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Úrdráttur
Undirbúningur fyrir keppni í fitness og vaxtarækt er flókið og vandasamt ferli þar sem rétt
þjálfun og þekking skipta miklu máli. Ef ekki er rétt að málum staðið varðandi
markmiðssetningu, þjálfun, næringu og sálfræðilega hæfnisþjálfun er mögulegt að upp komi
ýmis vandamál. Mikilvægt er að byrjendur sem og lengra komnir eigi kost á leiðsögn og
kennslu hjá fagfólki sem byggir á bestu þekkingu.
Ákveðið var að ráðast í gerð handbókar sem verður undistaðan að stærra verkefni höfundar.
Handbókin er ætluð karlmönnum sem undirbúa að hefja keppni í fitness eða vaxtarrækt og vilja
vita hvernig undirbúningi skal háttað. Reyndir keppendur geta einnig nýtt sér handbókina.
Markmiðið handbókarinnar er að byrjendur geti stuðst við aðferðir sem byggja á niðurstöðum
rannsókna og áreiðanlegum heimildum til þess að hægt sé að fyrirbyggja óæskilega þætti og
vandamál sem geta m.a. leitt til ofþjálfunar og geðrænna vandamála.
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Formáli

Þessi handbók er tólf eininga lokaverkefni sem metið er til B.S. prófs í íþróttafræði Háskóla
Reykjavíkur. Handbókin er fyrst og fremst ætluð byrjendum í fitness og vaxtarrækt. Ég vil
þakka Ásrúnu Matthíasdóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða hjálp og ráðleggingar varðandi
skrif verkefnisins. Einnig vil ég þakka Agli Arasyni fyrir aðstoð sína í myndatökum en hann
tók allar myndirnar af æfingum og skyldustöðum þar sem Teitur Arason var módel á öllum
þeim myndum. Að lokum vil ég þakka Jóhönnu Fjólu Jóhannesdóttur og Hrafnhildi Sif
Sverrisdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu.
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Inngangur
Keppendum í fitness og vaxtarrækt fer fjölgandi með ári hverju sem þýðir að þeim fjölgar sem
þurfa á aðstoð við undirbúning fyrir mót að halda. Það eru ekki allir sem hafa efni á að ráða sér
þjálfara eða telja sig geta gert þetta á eigin spýtur, en vegna þess hve undirbúningsferlið er
flókið og vandasamt getur farið illa fyrir þessum aðilum.
Það er mikilvægt að keppendur fái góða leiðsögn og fræðslu um rétta þjálfun og
næringu. Einnig er góður sálfræðilegar undirbúningur mikilvægur en oft vanmetinn í
undirbúningi fyrir keppni. Ef ekki er rétt farið að hlutunum er hægt að missa stjórn á aðstæðum
og í kjölfarið geta mögulega komið fram andlegir sjúkdómar á borð við þunglyndi, kvíðaköst
og jafnvel vöðvaárátta. Vöðvaárátta er vaxandi vandamál meðal keppenda í vaxtarrækt og felst
í að einstaklingar heltakast af áráttunni við að stækka vöðvana og ekkert annað skiptir þá máli
(Mosley, 2009).

Með réttri þekkingu um markmiðssetningu, þjálffræði, næringu og

sálfræðilega hæfnisþjálfun er hægt að fyrirbyggja slík vandamál og farið verður yfir þessi atriði
í komandi köflum.
Þetta verkefni skiptist í tvo hluta: fræðilegan bakgrunn og handbók. Handbókin skiptist
í sex kafla og innan hvers kafla eru nokkrir undirkaflar. Í fyrsta kaflanum er farið yfir hvernig
skal hátta markmiðssetningu fyrir mót ásamt mismunandi tegundum markmiðssetningar. Í
öðrum kaflanum eru upplýsingar um helstu þætti næringar sem mikilvægt er að vita um
varðandi; kolvetni, fitu, prótein, vítamín, steinefni og helstu fæðubótarefni. Þriðji kaflinn er um
undirbúningstímabilið þar sem farið er í hvernig skal hátta lokasprettinum fyrir mót varðandi
vatnslosunarferlið, kolvetnishleðslu o.fl. Í fjórða kaflanum er farið yfir reglur og þyngdarflokka
í fitnesskeppni og vaxtarrækt ásamt fyrirkomulagi keppni. Fimmti kaflinn fjallar um
uppbyggingu æfinga varðandi magn og álag, fjölda endurtekninga og setta, lengd endurheimtar,
æfingarákefð, ofþjálfun og tímabilaskiptingu. Síðan er farið yfir helstu æfingar fyrir hvern
vöðvahóp og æfingunum lýst nákvæmlega. Í sjötta og síðasta kaflanum er farið yfir átraskanir
og andlega kvilla sem geta myndast í undirbúningi keppni ef ekki er rétt farið að.
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Fræðilegur bakgrunnur
Þjálfun og æfingar
Keppendur í vaxtarrækt, kraftlyftingum, ólympískum lyftingum og íþróttamenn í mörgum
keppnisíþróttum nota lyftingar til þess að bæta hreysti, styrk og líkamlegt útlit sitt. Lyftingar
eru þekktar fyrir að bæta vöðvamassa, styrk og getu líkamans en einnig styrkja þær þéttleika
beina ásamt því að auka efnaskipti til vöðva sem leiðir til aukinnar eyðslu á kaloríum (Lambert
og Flynn, 2002). Þessir kostir gera lyftingar að nauðsynlegu tóli til þess að bæta líkamlegt
atgervi einstaklinga í öllum íþróttagreinum. Lyftingaæfingar í vaxtarrækt eru þó mjög sérstakar
þegar þær eru bornar saman við t.d. kraftlyftingar, ólympískar lyftingar eða almenning sem vill
auka hreysti sitt. Sem dæmi má nefna að það er ekki óalgengt að keppandi í vaxtarrækt
framkvæmi 15 til 20 sett fyrir ákveðinn vöðvahóp með takmarkaðan tíma í endurheimt á milli
setta. Hvíldartíminn á milli setta er oft ein mínúta eða minna og fjöldi endurtekninga eru að
meðaltali 8 til 12, en geta líka verið allt frá 6 og upp í 20 endurtekningar. Markmiðið með þessu
er að þreyta vöðvann með minni áherslu á hversu mikilli þyngd er lyft. Keppendur í
kraftlyftingum hins vegar taka mun lengri hvíldartíma á milli setta til þess að hvílast sem mest
fyrir hvert sett og þ.a.l. geