði en karlarnir voru þó yfir meðaltalinu í fótbolta. 

Það sjást einnig tengsl á milli tónlistar og stigvaxandi ákefðar út 

frá hjartslætti. Þar sést stigvaxandi ákefð eftir því sem takturinn 

verður hraðari og meira álag er á dönsurunum.  
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Formáli 

Frá því ég var lítill þá hef ég ávallt stundað íþróttir af miklum krafti. Þegar ég varð 

16 ára þá byrjaði ég í sportdansi og fékk mikinn áhuga á íþróttinni. Þá hef ég einnig 

verið að þjálfa sportdans. Núna sit ég í landsliðsnefnd hjá Dansíþróttasambandi 

Íslands, en sú nefnd heldur utan um þjálfun og skipulag dansara sem hafa unnið sér 

inn rétt til að vera í landsliðinu. Einnig vinn ég á keppnum og aðstoða mótsnefnd 

við útreikninga á úrslitum. Með þessu er ég enn að sinna íþróttinni þótt ég keppi 

ekki lengur sjálfur. Frá því ég byrjaði í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík, þá 

hef ég alltaf haft áhuga á að rannsaka sportdans á Íslandi og sjá hvernig hægt er að 

betrumbæta íþróttina. Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á íslenskum 

dönsurum og er þetta fyrsta rannsóknin af þessu tagi sem ég veit um. Von mín með 

þessari rannsókn er að þjálfarar og dansarar skilji hversu mikið líkamlegt álag og 

ákefð er í sportdansi og út frá því væri hægt að bæta þol dansara með sérhæfðu 

æfingarplani. 

 Þessi 12 ECTS eininga rannsóknarritgerð er mitt lokaverkefni til B.Sc. 

gráðu í íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild í Háskólanum í Reykjavík. 

 Að lokum vil ég þakka kennurum við Háskólann í Reykjavík fyrir stuðning 

sinn í gegnum námsárin. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Sveini 

Þorgeirssyni fyrir góðar leiðbeiningar og stuðning í gegnum ritgerðina. Þá vil ég 

þakka öllum í landsliðinu og Danssambandi Íslands fyrir að taka þátt í rannsókninni 

minni. Ég vil þá sérstaklega þakka móður minni Sigrúnu Eir Héðinsdóttur fyrir að 

hafa lesið yfir og aðstoðað mig í gegnum ritgerðina. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

fjölskyldu minni og Albinu Guseynova fyrir allan sinn stuðning í gegnum ritgerðina 

og námið. 

 

Reykjavík, 16. maí 2016. 

Jón Ingvar Karlsson Brune 

  



2 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................. 0 

Formáli .................................................................................................................... 1 

Efnisyfirlit ............................................................................................................... 2 

Töflu- og myndayfirlit............................................................................................. 3 

Inngangur ................................................................................................................ 4 

Sportdans sem íþrótt ............................................................................................ 6 

Tónlist í dansi................................................................................................... 7 

Þol ........................................................................................................................ 8 

Loftfirrt ............................................................................................................ 8 

Loftháð (Aerobic system) .............................................................................. 10 

Hámarkssúrefnisupptaka og hámarkshjartsláttur .............................................. 11 

Fyrri rannsóknir á sportdansi ............................................................................. 13 

Aðferðir ................................................................................................................. 18 

Þátttakendur ....................................................................................................... 18 

Framkvæmd ....................................................................................................... 18 

Mælitæki ............................................................................................................ 20 

Niðurstöður ........................................................................................................... 21 

Yngri hópurinn .................................................................................................. 21 

Suður-amerískir dansar .................................................................................. 21 

Standard dansar .............................................................................................. 23 

Eldri Hópurinn ................................................................................................... 25 

Suður-amerískir dansar .................................................................................. 26 

Standard dansar .............................................................................................. 27 

Hjartarit af hjartslætti í keppnisaðstæðum ......................................................... 29 

Umræður ............................................................................................................... 29 

Heimildarskrá ........................................................................................................ 32 



3 

 

Viðauki I................................................................................................................ 35 

Leyfisbréf .......................................................................................................... 35 

Viðauki II .............................................................................................................. 36 

Yngri hópur ....................................................................................................... 36 

Strákar ............................................................................................................ 36 

Stelpur ............................................................................................................ 37 

Eldri hópur ......................................................................................................... 39 

Strákar ............................................................................................................ 39 

Stelpur ............................................................................................................ 40 

 

Töflu- og myndayfirlit 

Tafla I - Grunnmælingar hjá yngri hópnum .......................................................... 21 

Tafla II - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann í 

suður-amerískum dönsum hjá yngri hópnum. ....................................................... 22 

Tafla III - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann. .. 24 

Tafla IV - Grunnmælingar á eldri hóp. ................................................................. 25 

Tafla V - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann í 

suður-amerískum dönsum hjá eldri hópnum. ........................................................ 27 

Tafla VI - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann í 

standard dönsum hjá eldri hópnum. ...................................................................... 28 

Mynd I - sýnir hjartsláttarmælingu í keppnisaðstæðum hjá einstaklingi í yngri 

hópum. ................................................................................................................... 29 

 

  



4 

 

Inngangur 

Dans hefur verið til í samfélögum í langan tíma. Það hefur sést á hellismyndum að 

dans var líklega notaður sem helgiathöfn til að dást af náttúruöndunum. Að missa 

sig í einskonar dans með öðrum er einskonar týpa af vímu fyrir fólk. Í flestum 

gömlum samfélögum var það helgiathöfnin fyrir guði, til dæmis í Egyptalandi þar 

sem prestar fóru með ákveðnar hreyfingar til að túlka og segja frá stórum viðburði 

í sögu guðanna. Á ólympíuleikunum frá áttundu öld voru leikarnir vígðir með dansi 

af meyjum frá musterinu. Choros er upphaflega þannig dans sem var dansaður í 

hring til að heiðra guðina en á 6. öld varð hann síðan miðpunktur gríska leikhússins. 

Á Indlandi hefur fundist í skjölum að prestar notuðust við ákveðnar handa-

hreyfingar í hindú musterum og hafa gögn fundist um þetta allt frá 1. öld eftir krist. 

Því má sjá að dans hefur verið til lengi og notaður í ýmsum tilgangi (Gascoigne, 

2001). 

 Samkvæmisdans sem þekktur er sem sportdans í dag á einnig sína sögu. 

Dansinn hefur þróast í gegnum aldirnar og orðið að þeirri íþrótt sem hann er í dag. 

Félagslegt upphaf sportdansa byrjaði 18. Öld („Ballroom dance“, 2016). Mikið af 

sporunum koma samt frá þjóðdönsum (gömlu dönsunum). Hirðdansarar dönsuðu 

fyrir konunginn og þurftu ávallt að snúa í átt að honum. Á 19. öld var meiri slaki á 

þessu og það þurfti aðeins snúa að konungi þegar dansinn var kynntur. Á þessum 

tíma færðist dansinn í það form að flæða í hring um salinn („Ballroom dance“, 

2016). Fyrri hluta 19. aldar var byrjað að dansa á skipulögðum viðburðum og voru 

þá helstu dansar þess tíma dansaðir þar, til dæmis Polka og Vals. Þessir skipulögðu 

viðburðir voru einungis fyrir ákveðna einstaklinga og þurftu þeir sem boðið var að 

hafa góð tengsl til að fá boð. Seint á 19. öld breyttust dansviðburðirnir mikið 

(„Ballroom dance“, 2016). Það er að segja uppbygging á viðburðinum sjálfum sem 

og stíllinn á dönsunum. Dansinn var ekki það eina sem breyttist heldur breyttist líka 

hvernig við miðluðum dönsunum áfram. Á svipuðum tíma þá fóru einstaklingar og 

fjölskyldur að stofna dansskóla til þess að kenna spor, mismunandi dansa og 

tónlistarnæmi („Ballroom dance“, 2016). Mikil og snögg breyting varð snemma á 

20. öld og almenningur gat farið að læra dans frá kennurum, bókum, fréttablöðum 

og tímaritum. Með þessu þá urðu til tveir hópar af dönsurum, annars vegar 

atvinnupör og hins vegar áhugamannapör. Helsti munurinn var að atvinnupörin 

fengu borgað fyrir að sýna og voru oft á tíðum danskennarar líka. Á meðan 
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áhugamannapör kepptust við að vinna inn titla og verðlaun („Ballroom dance“, 

2016). 

Fyrsta hluta 20. aldar þróuðust þeir dansar sem við þekkjum í sportdansi í 

dag. Þó voru standard dansarnir fullmótaðir fyrir seinni heimstyrjöldina, en suður-

amerísku dansarnir urðu ekki fullmótaðir fyrr en eftir seinni heimstyrjöldina 

(„Dancesport history“, e.d.). Árið 1907 var svo fyrsta danskeppnin haldin í París og 

var það Camille de Rhynal sem skipulagði hana. Þar var einungis keppt í Tangó 

sem var vinsæll á þeim tíma í Argentínska samfélaginu. Fyrir 1907 þá var Tangó 

ekki samþykktur í London þar sem hann þótti of erótískur („Dancesport history“, 

e.d.). Fyrsta heimsmeistaramótið var árið 1909 í París en Camille var einnig sá sem 

skipulagði það mót. það er þó ekki hægt að bera saman heimsmeistaramótin frá 

þessum tíma við mótin í dag þar sem sportdansinn var enn í mikilli þróun. Fyrir árið 

1922 var ekki skipting á milli atvinnupara og áhugamannapara („Dancesport 

history“, e.d.). Það var hægt að keppa um titilinn í stökum dönsum. Árið 1922 var 

í fyrsta sinn keppt í London í öllum dönsunum til þess að fá heimmeistaratitilinn. 

Eftir þetta ár varð skipting í dansheiminum og árið 1925 kom upp rígur á milli 

Camille og Englands og ákvað þá Camille að halda sitt eigið heimsmeistaramót 

samhliða hinu heimsmeistaramótinu („Dancesport history“, e.d.).  

Á þessum tíma voru stofnuð nokkur alþjóðleg áhugamannasambönd og 

atvinnumannasamband. Camille stofnaði eitt af samböndunum fyrir áhugamenn 

árið 1926, en hann dó árið 1956 og dó hans samband með honum. Snemma á þriðja 

áratuginum dreifðist enski stíllinn yfir alla Evrópu vegna ráðstefnu sem var haldin 

árið 1929 í London. Við það lognaðist heimsmeistaramótið hans Camille út af. 

Ástæðan var að flottustu dansararnir voru ekki að keppa á hans mótum. Heldur mátti 

sjá ókrýndu heimsmeistarana í Blackpool í Englandi en sú keppni byrjaði á öðrum 

áratuginum og er enn til í dag („Dancesport history“, e.d.). 

Alþjóðadanssambandið [WDSF] fyrir áhugamenn sem er þekkt í dag, var 

stofnað árið 1957 af átta evrópskum þjóðum. WDSF hefur skipt nokkrum sinnum 

um nafn á sambandinu, en merkilegasta skiptingin var árið 1990 þegar sambandið 

breytti því í International DanceSport Federation. Það var gert til að ýta undir 

áherslurnar sem sambandið hefur um að dans sé íþrótt, sem hjálpar til við að tryggja 

víðtækari viðurkenningu nánast strax. Fimm árum síðar var WDSF tímabundið 

viðurkennt af ólympíusambandinu og var það svo árið 1997 sem WDSF var viður-

kennt að fullu hjá ólympíusambandinu. Árið 2011 var nafninu aftur breytt í World 
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DanceSport Federation og heitir það ennþá í dag („How It All Started“, e.d.). WDSF 

hefur reynt að vera partur af ólympíuleikunum sjálfum og hefur sambandið sótt um 

að vera partur af leikunum árið 2020 („DanceSport in Tokyo 2020“, 2015, „With a 

View to 2020“, 2011). 

Sportdans sem íþrótt 

Til þess að skilja hvaða kröfur dansinn er með til þols þá þurfum við að fara yfir 

hvað sportdans er og þær reglur sem þar eru. Sportdans skiptist í tvo dansstíla sem 

eru standard dansar og suður-amerískir dansar. Í standard dönsum eru fimm dansar 

sem eru eftirfarandi, Vals, Tangó, Vínarvals, Foxtrot og Quickstep. Í suður-

amerískum dönsum eru einnig fimm dansar sem eru, Samba, Cha Cha, Rúmba, Paso 

Doble og Jive. Það er munur á milli þessara dansstíla, en muninn má sjá á líkams-

stöðu sem og tónlistinni (Farmer, 2007; „Latin & Standard“, e.d.). 

 Ef við skoðum líkamstöðu í standard dönsum er parið í haldi og þurfa að 

dansa samtaka í því haldi í takt við tónlist. Þessu haldi er yfirleitt ekki slitið nema í 

enda dansins. Í suður-amerískum dönsum þá er einstaklingurinn mun frjálsari og 

dansar parið í sitt hvoru lagi ásamt því að leiðast með annarri hendi eða báðum. Í 

suður-amerískum dönsum er áherslan allt önnur. Þar er áhersla lögð á mjaðma-

hreyfingar, handahreyfingar ásamt taktinum í tónlistinni (Farmer, 2007). Danspör 

keppa í sitthvorum dansstílnum en einnig er hægt að keppa í öllum tíu dönsunum 

(Dansíþróttasamband Íslands, 2014).  

 Í sportdönsum er aldurskipting, sem er eftirfarandi: Börn 7 ára og yngri sem 

yfirleitt keppa ekki, heldur sýna á danskeppnum allt upp í tvo dansa í sitthvorum 

dansstílnum. Þó er þeim heimilt að keppa í flokki börn I. Börn I: 8-9 ára á almanaks-

árinu, þar er keppt allt upp í þrjá dansa í sitthvorum stílnum. Börn II: 10-11 ára á 

almanaksárinu, þar er keppt frá tveim dönsum upp í fjóra í sitthvorum stílnum 

(Dansíþróttasamband Íslands, 2014). Unglingar I 12-13 ára á almanaksárinu, 

unglingar II 14-15 ára á almanaksárinu, ungmenni: 16-18 ára á almanaksárinu, 

undir 21 árs: 16-20 ára á almanaksárinu, Fullorðnir: 19-20 ára á almanaksárinu. Frá 

unglingum I og eldri er keppt frá tveimur upp í fimm dansa (Dansíþróttasamband 

Íslands, 2014). Senior flokkarnir eru fjórir og byrja þeir frá 35 ára og færast pör upp 

um flokk á tíu ára fresti þar til komið er í efsta flokk. Senior I: 35 ára og eldri á 

almanaksárinu. Senior II: 45 ára og eldri á almanaksárinu. Senior III: 55 ára og eldri 

á almanaksárinu. Senior IV: 65 ára og eldri á almanaksárinu. Í öllum flokkum nema 
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senior flokkunum, má annar dansarinn vera yngri (Dansíþróttasamband Íslands, 

2014). Einnig mega þeir sem keppa í flokki ungmenna dansa í fullorðnum. Þeir sem 

dansa frá einum dansi upp í fjóra dansa í sitthvorum stílnum, dansa allir með 

grunnaðferð sem eru ákveðin spor sem þau mega dansa (Dansíþróttasamband 

Íslands, 2014). Alþjóðlega danssambandið [WDSF] gefur út þá skrá. Þeir sem eru 

keppa í 5 dönsum í sitthvorum stílnum, keppa með frjálsi aðferð og er sá undir-

flokkur kallaður meistaraflokkur í hverjum aldursflokki (Dansíþróttasamband 

Íslands, 2014).  

 Íslands- og bikarmeistaratitlar eru veittir fyrir þá sem keppa í gunnaðferð og 

er eingöngu veittur til þeirra sem keppa í flestum dönsum í sínum aldursflokki. Í 

frjálsum aðferðum (meistaraflokkar) er Íslands- og bikarmeistaratitlar veittir í öllum 

aldursflokkum (Dansíþróttasamband Íslands, 2014). Í meistaraflokkum vinna fyrstu 

tvö sætin í hverjum aldursflokki í sitthvorum stílnum á Íslandsmeistaramótum, sér 

inn þátttökurétt í Evrópu- og heimsmeistaramótum. Sama á við þá sem keppa í 10 

dönsum (Dansíþróttasamband Íslands, 2013).  

Tónlist í dansi 

Eins og áður var nefnt skiptist sportdans í tvo stíla og eru þeir báðir með fimm 

dansa. Stílarnir eru ólíkir á marga vegu, til dæmis áherslur, þá er tónlistin í stílunum 

ólíkar. Í standard dönsum er oft talað um þennan klassíska tónlistarstíl og í suður-

amerískum dönsum er latínskur tónlistarstíll (Farmer, 2007). Innan stílanna er 

einnig munur á dönsunum og hraða tónlistarinnar á þeim. WDSF mælir hraðann í 

Bars (World DanceSport Federation, 2014). Bars er hluti af tíma sem samsvarar 

fjölda slaga, þannig að ákveðin mörg slög mynda eitt bar. Með þessu skipta 

tónlistarmenn niður laginu („Meter and rhythm“, e.d.).  

 Í standard dönsum er talningin eftirfarandi: Vals: 28-30 bars/mín, Tangó: 

31-33 bars/mín, Vínarvals 58-60 bars/mín, Foxtrot 28-30 bars/mín, Quickstep 50-

52 bars/mín. Það má sjá að dansarnir eru mismunandi hraðir og að Vínarvals og 

Quickstep eru þeir hröðustu í standard dönsum (World DanceSport Federation, 

2014). Í suður-amerískum dönsum er talningin eftirfarandi: Samba 50-52 bars/mín, 

Cha Cha 30-32 bars/mín, Rúmba 25-27 bars/mín, Paso Doble 60-62 bars/mín, Jive 

42-44 bars/mín. Það má sjá hér að Samba og Paso Doble eru þeir hröðustu í suður-

amerískum dönsum og að meðaltali eru suður-amerískir dansar með fleiri bars en í 

standard dansar (World DanceSport Federation, 2014).  
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 Samkvæmt keppnisreglum WDSF, þá þarf hver dans að vera lágmarki ein 

og hálf mínúta, en má fara upp í tvær mínútur. Paso Doble þarf spilast að lámarki 

að öðrum hápunkti en þó aldrei lengra en að þriðja hápunkti. Þó má keppnisstjórinn 

lengja tímann fyrir dans/dansana ef það er hans ályktun að þess þurfi til að fá sann-

gjarna dóma fyrir þann dans/dansa í umferðinni (World DanceSport Federation, 

2014). Á keppnum á Íslandi er oftast dansað í eina og hálfa mínútu hver dans. Paso 

Doble er þá yfirleitt dansað aðeins til annars hápunkts. Alþjóða danssambandið 

[WDSF] velur tvo dansa í hverjum stíl fyrir sig sem sólódansa það árið (World 

DanceSport Federation, 2015). Í ár eru það í standard dönsum Vals og Quickstep 

og í suður-amerískum dönsum eru það Samba og Jive sem hafa verið valdir (World 

DanceSport Federation, 2015). Þá má geta þess að hvert par dansar hvern sólódans 

í mínútu og síðan dansa öll pörin saman þann dans í eina mínútu (Þórður Hrafn 

Rangarsson, Keppnisstjóri DSÍ, Munnleg heimild, 2016).  

Þol 

Hvernig má skilgreina þol? „Þol er viðnámsgeta líkamans gagnvart þreytu-

einkennum“ (Sveinn Þorgeirsson, Munnleg heimild). Hægt er að skipta þoli í tvo 

yfirflokka, loftháð- og loftfirrt þol. Þó eru undirflokkar í loftfirrtu þoli, þeir flokkar 

eru Glycolytic/laktósa/sykurrofs kerfið og ATP-CP kerfið (Kenney, Wilmore, 

Costill og Wilmore, 2012; Thompson, 2009). Þó þessi kerfi séu hvert öðru ólík þá 

vinna þau saman við að skapa orku til að framkvæma hreyfingu. Það er ekkert sem 

segir líkamanum skyndilega að hann eigi að nota eitt ákveðið kerfi fram yfir önnur 

á þeirri stundu, heldur fer þetta allt eftir hversu löng, hörð og há ákefð er á æfingunni 

(Thompson, 2009). 

Loftfirrt 

ATP-PCr 

ATP-PCr er einfaldasta kerfið, en orkan sem myndast kemur úr fosfat uppruna. 

ATP samanstendur af þremur fosfathópum (Pi). Til þess að mynda orku þá er efna-

tengið rofið frá þriðja fosfathópnum og við það myndast orka. Eftir stendur 

adenósín tvífosfat (ADP) og eitt Pi. Til þess að mynda ATP aftur þarf ADP og Pi að 

tengjast aftur, við það geymist orkan í ATP þar til hennar er þörf (Kenney o.fl., 

2012). 
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Frumur geyma mjög lítinn skammt af ATP, en frumur geyma auk þess aðra 

einingu sem hefur mikla orku og hún heitir fosfórkreatín eða PCr (Kenney o.fl., 

2012; McArdle, Katch og Katch, 2015). Kerfið er notað í hárri ákefð í stuttan tíma, 

t.d. að spretta 100 metra eða lyfta mjög þungu (McArdle o.fl., 2015). Hvert kíló-

gramm af vöðva inniheldur 3-8 mmól af ATP og 4-5 sinnum meira af PCr (McArdle 

o.fl., 2015). Ef skoðaður er karlmaður sem er 70 kg og með 30 kg vöðvamassa, þá 

er hann með 570 til 690 mmól af fosfat orku. Þessi orka myndi endast fyrir þennan 

einstakling í eina mínútu í kraftgöngu, 20-30 sekúndur af skokki á maraþon hraða 

eða í 5-8 sekúndur í spretthlaupi (McArdle o.fl., 2015). Yfirleitt þá klárast orkan í 

kerfinu á 20-30 sekúndum við æfingu með hámarksákefð (McArdle o.fl., 2015).  

Þegar niðurbrot á sér stað á PCr þá myndast Kreatín, Pi og orka. Orkan sem 

myndast við niðurbrotið er síðan notuð til þess að tengja Pi við ADP, sem er nú 

þegar til staðar til að mynda ATP, sem er síðan notað til að mynda orku fyrir 

hreyfingu (Kenney o.fl., 2012). Þetta ferli gerist án súrefnis en dugar aðeins í 

örskamman tíma og þá þarf sykurrofskerfið eða loftháða kerfið að taka við til að 

viðhalda orku (Kenney o.fl., 2012). 

Sykurrofskerfið  

Í loftfirrtu þoli þá tekur sykurrofskerfið við af ATP-PCr kerfinu. Sykurrofskerfið er 

flóknara ferli en ATP-PCr kerfið sem endist einungis í fáeinar sekúndur. Í Sykur-

rofskerfinu er verið að brjóta glúkósa og glýkógen niður með ákveðum ensímum 

og við það myndast ATP (Kenney o.fl., 2012).  

Glókósi er um 99% af öllum blóðsykri sem er í blóðflæðinu um líkamann 

og er uppruni hans úr kolvetnum og glýkógeni geymt er í lifrinni. Áður en hægt er 

að mynda orku úr glúkósa eða glýkógeni, þá þarf að umbreyta þeim í glúkósa-6-

fosfat einingu. Glúkósa er umbreytt beint í glúkósa-6-fosfat en það ferli þarfnast 

orku eða þarf eitt ATP til að ná að mynda það. Glýkógeni er hinsvegar umbreytt 

fyrst í glúkósa-1-fosfat sem síðan er umbreytt í glúkósa-6-fosfat. Ferlið fyrir 

glýkógen þarfnast engrar orku til að umbreytast (Kenney o.fl., 2012; McArdle o.fl., 

2015).  

Það tekur 10-12 efnahvörf til að brjóta niður glýkógen sem svo umbreytist í 

pýróþrúgusýru. Eftir ferlið þá væri búið að mynda þrjár ATP einingar við hverja 

einingu af glýkógeni (Kenney o.fl., 2012). Ef glúkósa er umbreytt þá myndast tvær 

einingar af ATP þar sem það kostar eina einingu af ATP til að umbreyta glúkósa í 
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glúkósa-6-fosfat. Pýróþrúgusýra umbreytist síðan í mjólkursýru þar sem ekkert súr-

efni er til staðar í líkamanum. Ef súrefni væri til staðar þá myndi Pýróþrúgusýra 

fara inn í krebshringinn og þá væri loftháðskerfið við völd (Kenney o.fl., 2012).  

Sykurrofskerfið myndar ekki mikið magn af ATP og er orkan sem hægt er 

að mynda mjög takmörkuð (Kenney o.fl., 2012). Orkan sem myndast endist í um 

það bil eina til þrjár mínútur. Þetta jafngildir því að einstaklingur gefi frá sér alla 

sína orku, allt frá upphafi til enda í 440m hlaupi eða 100m í sundi (McArdle o.fl., 

2015). Sykurrofskerfið og ATP-PCr kerfið vinna þó saman. Til dæmis í 200-800 

metra hlaupum þá byrjar ATP-PCr kerfið og endist í um tíu sekúndur, eftir það tekur 

Sykurrofskerfið við sem endist í allt að þrjár mínútur. Eftir það tekur loftháðskerfið 

við (Thompson, 2009). 

Loftháð (Aerobic system) 

Oxunarkerfið 

Loftháða kerfið þarfnast súrefnis, til að mynda þá orku sem líkaminn þarf 

(Thompson, 2009) og er kerfið það flóknasta af þeim öllum (Kenney o.fl., 2012). 

Ferlið sem líkaminn notar til þess að brjóta niður hvarfefni með aðstoð súrefnis, til 

að mynda orku er kallað frumuöndun. Þar sem þarf súrefni í ferlinu, þá er það loft-

háð. Ólíkt loftfirrtri framleiðslu á ATP sem á sér stað inn í umfryminu , þá í loftháðu 

framleiðslunni þá myndast ATP í sérstöku frumulíffæri sem kallast hvatberi 

(Kenney o.fl., 2012). Við langtíma þjálfun þurfa vöðvar að fá stöðuga orku til búa 

til þann kraft sem þarf til knúa þá áfram. Ólíkt við loftfirrta kerfið þá er loftháða 

kerfið lengi að kveikja á sér, en það kerfi hefur mun meiri getu fyrir orku-

framleiðslu, í starfsemi sem krefst úthalds. Kerfið setur meiri kröfur á hjarta- og 

lungnakerfið til að flytja súrefni í þá vöðva sem eru virkir ￼(Kenney o.fl., 2012).  

 Ferlið í sykurrofskerfinu sem gerist í loftfirrtu framleiðslunni á ATP er það 

sama og í loftháða ferlinu. Munurinn er sá að súrefni hefur áhrif á hvað gerist fyrir 

pýróþrúgusýruna sem myndast við ferlið. Í loftfirrta ferlinu breytist pýróþrúgusýra 

yfir í mjólkursýru en þegar loft er til staðar þá umbreytist pýróþrúgusýran yfir í 

asetýl CoA. Þegar asetýl CoA er myndað þá fer það inn í ferli sem kallast krebs-

hringurinn (Kenney o.fl., 2012). Krebshringurinn er röð flókinna efnahvarfa til þess 

að mynda ATP. Þar sem ein glúkósa eining myndar tvær einingar af pýróþrúgusýru, 
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Fyrir hverja glúkósa einingu sem byrjar í loftháðu ferli þá myndast tveir krebs-

hringir (Kenney o.fl., 2012). Við krebshringinn tengist rafeindaflutningskeðjan sem 

tekur allt vetni sem myndast við allt ferlið og við það myndast ATP. Við allt þetta 

ferli myndast 32 einingar af ATP (Kenney o.fl., 2012). 

 Það tekur lengri tíma að yfirkeyra loftháðskerfið heldur en hin kerfin. 

Hjartað og lungun eru mikilvæg fyrir æfingar sem nota loftháða kerfið, þar sem 

súrefni og orka er flutt til vöðvana í blóðinu (Thompson, 2009). 

Hámarkssúrefnisupptaka og hámarkshjartsláttur 

 Hámarkssúrefnisupptaka [VO2max], er það magn súrefnis sem einstaklingur getur 

nýtt við erfiða eða hámarksáreynslu. Hámarkssúrefnisupptaka er mælt sem milli-

lítrar af súrefni sem notað er á einni mínútu á hvert kílógramm sem einstaklingur 

hefur í þyngd (ml x kg-1 x min-1). Hámarkssúrefnisupptaka er oftast tengt við loftháð 

þol og eru mælingar á hámarkssúrefnisupptöku taldar vera besta leiðin til að segja 

til um loftháð þol einstaklings (Kenney o.fl., 2012; McArdle o.fl., 2015).  

 Ein helsta aðferð til að mæla hámarkssúrefnisupptöku er að nota súrefnis-

grímu. Við notkun á henni er verið að mæla magn súrefnis(O2) og magn kol-

tvísýrings(CO2) sem fer inn í líkamann og út úr honum yfir ákveðinn tíma (Kenney 

o.fl., 2012). Þar sem líkaminn tekur súrefnið úr loftinu sem við öndum að okkur og 

bætir koltvísýring við loftið sem fer út úr líkamanum. Munurinn á loftinu við inn- 

og útöndun gefur til kynna hversu mikið af súrefni er tekið upp af líkamanum og 

hversu mikið af koltvísýringi er framleitt. Þar sem líkaminn hefur takmarkað súr-

efnismagn í geymslum líkamans, þá endurspeglar upptaka lungna á súrefni það 

magn sem líkaminn notar af súrefni (Kenney o.fl., 2012).  

 Þess má geta að óþjálfaðir en virkir einstaklingar, á aldrinum 18-22 ára eru 

með að meðaltali 38 til 42 (ml/kg/mín) í hámarkssúrefnisupptöku fyrir konur og 

karlar eru að meðaltali með 44 til 55 (ml/kg/mín) í hámarkssúrefnisupptöku 

(Kenney o.fl., 2012). Eftir 25-30 ára þá fer hámarkssúrefnisupptaka minnkandi um 

1% á ári fyrir óvirka einstaklinga. En það gerist út af aldri og lífsstíl einstaklinga 

(Kenney o.fl., 2012). Cooper stofnunin skiptir hámarksúrefnisupptökunni í flokka 

eftir aldri og hversu mikil hámarkssúrefnisupptakan er. Þannig er hægt að sjá hversu 

góða hámarksúrefnisupptöku einstaklingurinn hefur. Hjá konum sem eru á 

aldrinum 13 til 19 ára þá er miðlungssúrefnisupptaka 31-34.9 (ml/kg/mín), góð er 

35-38,9 (ml/kg/mín), ágæt er 39-41,9 (ml/kg/mín) og allt yfir það er yfirburða gott. 
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Hjá körlum sem eru frá aldrinum 13 til 19 ára þá er miðlungssúrefnisupptaka 38-

45,1 (ml/kg/mín), góð er 45,2-50,9 (ml/kg/mín), ágæt er 51-55,9 (ml/kg/mín) og 

allt yfir það er yfirburða gott. Hjá konum sem eru frá aldrinum 20 til 29 ára þá er 

miðlungssúrefnisupptaka 29-32.9 (ml/kg/mín), góð er 33-36,9 (ml/kg/mín), ágæt er 

37-41 (ml/kg/mín) og allt yfir það er yfirburða gott. Hjá Körlum sem eru frá 

aldrinum 20 til 29 ára þá er miðlungssúrefnisupptaka 36,5-42.4 (ml/kg/mín), góð er 

42,5-46,4 (ml/kg/mín), ágæt er 46,5-52,4 (ml/kg/mín) og allt yfir það er yfirburða 

gott („Normative data for VO2 Max“, e.d.). 

 Hjartsláttur er eitt að því auðveldasta sem hægt er að mæla í líkamanum og 

góðar upplýsingar um álag og streitu á hjarta- og æðakerfið (Kenney o.fl., 2012). 

Hvíldarhjartsláttur á meðal einstaklingi er um 60 til 80 slög á mínútu. Hjá þjálfuðum 

einstaklingi getur hvíldarpúlsinn farið niður í allt að 28 til 40 slög á mínútu (Kenney 

o.fl., 2012). Við loftháða þjálfun getur hvíldarhjartslátturinn lækkað verulega. 

Nokkrar rannsóknir sýna að einstaklingur sem er með 80 slög á mínútu í 

hvíldarhjartslátt, getur lækkað sig um 1 slag á viku. Þannig færi einstaklingurinn 

niður úr 80 slögum í 70 á mínútu á 10 vikum. (Kenney o.fl., 2012). Þó hefur önnur 

rannsókn sem var vel stjórnað og með stórt úrtak, sýnt að hvíldarhjartslátturinn 

lækkaði aðeins um 5 slög á mínútu við 20 vikna þjálfun (Kenney o.fl., 2012). Einnig 

má geta þess að hjartsláttur við venjulega æfingu lækkar um 12 til 15 slög á mínútu 

með loftháðri þjálfun en það tengist fyrst og fremst slagmagnsgetu hjartans og 

hjartaútfallsins (McArdle o.fl., 2015).  

 Hámarkshjartsláttur [HRmax] er það magn slaga sem hjartað nær á mínútu 

þegar hámarksáreynsla er náð við æfingu. Hámarkshjartsláttur er eitt af því sem er 

ekki hægt að æfa, heldur helst hann sá sami dag frá degi. En með árunum þá 

minnkar hámarkshjartslátturinn út frá eðlilegum aldursáhrifum (Kenney o.fl., 

2012). Hámarkshjartsláttur er oftast reiknaður út frá aldri því að hámarkshjartsláttur 

sýnir lítilsháttar en stöðuga lækkun um 1 slag á ári frá aldrinum 10 til 15 ára. Því er 

oft dregin aldur einstaklings frá 220 slögum á mínútu sem á að gefa hámarks-

hjartslátt (Kenney o.fl., 2012). Er þetta einungis áætlaður hjartsláttur og getur 

munað miklu á milli einstaklinga. Önnur formúla hefur verið búin til og er hún mun 

nákvæmari um áætlaðan hámarkshjartslátt en formúlan er HRmax = 208 – (0,7 x 

aldur í árum) (Kenney o.fl., 2012). 

 Þegar kemur að þjálfun þá er oft miðað við hámarkshjartslátt. Þá er verið að 

æfa á ákveðinni prósentu af hámarkshjartslætti. Til að komast að ákefð æfingar þá 
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myndi mæling á súrefnisupptöku gefa nákvæmustu niðurstöðurnar um ákefðina. En 

þar sem það þarf að vera við stöðugra mælingar þá er þetta talin mjög óhentug leið 

fyrir almenna notkun (McArdle o.fl., 2015). Í staðinn er notast við hjartsláttar-

mælingar, því að hámarkssúrefnisupptaka og hámarkshjartsláttur tengjast á fyrir-

sjáanlegan hátt óháð kyni, aldri, kynþætti, líkamsforms og æfingarleiðum. þar sem 

hjartsláttur breytist ekkert við ákveðna prósentu af hámarkssúrefnisupptöku hjá 

einstaklingi þá þurfa ekki stöðugar mælingar og stillingar á æfingum að fara fram 

(McArdle o.fl., 2015). Ef einstaklingur væri að æfa loftháð þol með hjartsláttinn í 

55-70% af hámarkshjartslætti en það myndi vera um 28-58% af hámarkssúrefnis-

upptöku. Ef við skoðum í 80-90% hámarkshjartslætti þá erum við með 70-83% af 

hámarkssúrefnisupptöku og þegar við erum með 100% hámarkshjartslátt og 100% 

hámarkssúrefnisupptöku, 100% hámarkssúrefnisupptöku, fáum við 100% hámarks-

súrefnisupptöku (McArdle o.fl., 2015). 

Þegar það er talað um þolkerfi og hámarkshjartslátt þá er hægt að komast að 

því hvaða kerfi er verið að nota hverju sinni. þá er það mælt út frá prósentu af 

hámarkshjartslætti einstaklings. Þegar hjartsláttur er 40-80/85% af 

hámarkshjartslætti þá er verið að nota loftháð þol við æfingu. En þegar 

hjartslátturinn fer yfir 80/85% af hámarkshjartslætti þá er verið að nota loftfirrt þol 

við æfingu (Los Rios Community College, e.d.; Weil, e.d.).  

 Þegar kemur að á loftfirrtu þoli þá er ekki til nein samþykkt leið til að mæla 

getu einstaklings, eins og í loftháða þolinu, þar sem hægt er að mæla hámarks-

súrefnisupptöku. Það hafa komið nokkrar aðferðir til að mæla loftfirrt þol, en þeirra 

gildi hefur verið véfengt og í besta falli þá gefa þær aðeins grófa áætlun um loftfirrt 

þol. Þær aðferðir sem hafa verið prófaðar eru t.d. mjólkursýra í blóði og EPOC 

(Excess post-exercise oxygen consumption) en þær hafa ekki verið samþykktar sem 

leið til að mæla loftfirrt þol (McArdle o.fl., 2015).  

Fyrri rannsóknir á sportdansi 

Elsta rannsókn sem höfundur fann var gerð árið 1988 af Blankby. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að spá fyrir um orkuþarfir keppenda í standard- og suður-

amerískum dönsum. Bankby tók tíu pör úr hæsta stigi áhugamanna sem og í 

atvinnumannaflokki. Teknar voru grunnmælingar á einstaklingunum, svo sem 

aldur, hæð, þyngd og fituprósenta. Hvíldarhjartsláttur og hvíldarsúrefnisupptaka 

voru teknar í upphafi rannsóknarinnar og því næst var farið á hlaupabretti til að 
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finna út hámarkshjartslátt og hámarkssúrefnisupptöku. Meðaltalið var reiknað fyrir 

hjartsláttinn og súrefnisupptöku. Hjá körlum var hámarkshjartsláttur 197 ± 10 slög 

á mínútu hjá konum var það 195 ± 10 slög á mínútu. Í hámarkssúrefnisupptöku hjá 

körlum var meðaltalið 52 ± 5,2 (ml.kg-1min-1) og hjá konum 42 ± 4,6 (ml.kg-1min-

1) Pörin voru því næst látin dansa standard- eða suður-amerísku dansana með 15-

20 sekúndum á milli dansa, eins og þau væru í keppni. Hjartslátturinn var tekinn 

með hjartsláttarmæli sem staðsettur var á bringu. Tilgangurinn með þessu var til 

þess að geta tengt mælinguna þegar dansað er, við hjartsláttinn og súrefnisupptöku 

sem mældur var á hlaupabrettinu. Niðurstöður í rannsókninni sýna að meðaltalið í 

standard dönsum var hjá körlum, 170 slög á mínútu eða 86% af hámarkshjartslætti. 

Hjá konum var meðaltalið 173 slög á mínútu eða 89% af hámarkshjartslætti. Í 

suður-amerískum dönsum var meðaltalið 168 slög á mínútu eða 85% af hámarks-

hjartslætti og hjá konum var það 177 slög á mínútu eða 91% af hámarkshjartslætti. 

Niðurstöðurnar þegar kom að því að spá fyrir um súrefnisupptöku, þá var það í 

standard dönsum hjá körlum 42,8 ± 5,7 (ml.kg-1min-1) eða 82,3% ± 8% af hámarks-

súrefnisupptöku og hjá konum var það 34,7 ± 3,8 (ml.kg-1min-1) eða 82,8% ± 6,9% 

af hámarkssúrefnisupptöku. Niðurstöðurnar fyrir suður-amerísku dansana var sú 

sama hjá körlum en þó lækkaði prósentutalan af hámarkssúrefnisupptöku niður í 

81,9% ± 2,3%. Hjá konum þá hækkaði súrefnisupptakan upp í 36,1 ± 4,1 eða 85,9% 

± 4% af hámarkssúrefnisupptöku. Niðurstöðurnar benda því til þess að bæði karlar 

og konur séu að nota meira en 80% af hámarkssúrefnisupptöku þegar dansað er og 

stór munur kom í ljós á milli karla og kvenna þegar spáð var fyrir um súrefnis-

upptöku (Blanksby og Reidy, 1988). 

 Árið 2014 var gerð rannsókn í háskólanum í Tartu í Estóníu, sú rannsókn 

snérist um að skoða loftháða getu einstaklinga í stigvaxandi prófi á hlaupabretti sem 

og í keppnisaðstöðu, í tengslum við kyn, dansstíl og stöðu á heimslista. Það tóku 30 

pör þátt í rannsókninni og voru pörin í efstu 6% á heimslista yfir bestu dansara, en 

WDSF sér um að halda úti þeim lista. Af þessum þrjátíu pörum þá voru tólf pör í 

standard dönsum, sjö í suður-amerískum dönsum og svo ellefu sem dansa alla 10 

dansana. Þess má geta að í rannsókninni er talað um þrjá danssíla það er að segja 

standard dansa, suður-ameríska dansa og þá sem dansa alla 10 dansana. Rannsóknin 

var sú fyrsta sem rannsakaði heilan keppnisdag hjá pörum, ásamt því að skoða 

muninn á dansstílum samkvæmt rannsakendunum. Þar voru pörin látin dansa þrjár 

umferðir en þau sem voru í 10 dönsum, dönsuðu aðeins tvær umferðir. Hver dans 
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var dansaður í tvær mínútur nema Vínarvals og Jive þar sem dansað var aðeins í 

eina og hálfa mínútu. Hvíld á milli umferða var 22 mínútur og var hvíld á milli 

dansa í umferðinni þrjár mínútur, tvær mínútur og svo 20 sekúndur fyrir fyrstu, aðra 

og þriðju umferð. Fyrir þá sem dönsuðu alla 10 dansana þá var hvíld á milli dansa 

tvær mínútur og svo 20 sekúndur fyrir fyrstu og aðra umferð. Niðurstöðurnar sýna 

að hámarkssúrefnisupptakan í stigvaxandi prófi á hlaupabretti voru mjög svipaðar 

milli dansstíla. Meðaltal af hámarkssúrefnisupptöku hjá körlum var 59,6 +-5,1 og 

51,2+- 6,2 hjá konum. það kemur einnig fram að í suður-amerísku dönsunum var 

meira álag á líkamann, í samanburði við standard dansa og 10 dansa, sérstaklega 

þegar kom að konum. Mjólkursýruþröskuldurinn var rannsakaður með því að taka 

blóðsýni hjá pörunum bæði í stigvaxandi prófi á hlaupabretti sem og áður en byrjað 

var að dansa, og einnig í þrjá rmínútur eftir hverja umferð. Kom það í ljós að hjá 

bæði körlum og konum í standard dönsum var minna álag og voru þau undir 

mjólkursýruþröskuldinum. Hins vegar voru þeir sem dönsuðu suður-amerísku 

dansana og 10 dansa, undir meira álagi, og yfir Mjólkursýruþröskuldinum. Út frá 

hjartslætti þá var hæsti hjartslátturinn í dönsunum mældur í seinustu dönsunum ( 

Pasó Doble, Jive og Quickstep) og í seinustu umferð í hverjum dansstíl. Rannsóknin 

fann ekkert samband á milli hámarkssúrefnisupptöku og þess, hvar pörin voru á 

heimslistanum (Liiv o.fl., 2014).  

 Fræðigrein sem var gerð árið 2013 tekur saman allar þær greinar um sport-

dans sem þeir fundu í átta gagnagrunnum. Tilgangurinn með fræðigreininni var að 

finna allar viðeigandi greinar um sportdans til að hjálpa rannsakendum að fá betri 

skilning á sportdansi. 34 greinar fundust í gagnagrunnunum en þær fjalla um mis-

munandi efni eins og til dæmis lífeðlisfræði, þjálfun, sálfræði , meiðsli og fleira. 

Aðeins 8 greinar skoðuðu lífeðlislegar kröfur á sportdans og var súrefnisupptakan 

mæld á 22 mismunandi vegu. Aðeins 6 af þessum greinum fjölluðu um hámarks-

súrefnisupptöku en ekki var hægt bera niðurstöðurnar saman til dæmis út af 

aldursmismuni á þátttakendum eða breytingum á sportdansinum sjálfum. 7 greinar 

mældu hjartslátt og flestar rannsóknir gerðu það á svipaðan hátt, þó var munur á 

hvort að mælt var í öllum dönsunum eða einungis í öðrum stílnum. Fræðigreinin 

fann það út að rannsakendurnir voru allir frá mismunandi löndum, þá notuðu þeir 

mismunandi dansreglur. Þó öll löndin byggi reglurnar sínar á reglum WDSF, þá 

hafa sum lönd bætt við eða tekið út ákveðnar reglur til að aðlaga að sínum þörfum. 

Það mátti sjá það í söfnun gagna í dönsum þar sem tíminn gat verið allt frá eini og 



16 

 

hálfri mínútu upp í þrjár mínútur og með hvíldartíma í allt frá 15 sekúndum upp í 

30 mínútur á milli umferða. Fræðigreinin flokkar rannsóknirnar niður í fjóra flokka 

eftir fjölda og lengd dansa en einnig hvíld á milli dansana. í fyrsta flokknum voru 

dansaðar tvær umferðir með tveggja mínútu aktívum hvíldatíma á milli dansa í 

fyrstu umferð, en í seinni umferðinni var enginn hvíldartími. Í flokk tvö þar var 

aðeins dönsuð ein umferð og í flokki þrjú þá voru allir 10 dansarnir dansaðir í tvær 

mínútur með einni mínútu í hvíld á milli dansa. Fjórði flokkurinn notaði ákveðnar 

keppnisreglur í gangasöfnun sinni. Vegna þess hversu stór munur er á milli reglna 

og uppsetningu á rannsóknum og þess hversu stór munur er milli reglna og upp-

setningu á rannsóknum þá hindrar það árangursríkan samanburð á rannsóknunum. 

Það eru þó þrjár rannsóknir sammála um það að sportdans notar bæði loftháð og 

loftfirrt þol. Rannsóknirnar fundu það einnig út að suður-amerísku dansarnir reyndu 

meira á líkamann en standard dansarnir. Þessar sex rannsóknir notuðu hlaupabretti 

til þess að mæla súrsefnisupptöku en hlaup á hlaupabretti er ekki í líkingu við það 

að dansa. Þá voru rannsóknir einnig gerðar með hjartsláttamæli til þess að spá fyrir 

um súrefnisupptöku en þessi aðferð gerir ráð fyrir að sambandið á milli hjartsláttar 

og súrefnisupptöku sé það sama á hlaupabretti og við það að dansa. Galli er í 

sambandinu á milli hjartsláttar og súrefnisupptöku eins og ein rannsókn komst að 

þegar kom að því spá fyrir um súrefnisupptöku út frá hjartslætti í dansi og á hlaupa-

bretti þá var útkoman mjög ólík samkvæmt rannsókninni (McCabe, Wyon, 

Ambegaonkar og Redding, 2013).  

Rannsókn sem Bria gerði árið 2011 er eina rannsóknin sem höfundur fann þar sem 

súrefnisupptaka var mæld á meðan pör voru að dansa. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna lífeðlisfræðilega þætti hjá afreksdönsurum. Tólf pör tóku 

þátt í rannsókninni og skiptust þau jafnt á milli standard dansa og suður-amerískra 

dansa. Rannsóknin skiptist svo í tvo hluta, fyrst var tekið grunnpróf þar sem mæld 

var hæð, þyngd og fituprósenta. Einnig var tekin hámarkssúrefnisupptaka og 

hámarkshjartsláttur á hlaupabretti. Vöðvastyrkur í fótum var einnig tekinn með 

fótapressu.  

Seinni hlutinn var gerður í keppnisaðstæðum en var honum einnig skipt 

niður í tvo hluta. í fyrri hlutanum í keppnisaðstæðunum var tekin ein umferð í 

gegnum sitt hvorn dansstílinn, þar sem hver dans var í eina mínútu og 40 sekúndur 

og með 15 til 20 sekúnda pásu á milli dansa. Í þeim hluta var mæld súrefnisupptaka 
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og hjartsláttur. Mjólkursýra í blóði var mæld með blóðprufu áður en umferð byrjaði 

og strax eftir umferðina. Í öðrum hluta í keppnisaðstæðum fengu pörin að dansa 

einn dans fyrsta daginn, tvo dansa næsta dag á eftir og var þetta gert þangað til þau 

dönsuðu alla fimm dansana í dansstílnum sínum í einum rykk. Þetta var gert til þess 

að fá meiri upplýsingar um mjólkursýruna, en þá var tekin blóðprufa fyrir og eftir 

hverja umferð. Rannsóknin komst að því að karlar væru með í hámarks-súrefnis-

upptöku að meðaltali 60,9 ± 6 (ml/kg/mín) í standard dönsum og 59,2 ± 7 

(ml/kg/mín) fyrir þá sem voru í suður-amerískum dönsum. Konunar voru hins vegar 

með 53,7 ± 7 (ml/kg/mín) í standard dönsum og 52,3 ± 5 (ml/kg/mín) í suður-

amerískum dönsum. Meðaltalið var reiknað fyrir sitt hvorn dansstílinn en 

rannsóknin setti líka fram töflu fyrir hvern einasta dans þegar kom að súrefnis-

upptöku og hjartslætti. Meðaltal í súrefnisupptöku fyrir karla var 45,8 ± 6 

(ml/kg/mín) eða 75,7 ± 10,6% af hámarkssúrefnisupptöku í standard dönsum og í 

suður-amerískum dönsum var það 47, 8 ± 7,2 (ml/kg/mín) eða 84,2 ± 11,2% af 

hámarkssúrefnisupptöku. Þeir dansar sem voru með mestu súrefnisupptökuna hjá 

körlum, voru Quickstep í standard dönsum og Cha Cha hjá suður-amerískum 

dönsum. Konur voru með að meðaltali 38 ± 8,5 (ml/kg/mín) eða 70,8 ± 13,8% af 

hámarkssúrefnisupptöku í standard dönsum og í suður-amerískum dönsum voru 

þær með 39,7 ± 8 (ml/kg/mín) eða 72,5 ± 12,8% af hámarksúrefnisupptöku. Þeir 

dansar sem voru með mestu súrefnisupptökuna hjá konum voru Quickstep í 

standard dönsum og Paso Doble í suður-amerískum dönsum. Hámarkshjartsláttur 

var ekki gefinn upp í rannsókninni en hjartsláttur í hverjum dansi og prósenta af 

hámarkshjartslætti var gefinn upp sem og meðaltalið hjá körlum og konum. Meðal-

tals hjartsláttur hjá körlum var 175 ± 8,5 slög á mínútu eða 91,1 ± 3,5% af hámarks-

hjartslætti og í suður-amerískum dönsum var það 183,5 ± 1,5 slög á mínútu eða 

94,2 ± 1,5% af hámarkshjartslætti. Þeir dansar sem voru hæstir í hjartslætti hjá 

körlum voru Quickstep í standard dönsum með 188 ± 9 slög á mínútu eða 97,4% af 

hámarkshjartslætti. Í suður-amerískum dönsum var það Jive með 188,3 slög á 

mínútu eða 96,7 ± 3,3% af hámarkshjartslætti. Konur voru með að meðaltali í 

standard dönsum 179,2 ± 11,2 slög á mínútu eða 90,7 ± 1,5% af hámarkshjartslætti. 

Í suður-amerískum dönsum voru þær með 182,4 ± 1,5 slög á mínútu eða 

95,5 ± 1,5% af hámarkshjartslætti. Þeir dansar sem voru hæstir í hjartsæætti hjá 

konum voru Quickstep í standard dönsum með 193 ± 8,2 slög á mínútu eða 92,5 ± 

4% af hámarkshjartslætti. Í suður-amerískum dönsum var það Jive með 187,7 ± 7 
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slög á mínútu eða 98,3 ± 2,8% af hámarkshjartslætti. Rannsóknin komst að þeirri 

niðurstöðu að ekkert samband væri á milli hámarkssúrefnisupptöku og hámarks-

hjartsláttar sem og prósentutölu þeirra. Það á einnig við um dansana sjálfa. Sport-

dans reynir mikið á bæði loftháðu- og loftfirrtu þolkerfin en suður-amerísku 

dansarnir kefjast samt meira en standard dansarnir. Rannsóknin bendir einnig til 

þess að sportdans sé með meiri hámarkssúrefnisupptöku en nokkur önnur íþrótt, 

eins og til dæmis blak sem er með 46,5 (ml/kg/mín), fimleikar með 49,6 

(ml/kg/mín), fótbolti með 50 (ml/kg/mín) og sund með 58 (ml/kg/mín). Mælt er 

með því að dansarar skipuleggi gott æfingarprógramm með dansinum til þess að 

bæta þol sitt þar sem dansinn krefst sprengikrafts, nákvæmni og færni(Bria o.fl., 

2011). 

Markmiðið með rannsókn minni er að skoða líkamlegt álag, ákefð og þol hjá 

fremstu dönsurum Íslands í keppnisaðstæðum. Sjá hvernig taktur í tónlistinni og 

lengd laga á keppni hefur áhrif á líkamlegt álag og ákefð í keppni. Ásamt því að 

bera niðurstöður þeirra saman við eldri rannsóknir. 

Aðferðir 

Þátttakendur 

Alls voru það 18 einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni og voru jafnmargir 

karlar og konur. Þau voru á aldrinum 14-25 ára og var þeim skipt í tvo hópa eftir 

flokkakerfi Dansíþróttasambands Íslands [DSÍ]. Yngri hópurinn var 14-15 ára og 

og eldri hópurinn var 16 ára og eldri. Öll pör í yngri hópnum dansa bæði standard 

dansa og suður-ameríska dansa en í eldri hópnum eru aðeins tvö pör sem dansa báða 

dansstílana. Einnig var eitt par í eldri hópnum sem einungis dansar suður-ameríska 

dansa og tvö pör sem dansa einungis standard dansa. Alls voru þetta fjögur pör í 

yngri hópnum og fimm pör í eldri hópnum Allt eru þetta áhugamannapör sem eru í 

efstu sætunum í sínum flokki og eru í landsliði DSÍ.  

Framkvæmd 

Fyrsta kynning á rannsókninni fór fram á landliðsæfingu þann 31. janúar 2015 og 

var þá farið í hvernig rannsóknin færi fram og af hverju væri verið að framkvæma 

hana. Tveim vikum seinna þann 14. mars 2015 var sent út leyfisbréf (sjá viðauka I) 

og höfðu foreldrar til 1. apríl 2015 til að skrá barn sitt úr rannsókninni. 
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Rannsókninni var skipt upp í tvo hluta sem fóru fram á sitthvorum deginum. Í fyrri 

hlutanum þá fékk rannsakandinn dansarana til að dansa fyrir sig eins og á keppnum, 

og teknar voru grunnmælingar. Seinni hlutinn var almennt þolpróf og mæling á 

hámarkshjartslætti. 

Fyrri hlutinn fór fram þann 18. apríl 2015, þá áttu dansararnir að mæta upp 

í Kópavogsskóla. Notast var við íþróttahúsið þar því það var talið hentugt að stærð 

miðað við dansgólf á keppnum. Þegar rannsóknin hófst þá var búið að skipta 

hópunum niður. Áður en byrjað var á dönsunum þá fóru fram grunnmælingar. Mæld 

var hæð og þyngd á einstaklingunum. Einnig var spurt um aldur. Eftir það fór fram 

upprifjun á kynningu og einnig farið yfir fyrirkomulag. Eftir það var kynnt hópa-

skipting og uppröðun á hópunum. 

Eldri hópurinn var tekinn fyrir fyrst og voru suður-amerísku dansarnir 

dansaðir fyrst. Danspörin fengu tíma til að hita sig upp eins og þau væru á keppni. 

Eftir upphitun var settur hjartsláttarmælir á einstaklingana og fyrirkomulag útskýrt. 

Pörin dönsuðu í eina og hálfa mínútu hvern dans og fengu 20 sekúndur á milli dansa 

til að ná andanum og koma sér fyrir áður en næsti dans hæfist. Þegar umferðinni 

var lokið sem tók rúmlega níu mínútur í framkvæmd, þá voru mælarnir teknir af og 

lesið var af þeim inn á tölvu. Á meðan lesið var af mælunum, þá átti yngri hópurinn 

að hita upp eins og þau væri á keppni. Eftir upphitun voru mælarnir settir á 

einstaklingana og útskýrt fyrirkomulag. Þau dönsuðu eftir sömu leiðbeiningum og 

hópur tvö. Eftir umferðina voru mælarnir teknir og lesið var af þeim inn á tölvu. 

Eftir að suður-amerísku dansarnir voru búnir var tekin tíu mínútna pása til að hvíla 

á milli dansstíla. Eftir hvíldina var byrjað á eldri hópnum í standard dönsum. Sama 

uppbygging var á framkvæmdinni, þar sem hópurinn byrjaði á því að hita upp eins 

og fyrir mót. Eftir það voru mælarnir settir á og allir tóku sér stöðu. Dansarnir voru 

allir ein og hálf mínúta og voru 20 sekúndur á milli dansa. Eftir að hópurinn var 

búinn þá voru mælarnir teknir af og lesið af þeim. Á meðan lesið var af mælunum, 

átti hópur eitt að hita upp eins og á keppni. Eftir það voru mælarnir settir á og byrjað 

að dansa. Sama aðferð var notuð eins og í hóp tvö. Eftir að þau voru búnin þá voru 

mælarnir teknir af. Eftir að öllu var lokið þá var þeim þakkað fyrir þátttöku og voru 

þau minnt á seinni hluta rannsóknarinnar sem var píptest. 

 Seinni hluti rannsóknarinnar fór fram þann 22. apríl 2015. Þá var 

þátttakendunum skipt upp í þrjá hópa svo betur væri hægt að fylgjast með þeim og 

framkvæmdi einn hópur í einu. Framkvæmd fyrir hvern hóp var alveg eins, og var 
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byrjað á því að tala við þau og útskýra hvað þau þyrftu að gera. Einnig var farið yfir 

reglur varðandi píptestið. Byrjað var á því að taka almenna upphitun. Eftir það tók 

hópurinn stöðu fyrir píptestið. Einstaklingarnir áttu að reyna að ná eins mörgum 

umferðum og þau gátu, en hver umferð var 20 metrar. Þau áttu síðan að koma til 

rannsakanda og segja honum hversu mörgum umferðum þau náðu og voru þau þá 

spurð út í líðan með því að nota borg skalann en hann er notaður til að mæla hversu 

erfitt einstaklingunum fannst píptestið. Eftir það voru þau beðin um að ganga til að 

ná niður hjartslættinum og gera teygjuæfingar. Þegar seinasti einstaklingurinn var 

búinn þá fengu allir örstuttan fund þar sem þau fengu að vita áætlaða hámarks-

súrefnisupptöku fyrir þeirra frammistöðu og einnig fengu þau að spyrja spurninga. 

 Eftir að rannsókninni lauk þá var farið í að skoða niðurstöðurnar sem fengust 

í henni. Byrjað var að skoða hvern einasta dans fyrir sig í báðum dansstílunum og 

þeir skráðir á viðkomandi einstakling. Þegar hver dans var skoðaður, þá var skráður 

niður sá hjartsláttur sem var hæstur fyrir þann dans. þegar búið var að skoða hvern 

einasta dans þá var skoðaður meðalhjartsláttur yfir öll úrslitin og hann skráður á 

viðkomandi einstakling. Þá var skráður niður hámarkshjartsláttur úr píptestinu og 

áætluð hámarksúrefnisupptaka á hvern einstakling. Út frá því var prósenta af 

hámarkshjartslætti mældur í hverjum dansi fyrir alla einstaklingana. Reiknað var út 

meðaltal fyrir alla dansana og fyrir úrslitin í heild sinni, það síðan flokkað eftir kyni 

sem og meðaltal yfir alla. þá var einnig reiknaður út meðalaldur, hæð, þyngd og 

hámarkssúrefnisupptaka í hópnum. Var því skipt niður eftir kyni og einnig samtölu 

beggja kynja. Út frá þessu var fengin niðurstaða fyrir rannsóknina. 

Mælitæki 

Notast var við Suunio memory belt og Suunto t6d úrið til þess að mæla hjartslátt. 

Gögnin voru þar næst færð yfir í Suunto team manager forritið til þess að vinna úr 

gögnunum. Forritið var notað til þess að reikna meðalhjartslátt yfir heildartímann 

og finna hæsta hjartslátt í hverjum dansi fyrir sig. í píptestið voru notuð hljóðgögn 

frá Topend sport og við útreikning á áætlaðri hámarkssúrefnisupptöku þá var notuð 

reiknivél frá þeim. 
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Niðurstöður 

Yngri hópurinn 

Þegar kom að yngri hópnum þá var meðalaldurinn yfir hópinn 14,25 ± 0,70 ára. 

Alls voru fjórir strákar sem tóku þátt og var meðalaldur þetta 14,5 ± 0,57 ára. Þá 

voru það fjórar stelpur sem tóku þátt og var meðalaldur þeirra 14 ± 0,8 ára. Þegar 

kom að hæð og þyngd þá var meðaltalið hjá strákunum 166,52 ± 0,07 metrar og 

meðalþyngd var 50,55 ± 5,98 kg. Þá var BMI (Body Mass index) að meðaltali 18,17 

± 0,78. Hjá stelpunum þá var meðalhæð 1,60 ± 0,01 metrar og meðalþyngd 49,65 

± 3,18 kg. Þá var þeirra BMI að meðaltali 19,52 ± 1,36.  

Yngri hópurinn 

Kyn og 

paranr. Aldur Hæð Þyngd HRMax BMI Píptest VO2Max 

KK 1 14,00 1,60 44,40 198,20 17,34 12,50 55,00 

KVK 1 14,00 1,58 52,40 208,00 20,99 10,10 46,90 

KK 2 15,00 1,77 56,80 197,50 18,23 11,40 51,10 

KVK 2 15,00 1,61 52,40 213,00 20,34 10,90 49,30 

KK 3 14,00 1,68 54,40 208,00 19,21 12,00 53,50 

KVK 3 14,00 1,59 47,20 196,00 18,67 8,40 40,90 

KK 4 15,00 1,61 46,60 205,00 17,91 9,50 44,70 

KVK 4 13,00 1,61 46,60 208,00 18,09 9,11 46,60 

          

Meðaltal 

Allir 

14,25 ± 

0,70 

1,63 ± 

0,06 

50,1 ± 

4,46 

204,21 ± 

6,20 

18,84 ± 

1,25 

10,48 ± 

1,45 

48,5 ± 

4,67 

Meðaltal 

strákar 

14,5 ± 

0,57 

1,66 ± 

0,07 

50,55 ± 

5,98 

202,17 ± 

5,15 

18,17 ± 

0,78 

11,35 ± 

1,31 

51,07 ± 

4,54 

Meðaltal 

Stelpur 

14 ± 

0,81 

1,60 ± 

0,01 

49,65 ± 

3,18 

206,25 ± 

7,22 

19,52 ± 

1,36 

9,62 ± 

1,09 

45,92 ± 

3,56 
Tafla I - Grunnmælingar hjá yngri hópnum 

Meðaltal á hámarkshjartslætti hjá strákum var 202,17 ± 5,15 slög á mínútu en hjá 

stelpum var það 206,25 ± 7,22 slög á mínútu. Hámarkssúrefnisupptakan hjá 

strákum var að meðaltali 51,07 ± 4,54 (ml/kg/mín) en hjá stelpunum var það 45,92 

± 3,56 (ml/kg/mín). Sjá má einnig töflu I en þar sést heildarmeðaltal. Þá sést einnig 

á töflu I, hversu langt einstaklingarnir náðu í píptestinu og út frá því var hámarks-

súrefnisupptakan reiknuð. Þá var pörunum skipt niður eftir kyni og gefið 

paranúmer. 

Suður-amerískir dansar  

Fimm dansar voru teknir fyrir og gert var meðaltal fyrir alla einstaklingana, sem sjá 

má á töflu II. Tafla II sýnir hæsta hjartslátt hjá einstaklingum í hverjum dansi og 



22 

 

heildartímann fyrir umferðina sem var um 9 mínútur. Það sést einnig á töflu II hver 

meðalhjartsláttur var yfir alla umferðina.  

Suður-amerísku dansar hjá yngri hóp 
Kyn og 
paranr. 

Samba 
(%Hrmax) 

ChaCha 
(%HRmax) 

Rúmba 
(%HRmax) 

Pasó 
Doble 

(%HRmax) 

Jive 
(%HRmax) 

meðaltal 
yfir allt 

(%HRmax) 

KK 1 (Vantar)       

KVK 1 191 (92%) 197 (95%) 197 (95%) 200 (96%) 204 (98%) 185 (89%) 

KK 2 176 (89%) 185 (94%) 178 (90%) 188 (95%) 189 (96%) 165 (84%) 

KVK 2 204 (96%) 206 (97%) 202 (95%) 210 (99%) 209 (98%) 199 (93%) 

KK 3 183 (88%) 186 (89%) 181 (87%) 196 (94%) 201 (97%) 161 (77%) 

KVK 3 180 (92%) 186 (95%) 183 (93%) 192 (95%) 195 (99%) 176 (90%) 

KK 4 177 (86%) 184 (90%) 170 (83%) 188 (92%) 194 (95%) 154 (75%) 

KVK 4 (vantar)       

         

Meðaltal 
allir 

185,17 ± 
10,68  

(90% ± 3%) 

190,67 ± 
8,89  

(93% ± 2%) 

185,17 ± 12  
( 90% ± 5%) 

195,67 ± 
8,43  

(96% ± 
3%) 

198,67 ± 
7,33  

(97% ± 
2%) 

173,33 ± 
16,71  

(85% ± 7%) 

Meðaltal 
kk 

178,67 ± 
3,78 

(88% ± 1%) 

185 ± 1 
(91% ± 2%) 

176,33 ± 
5,68  

(87% ± 1%) 

190,67 ± 
4,61  

(94% ± 
1%) 

194,67 ± 
6,02  

(96% ± 
1%) 

160 ± 5,56 
(79% ± 4%) 

Meðaltal 
KVK 

191,67 ± 
12,01 

(93% ± 2%) 

196,33 ± 
10,01 

(95% ± 1%) 

194 ± 9,84  
(94% ± 1%)  

200,67 ± 
9,01 

(98% ± 
1%) 

202,67 ± 
7,09  

(99% ± 
1%) 

186,67 ± 
11,55 

(91% ± 2%) 

              
Tafla II - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann í suður-amerískum 

dönsum hjá yngri hópnum. 

  Fyrir Sömbu þá var meðalhjartsláttur yfir hópinn 185,17 ± 10,68 slög á 

mínútu sem var að meðaltali 90% ± 3% af hámarkshjartslætti einstaklingana. Fyrir 

Cha Cha þá var meðal hjartslátturinn 190,67 ± 8,89 slög á mínútu en þar var 

meðaltalið 93% ± 2% af hámarkshjartslætti einstaklinga. Í Rúmbu þá var 

meðalhjartsláttur 185,17 ± 12 slög á mínútu en þar var meðaltalið 90% ± 5% af 

hámarkshjartslætti einstaklinga. Paso Doble var með meðalhjartslátt 195,67 ± 8,43 

slög á mínútu, þar var meðaltalið 96% ± 3% af hámarkshjartslætti einstaklinga. Í 

Jive var meðalhjartsláttur 198,67 ± 7,33 slög á mínútu en þar var meðaltalið 97% ± 

2% af hámarkshjartslætti einstaklinga. Yfir öll úrslitin þá var meðalhjartsláttur 
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einstaklinga 173,33 ± 16,71 slög á mínútu en það var að meðaltali 85% ± 7% af 

hámarkshjartslætti. Þess má geta að tvo einstaklinga vantaði í hópinn.  

 Eins og sjá má á töflu II þá var meðaltalinu einnig skipt upp eftir kyni. Hjá 

strákum þá var Samba 178,67 ± 3,78 slög á mínútu eða 88% ± 1% af 

hámarkshjartslætti að meðaltali. Í Cha Cha þá var meðalhjartsláttur 185 ± 1 slög á 

mínútu eða 91% ± 2% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Rúmba var með 

meðalhjartslátt upp á 176,33 ± 5,68 slög á mínútu eða 87% ± 1% af 

hámarkshjartslætti að meðaltali. Pasó Doble þá var meðalhjartsláttur 194,67 ± 6,02 

slög á mínútu eða 96% ± 1% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Jive þá var 

meðalhjartsláttur 194,67 ± 6,02 slög á mínútu eða um 96% ± 1% af 

hámarkshjartslætti að meðaltali. Yfir öll úrslitin þá var meðalhjartsláttur 160 ± 5,56 

slög á mínútu og þá var meðaltalið 79% ± 4% af hámarkshjartslætti. Hjá stelpunum 

þá var Samba 191,67 ± 12,01 slög á mínútu eða 93% ± 2% af hámarkshjartslætti að 

meðaltali. Í Cha Cha þá var meðalhjartsláttur 196,33 ± 10,01 slög á mínútu eða 95% 

± 1% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Rúmba var með meðalhjartslátt upp á 194 

± 9,84 slög á mínútu eða 94% ± 1% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Í Pasó Doble 

var meðalhjartslátturinn 200,67 ± 9,01 slög á mínútu eða 98% ± 1% af 

hámarkshjartslætti að meðaltali. Í Jive þá var meðalhjartsláttur 202,67 ± 7,09 slög 

á mínútu eða um 99% ± 1% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Yfir öll úrslitin þá 

var meðalhjartslátturinn 186,67 ± 11,55 slög á mínútu og var meðaltalið 91% ± 2% 

af hámarkshjartslætti. Þá má sjá það að Pasó Doble og Jive eru þeir dansar sem eru 

með hæstu meðaltölu af meðalhjartslætti og meðalprósentu af hámarkshjartslætti. 

Standard dansar 

Tafla III sýnir hæsta hjartslátt í hverjum dansi fyrir sig og meðaltal yfir alla 

umferðina sem var um 9 mínútur. Fyrir Vals þá var meðalhjartsláttur yfir hópinn 

175,13 ± 10,4 slög á mínútu sem var að meðaltali 86% ± 3% af hámarkshjartslætti 

einstaklingana. Fyrir Tangó þá var meðalhjartslátturinn 184,75 ± 8,76 slög á mínútu 

en þar var meðaltalið 90% ± 3% af hámarkshjartslætti einstaklinga. Í Vínarvals þá 

var meðalhjartsláttur 191,13 ± 8,01 slög á mínútu en þar var meðaltalið 94% ± 2% 

af hámarkshjartslætti einstaklinga. Foxtrot var með meðalhjartslátt 186,75 ± 8,19 

slög á mínútu, þar var meðaltalið 91% ± 2% af hámarkshjartslætti einstaklinga. Í 

Quickstep var meðalhjartsláttur 195,88 ± 10,08 slög á mínútu en þar var meðaltalið 

96% ± 3% af hámarkshjartslætti einstaklinga. Yfir öll úrslitin þá var 
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meðalhjartsláttur einstaklinga 175,13 ± 12,48 en það var að meðaltali 86% ± 5% af 

hámarkshjartslætti. 

Standard dansar hjá yngri 

Kyn og 
paranr. 

Vals  
(%HRmax) 

Tangó  
(%HRmax) 

Vínarvals 
(%HRmax) 

Foxtrot  
(%HRmax) 

Quickstep  
(%HRmax) 

Meðaltal 
yfir allt 

(%HRmax) 

KK 1 167 (84%) 179 (90%) 184 (93%) 181 (91%) 187 (94%) 162 (82%) 

KVK 1 177 (85%) 187 (90%) 192 (92%) 189 (91%) 203 (98%) 173 (83%) 

KK 2 169 (86%) 179 (91%) 185 (94%) 180 (91%) 188 (95%) 164 (83%) 

KVK 2 198 (93%) 202 (95%) 207 (97%) 203 (95%) 210 (99%) 195 (92%) 

KK 3 171 (82%) 187 (90%) 194 (93%) 185 (89%) 202 (97%) 172 (83%) 

KVK 3 169 (86%) 182 (93%) 183 (93%) 181 (92%) 191 (97%) 167 (85%) 

KK 4 169 (82%) 173 (84%) 188 (92%) 181 (88%) 182 (89%) 193 (94%) 

KVK 4 181 (87%) 189 (91%) 196 (94%) 194 (93%) 204 (98%) 175 (84%) 

         

Meðaltal 

allir 

175,13 ± 

10,4  
(86% 

±3%) 

184,75 ± 

8,76  
(90% ± 

3%) 

191,13 ± 

8,01  
(94% ± 

2%) 

186,75 ± 

8,19  
(91% ± 

2%) 

195,88 ± 

10,08  
(96% ± 

3%) 

175,13 ± 

12,48  
(86% ± 

5%) 

Meðaltal kk 
169 ± 1,63  

(84% ± 

2%) 

179,5 ± 

5,74  
(89% ± 

3%) 

187,75 ± 

4,5  
(93% ± 

1%) 

181,75 ± 

2,22 
 (90% ± 

2%) 

189,75 ± 

8,58  
(94% ± 

4%) 

172,75 ± 

14,17  
(85% ± 6% 

) 

Meðaltal 

KVK 

181,25 ± 

12,23 

(88% ± 

4%) 

190 ± 8,52  
(92% ± 

2%) 

194,5 ± 

9,95  
(94% ± 

2%) 

191,75 ± 

9,22 
(93% ± 

2%) 

202 ± 7,96  
(98% ± 

1%) 

177,5 ± 

12,15  
(86% ± 

4%) 
Tafla III - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann í standard dönsum 

hjá yngri hópnum. 

Eins og sjá má á töflu III þá var meðaltalinu einnig skipt upp eftir kyni. Hjá 

strákum þá var Vals 169 ± 1,63 slög á mínútu eða 84% ± 2% af hámarkshjartslætti 

að meðaltali. Í Tangó var meðalhjartsláttur 179,5 ± 5,74 slög á mínútu eða 89% ± 

3% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Í Vínarvals var meðalhjartsláttur 181,75 ± 

2,22 slög á mínútu eða 90% ± 2% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Í Foxtrot var 

meðalhjartsláttur 181,75 ± 2,22 slög á mínútu eða 90% ± 2% af hámarkshjartslætti 

að meðaltali. Í Quickstep var meðalhjartsláttur 189,75 ± 8,58 eða 94% ± 4% af 

hámarkshjartslætti að meðaltali. Yfir umferðina þá var meðalhjartsláttur 172,75 ± 

14,17 slög á mínútu eða 85% ± 6% af hámarkshjartslætti. Hjá stelpunum þá var 

meðalhjartsláttur í Vals 181,25 ± 12,23 slög á mínútu eða 88% ± 4% af hámarks-

hjartslætti að meðaltali. Í Tangó var meðalhjartsláttur 194,5 ± 9,95 slög á mínútu 

eða 94% ± 2% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Í Vínarvals var meðalhjartsláttur 

191,75 ± 9,22 slög á mínútu eða 93% ± 2% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Í 
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Foxtrot var meðalhjartsláttur 191,75 ± 9,22 slög á mínútu eða 93% ± 2% af 

hámarkshjartslætti að meðaltali. Quickstep þá var meðalhjartsláttur 202 ± 7,96 eða 

98% ± 1% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Yfir öll úrslitin þá var meðal-

hjartslátturinn 177,5 ± 12,15 slög á mínútu eða 86% ± 4% af hámarkshjartslætti. Þá 

má sjá að Vínarvals og Quickstep eru þeir dansar sem eru með hæstu meðaltölu af 

meðalhjartslætti og meðalprósentu af hámarkshjartslætti. Foxtrot er samt ekki langt 

fyrir neðan hina tvo dansana. 

Eldri Hópurinn 

Það voru alls fimm pör í þessum hópi, skiptust þau niður þannig að fjögur pör voru 

í standard dönsum og fjögur pör í suður-amerískum dönsum. Meðalaldur yfir 

hópinn var 20,6 ± 3,80 ára.  

Eldri hópurinn 
Kyn og 

paranr. Aldur Hæð Þyngd HRmax BMI Píptest VO2Max 

KK 5 27 1,66 67 194 24,31 11,2 50,5 
KVK 5 25 1,70 50,8 190,5 17,58 10 46,6 
KK 6 23 1,77 61,2 201 19,65 14,1 60,9 
KVK 6 20 1,67 56 194 20,20 10,6 48,4 
KK 7 20 1,91 81 194 22,32 11,3 50,8 
KVK 7 23 1,70 55 200 19,03 9,6 45 
KK 8 16 1,88 91,8 196,8 25,97 9,8 45,6 
KVK 8 17 1,67 61,2 206 22,08 10,4 47,8 
KK 9 19 1,72 72 205 24,28 11,7 52 
KVK 9 16 1,72 62,6 208 21,16 9,6 45 
          
Meðaltal 

Allir 
20,6 ± 

3,80 
1,73 ± 

0,08 
65,86 ± 

12,63 
198,93 ± 

5,99 
21,65 ± 

2,64 
10,83 ± 

1,36 
49,26 ± 

4,79 
Meðaltal 

strákar 
21 ± 

4,18 
1,78 ± 

0,10 
74,6 ± 

12,05 
198,16 ± 

4,77 
23,30 ± 

2,47 
11,62 ± 

1,56 
51,96 ± 

5,56 
Meðaltal 

Stelpur 
20,2 ± 

3,83 
1,69 ± 

0,02 
57,12 ± 

4,80 
199,7 ± 

7,51 
20,00 ± 

1,76 
10,04 ± 

0,45 
46,56 ± 

1,56 
Tafla IV - Grunnmælingar á eldri hóp. 

 Hjá strákunum var meðalaldurinn 21 ± 4,18 ára og meðalhæð þeirra var 1,78 ± 0,10 

metrar. Meðalþyngd þeirra var 74,6 ± 12,05 kg og útreiknaður BMI var á meðaltali 

23,30 ± 2,47. Hámarkshjartsláttur hjá þeim var að meðaltali 198,16 ± 4,77 slög á 

mínútu og útreiknuð hámarkssúrefnisupptaka var að meðaltali 51,96 ± 5,56 

(ml/kg/mín). Hjá stelpunum var meðalaldur 20,2 ± 3,83 ára og meðal hæð þeirra 

1,69 ± 0,02 metrar. Meðalþyngd þeirra var 57,12 ± 4,80 kg og útreiknaður BMI var 

20,00 ± 1,76 að meðaltali. Hámarkshjartsláttur var að meðaltali 199,7 ± 7,51 slög á 

mínútu og útreiknuð hámarkssúrefnisupptaka var að meðaltali 46,56 ± 1,56 
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(ml/kg/mín). Þá sest einnig á töflu IV, á hvaða stig einstaklingarnir náðu í píptestinu 

og út frá því var hámarkssúrefnisupptakan reiknuð. Þá var pörunum skipt niður eftir 

kyni og gefið paranúmer. 

Suður-amerískir dansar 

þrjú pör dönsuðu suður-amerísku dansana og tekinn var hæsti hjartslátturinn í 

hverjum dansi fyrir sig og hjá hverjum og einum einstaklingi fyrir sig. Reiknað var 

meðaltal fyrir alla og bæði kynin. Hjá öllum þá var Samba með 184 ± 7,04 slög á 

mínútu eða 93% ± 1% af hámarkshjartslætti. Cha Cha var 187,67 ± 8,41 slög á 

mínútu eða 94% ± 2% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Í Rúmbu var meðaltalið 

186,5 ± 8,34 slög á mínútu eða 94% ± 2% af hámarkshjartslætti. Pasó Doble var 

með 192 ± 6,84 slög á mínútu eða 97% ± 2% af hámarkshjartslætti. Jive var með 

meðaltal 194,67 ± 7,17 slög á mínútu eða 98% ± 1% af hámarkshjartslætti. Yfir alla 

umferðina sem tók um 9 mínútur í framkvæmd þá var meðaltal yfir alla 163,17 ± 

6,46 slög á mínútu eða 82% ± 2% af hámarkshjartslætti. Strákarnir voru með meðal-

tal í Sömbu 186 ± 4,58 slög á mínútu eða 93% ± 1% af hámarkshjartslætti. Í Cha 

Cha voru þeir með 189,67 ± 6,51 slög á mínútu eða 95% ± 1% af hámarkshjartslætti. 

Þá voru þeir með í Rúmbu 188,67 ± 5,03 slög á mínútu eða 94% ± 1% af hámarks-

hjartslætti. Pasó Doble voru þeir með 192,33 ± 6 eða 96% ± 2% af hámarkshjartslætti. 

Jive hjá þeim var með 195,33 ± 6,81 slög á mínútu eða 98% ± 2% af hámarks-

hjartslætti. Yfir alla umferðina þá voru þeir með 161,67 ± 8,08 slög á mínútu eða 

81% ± 3% af hámarkshjartslætti. Meðaltalið hjá stelpunum var í Sömbu 182 ± 9,54 

slög á mínútu eða 92% ± 2% af hámarkshjartslætti. Í Cha Cha var meðaltalið 185,67 

± 11,06 slög á mínútu eða 94% ± 3% af hámarkshjartslætti. Rúmba hjá þeim var 

með 184,33 ± 11,59 slög á mínútu eða 93% ± 3% af hámarkshjartslætti. Meðaltalið 

í Pasó Doble var 191,67 ± 8,5 slög á mínútu eða 97% ± 2% af hámarkshjartslætti 

og Jive var með 194 ± 9 slög á mínútu eða 98% ± 2% af hámarkhjartslætti. Yfir alla 

umferðina þá voru þær með 164,67 ± 5,69 slög á mínútu eða 83% ± 2% af hámarks-

hjartslætti. , 66 slög á mínútu eða 96% ± 2% af hámarkshjartslætti.  

 Þeir dansar sem voru hæstir í hjartslætti voru Pasó Doble og Jive. Strákarnir 

voru með hærri prósentu af hámarkshjartslætti í flestu dönsunum en stelpunar voru 

með hærri prósentu af hámarkshjartslætti yfir alla umferðina. Heildarniðurstöðu má 

sjá á töflu V.  
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Suður-amerísku dansar hjá eldri hóp 

Kyn og 

paranr. 
Samba 

(%Hrmax) 
ChaCha 

(%Hrmax) 
Rúmba 

(%Hrmax) 
Pasó 

Doble 

(%Hrmax) 

Jive 

(%Hrmax) 
meðaltal 

yfir allt 

(%Hrmax) 
KK 5 182 (94%) 183 (94%) 184 (95%) 188 (97%) 190 (98%) 157 (81%) 
KVK 5 172 (90%) 174 (91%) 172 (90%) 183 (96%) 185 (97%) 163 (86%) 
KK 6 185 (92%) 190 (95%) 188 (94%) 189 (94%) 193 (96%) 157 (78%) 

KVK 6 
183 (94%) 

187 (96%) 186 (96%) 192 (99%) 
194 

(100%) 160 (82%) 
KK 9 191 (93%) 196 (96%) 194 (95%) 200 (98%) 203 (99%) 171 (83%) 
KVK 9 191 (92%) 196 (94%) 195 (94%) 200 (96%) 203 (98%) 171 (82%) 
         

Meðaltal 

allir 

184 ± 7,04  
(93% ± 

1%) 

187,67 ± 

8,41  
(94% ± 

2%) 

186,5 ± 

8,34  
(94% ± 

2%) 

192 ± 6,84  
(97% ± 

2%) 

194,67 ± 

7,17  
(98% ± 

1%) 

163,17 ± 

6,46  
(82% ± 

2%) 

Meðaltal 

KK 

186 ± 4,58  
(93% ± 

1%) 

189,67 ± 

6,51  
(95% ± 

1%) 

188,67 ± 

5,03  
(94% ± 

1%) 

192,33 ± 

6,66 (96% 

± 2%) 

195,33 ± 

6,81  
(98% ± 

2%) 

161,67 ± 

8,08  
(81% ± 

3%) 

Meðaltal 

KVK 

182 ± 9,54  
(92% ± 

2%) 

185,67 ± 

11,06 (94% 

± 3%) 

184,33 ± 

11,59 (93% 

± 3%) 

191,67 8,5  
(97% ± 

2%) 

194 ± 9  
(98% ± 

2%) 

164,67 ± 

5,69  
(83% ± 

2%) 
Tafla V - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann í suður-amerískum 

dönsum hjá eldri hópnum. 

Standard dansar  

Fjögur pör dönsuðu Standard dansana og tekinn var hæsti hjartslátturinn í hverjum 

dansi fyrir hvern og einn einstakling. Eftir það var reiknað meðaltal fyrir alla og 

hvort kynið fyrir sig. Meðaltalið hjá öllum í Vals var 177,43 ± 5,44 slög á mínútu 

eða 89% ± 3% af hámarkshjartslætti. Í Tangó var meðaltalið 184,43 ± 5 slög á 

mínútu eða 92% ± 2% af hámarkshjartslætti. Meðaltalið í Vínarvals var 192 ± 4,83 

slög á mínútu eða 96% ± 2% af hámarkshjartslætti. Í Foxtrot voru þau með 187,43 

± 5,16 slög á mín eða 94% ± 2% af hámarkshjartslætti að meðaltali. Quickstep var 

194,29 ± 5,74 slög á mínútu að meðaltali eða 97% ± 2% af hámarkshjartslætti. Yfir 

alla umferðina sem tók um 9 mínútur í framkvæmd, þá var meðaltalið 170,57 ± 5,68 

slög á mínútu eða 85% ± 3% af hámarkshjartslætti.  

Meðaltalið hjá strákum í Vals var 176 ± 6,58 slög á mínútu eða 88% ± 3% 

af hámarkssúrefnisupptöku. Í Tangó var það 183,5 ± 5,42 slög á mínútu eða 92% ± 

3% af hámarkshjartslætti og í Vínarvals var það 190,5 ± 4,36 eða 96% ± 2% af 

hámarkshjartslætti. Foxtrot var með 185,75 ± 6,13 slög á mínútu eða 93% ± 2% af 

hámarkshjartslætti. Quickstep var 191,75 ± 5,38 slög á mínútu eða 96% ± 1% af 
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hámarkshjartslætti og yfir heildina voru þeir með 168,5 ± 5,45 slög á mínútu eða 

85% ± 3% af hámarkshjartslætti. 

Standard dansar hjá eldri hóp 

Kyn og 
paranr. 

Vals  
(%HRmax) 

Tangó  
(%HRmax) 

Vínarvals 
(%HRmax) 

Foxtrot  
(%HRmax) 

Quickstep  
(%HRmax) 

meðaltal 
yfir allt 

(%HRmax) 

KK 6 175 (87%) 188 (94%) 193 (96%) 193 (96%) 197 (98%) 170 (85%) 
KVK 6 175 (90%) 180 (93%) 188 (97%) 186 (96%) 193 (99%) 167 (86%) 

KK 7 168 (87%) 176 (91%) 184 (95%) 178 (92%) 185 (95%) 162 (84%) 
KVK 7 181 (91%) 187 (94%) 195 (98%) 191 (96%) 197 (99%) 176 (88%) 

KK 8 184 (93%) 187 (95%) 193 (98%) 186 (95%) 190 (97%) 175 (89%) 
KVK 8 182 (88%) 190 (92%) 199 (97%) 192 (93%) 203 (99%) 177 (86%) 

KK 9 177 (86%) 183 (89%) 192 (94%) 186 (91%) 195 (95%) 167 (81%) 
KVK 9 (vantar)       
         

Meðaltal 
allir 

177,43 ± 
5,44  

(89% ± 
3%) 

184,43 ± 5  
(92% ± 

2%) 

192 ± 4,83  
(96% ± 

2%) 

187,43 ± 
5,16  

(94% ± 2%) 

194,29 ± 
5,74  

(97% ± 2%) 

170,57 ± 
5,68  

(85% ± 3%) 

Meðaltal 
KK 

176 ± 6,58  
(88% ± 

3%) 

183,5 ± 
5,42 

(92% ± 
3%) 

190,5 ± 
4,36  

(96% ± 
2%) 

185,75 ± 
6,13  

(93% ± 2%) 

191,75 ± 
5,38  

(96% ± 1%) 

168,5 ± 
5,45  

(85% ± 3%) 

Meðaltal 
KVK 

179,33 ± 
3,79  

(90% ± 
1%) 

185,67 ± 
5,13  

(93% ± 
1%) 

194 ± 5,57  
(97% ± 
0,46%) 

189,67 ± 
3,21  

(95% ± 1%) 

197,67 ± 
5,03  

(99% ± 1%) 

173,33 ± 
5,51  

(87% ± 1%) 

Tafla VI - Hámarkshjartsláttur í hverjum dansi og meðaltal yfir heildartímann í standard dönsum 

hjá eldri hópnum. 

Meðaltalið hjá stelpum í Vals var 179,33 ± 3,79 slög á mínútu eða 90% ± 

1% af hámarkshjartslætti. Tangó var með 185,67 ± 5,13 slög á mínútu eða 93% ± 

1% af hámarkshjartslætti og Vínarvals var með 194 ± 5,57 slög á mínútu eða 97% 

± 0,46% af hámarkshjartslætti. Meðaltalið í Foxtrot var 189,67 ± 3,21 slög á mínútu 

eða 95% ± 1% af hámarkshjartslætti og Quickstep var 197,67 ± 5,03 slög á mínútu 

eða 99% ± 1% af hámarkshjartslætti. Yfir heildina þá var Vínarvals og Quickstep 

þeir dansar sem voru hæstir í hjartslætti og prósentu af hámarkshjartslætti. 

Heildarniðurstöður fyrir standard dansa í eldri hóp má sjá í töflu VI. 
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Hjartarit af hjartslætti í keppnisaðstæðum 

 

Mynd I - sýnir hjartsláttarmælingu í keppnisaðstæðum hjá einstaklingi í yngri hópum. 

Á mynd I sést hvernig umferðin þróast frá byrjun til enda. Myndin er af einstaklingi 

í yngri hópnum að dansa standard dansa. Þar sést hvernig hjartslátturinn fer upp í 

Vals og hvernig hjartslátturinn fer niður í hvíld. Hjartslátturinn stigmagnast á milli 

fyrstu þriggja dansana. Í Foxtrot þá minnkar hjartslátturinn örlítið og verður á 

svipuðum stað og í Tangó en fer svo upp aftur í Quickstep og nær hámarki þar. 

Fleiri myndir má sjá í viðauka II.  

Umræður 

Áætlaða hámarkssúrefnisupptakan hjá einstaklingunum myndi flokkast samkvæmt 

Cooper stofnuninni sem ágætt eða yfirburðar gott. Þegar tölurnar eru bornar saman 

við aðrar íþróttir þá eru heildarmeðaltölin hjá bæði yngri og eldri hópnum yfir blaki 

og fimleikum en undir fótbolta og sundi samkvæmt rannsókninni sem Bria gerði en 

karlarnir voru þó yfir meðaltalinu í fótbolta. Miðað við þá rannsókn þá eru karlarnir 

á Íslandi með minna þol eða um 10 (ml/kg/mín) að meðaltali og aðeins einn náði 

meðaltali sem var í þeirri rannsókn. Konur voru einnig undir en það munaði þó 

minna á milli íslenskra kvenna og meðaltalinu í rannsókninni. Niðurstöðurnar hjá 

íslenskum dönsurum voru svipaðar og hámarkssúrefnisupptakan sem Bankby fékk 

í sinni rannsókn. Höfundur ákvað að áætla ekki súrefnisupptöku í dönsunum 

sjálfum þar sem einn rannsókn komst að þeirri niðurstöðu að það væri ekki fylgni 

á milli súrefnisupptöku og hjartsláttar þegar kom að sportdansinum sjálfum.  

 Íslensku dansararnir voru að nota bæði loftháð og loftfirrt þol þegar það kom 

að dönsunum sjálfum. Þar sem hver dans var í eina og hálfa mínútu með hvíld á 

milli og að þau dönsuðu flesta dansana yfir 80% af hámarkshjartslætti þá notuðu 

þau loftfirrta kerfin. Umferðin sjálf tók samt um 9 mínútur og við það þurfti þau á 

loftháða kerfinu einnig að halda. Þá eru aðrar rannsóknir einnig sammála því að 

sportdans notar bæði þolkerfin. Hjartsláttur hjá einstaklingunum var að frá 80-100% 
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af hámarkshjartslætti þeirra í hverjum dansi sem er mjög svipað og meðaltal í fyrri 

rannsóknum. Meðaltal yfir heildina hjá íslensku pörunum var samt sem áður minni 

en í fyrri rannsóknum. Þá má einnig sjá að í fyrri rannsóknum krefjast suður-

amerísku dansarnir meiri ákefðar. Tilfellið í þessari rannsókn var samt sú að í yngri 

hópnum þá voru karlar yfir heildartímann hærri í standard dönsum en suður-

amerísku dönsum. Þegar reiknað er meðaltalið fyrir dansana án hvíldar í sitthvorum 

stílnum þá voru suður-amerísku dansarnir um 1% hærri í hámarkshjartslætti en í 

standard dönsum. Konurnar í sama hópi voru samt sem áður yfir heildina með meiri 

prósentu af hámarkshjartslætti í suður-amerískum dönsum en í standard dönsum. 

Sama átti við þegar reiknað var meðaltal fyrir dansana án hvíldar. Hjá eldri hópnum 

þá fengust sömu niðurstöður hjá körlum eins og í yngri hópnum, þar sem meðaltalið 

yfir heildina var meira í standard dönsum en í suður-amerískum dönsum, en 

meðaltal dansanna var hærra í suður-amerískum dönsum. Konur í eldri hópnum 

voru með hærra meðaltal yfir heildartímann í standard dönsum en meðaltal 

dansanna var aðeins hærra í suður-amerísku dönsunum. Niðurstöðurnar benda því 

til þess að það sé meiri ákefð í suður-amerísku dönsunum þegar talað er um dansana 

án hvíldar en yfir heildartímann þá eru standard dansarnir með hærri ákefð. Hjá 

íslensku dönsurunum var ekki mikil munur á milli dansstíla eins og fyrri rannsóknir 

hafa fundið út og sýna að það sé meira bil á milli meðaltals á milli dansstílana. Fyrri 

rannsóknir sýna samt einnig að það munar meira á milli hjá konum en körlum. Það 

sást ekki hjá íslenskum dönsurum út frá hjartslætti. 

 Ef mynd I er skoðuð þá sést það að hver dans fer upp í ákveðinn hjartslátt 

og svo niður aftur inn á milli. Þá má líkja þessu við lotuþjálfun þar sem það er mikil 

ákefð á meðan dansað er og svo er stutt hvíld á milli. Einnig má sjá á mynd I, stig-

vaxandi ákefð á meðan á umferðinni sendur. Þetta er þá einnig í samræmi við 

tónlistina þar sem lögin verða hraðari frá Valsi til Vínarvals og hægist svo aftur í 

Foxtrot en fer aftur upp í Quickstep. Þannig að þarna sést beint samband á milli 

tónlistar, hjartsláttar og ákefðar. Það sama má sjá í suður-amerískum dönsum. Þegar 

mynd I er borin saman við karlmann í eldri hópnum í sama stíl (sjá viðauka II), þá 

sést það í hvíldartíma á milli dansa að hjartslátturinn fer meira niður hjá yngri 

hópnum en eldri hópnum og yngri eru fljótari að jafna sig eftir dansinn. Í flestum 

tilfellum þá náðu yngri sér meira en eldri eftir hvern dans.  

 Það sem hefði verið gott að gera væri að mæla súrefnisupptökuna til þess að 

komast að hámarkssúrefnisupptöku í stað þess að nota áætlaða tölu út frá prófi. Þar 
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sem að engin einstaklingur er eins. Einnig hefði verið gott að geta mælt súrefnis-

upptöku í keppnisaðstæðunum sjálfum og sjá hver súrefnisupptakan er í hverjum 

dansi. Píptestið gefur nokkuð góða hugmynd um áætlaða súrefnisupptöku og var 

hámarkhjartsláttur mældur þar líka en erfitt er að segja til um hvort að einstaklingur 

hafi gefið sig 100% fram. Góða við þessa rannsókn er að hún er sú fyrsta sem er 

gerð er á íslenskum dönsurum eftir því sem höfundur best veit. Einnig var aðgengið 

að dönsurum gott. Niðurstöður í þessari rannsókn voru svipaðar erlendum 

rannsóknum þegar kom að hjartslætti en ókosturinn er að uppbygging á 

rannsóknunum voru ólíkar. Þó sýnir þessi rannsókn að líkamleg ákefð er mikil og 

krefst þess að dansarar séu í góðu líkamlegu formi.  

 Eftir þessa rannsókn þá er margt sem hægt er að skoða. Munurinn á milli 

yngri og eldri hópana á hvíldartímanum gæti verið út af þoli eða vegna þess að 

einstaklingarnir eru yngri. Það væri verðugt að rannsaka hvað sérhæfð líkams-

ræktaráætlun hefði á þol hjá dönsurum og endurkomu eftir hvern dans. Einnig væri 

hægt að rannsaka hvernig öndunaræfingar eða jóga hefðu á endurheimtutíma á milli 

dansa. Fleiri rannsóknir þarf að gera í sportdansi á Íslandi svo hægt sé að styrkja og 

bæta þol íslenskra dansara enn meira og betrumbæta sportdansinn sem íþrótt. 
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Viðauki I 

Leyfisbréf 

12.03.15 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Undirritaður Jón Ingvar Karlsson Brune er BSc nemi við íþróttafræði í Háskólanum 

í Reykjavík. Á þessari önn er ég að vinna lokaverkefni og hef ákveðið að gera 

verkefni er snýr að þoli í samkvæmisdansi.  

Helstu markmið er að sjá hvaða þol kerfi iðkendur á hæsta stigi eru að nota þegar 

það dansar í úrslitum. Einnig að sjá hversu gott þol þau hafa og hvað dansinn krefur 

af þeim.  

Framkvæmd verður með þeim hætti að þau dansa úrslit annars vegar og svo taka 

þau multi stage test. Við úrslitin þá dansa þau eins og þau væru að keppa. Það sem 

þau munu hafa er hjartsláttarmælir sem mælir yfir þann tíma sem úrslitinn taka. 

Seinna munu þau koma og taka multi stage test, en það gengur út á að hlaupa 20 

metra eins oft og þau geta. Með þessu fæ ég að sjá hámarkshjartslátt þeirra og einnig 

gefna hámarkssúrefnisupptöku (Vo2max).  

Til þess að markmið verkefnisins náist er mikilvægt að iðkendur mæti vel og leggi 

sig fram við að tileinka sér þá færni sem unnið verður með. Það væri okkur mikils 

virði ef þið gætuð aðstoðað okkur við innleiðingu inngripsins með því að veita 

ykkar barni leyfi til þess að taka þátt og hvetja það til að mæta vel á æfingar. 

Ef þú/þið eru samþykk því að þitt/ykkar barn taki þátt í þessu verkefni þarf ekki 

að bregðast við þessu bréfi. 

Ef þið óskið eftir því að þitt/ykkar barn taki ekki þátt í þessu verkefni þá 

vinsamlegast skrifið undir þetta bréf og komið til Ellenar fyrir 1. Apríl 2015. Ef 

ekki mun berast svar fá ykkur er litið svo á að þitt/ykkar barn megi taka þátt í 

verkefninu sem lýst er hér að ofan. 

 

Svar:  

Hér með óska ég eftir að mitt, 

____________________________________________ taki ekki þátt í 

rannsókninni á vegum Jón Ingvars karlssonar Brune. 

Undirskrift foreldris/forráðamanns: 

_________________________________________________ 

Svar þarf að berast til þjálfara í síðasta lagi 1. Apríl 2015 

 

Með kveðju og fyrirfram þökk,  

Jón Ingvar Karlsson Brune 
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Viðauki II 

Myndir af hjartslætti á meðan dansað var í keppnisaðstæðum. 

Yngri hópur 

Strákar 

Suður-ameríkskir dansar 
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Standard dansar 

 

Stelpur 

Suður-ameríkskir dansar 
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Standard dansar 
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Eldri hópur 

Strákar  

Suður-ameríkskir dansar 

 

Standard dansar 

 



40 

 

 

Stelpur 

Suður-ameríkskir dansar 
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Standard dansar 

 


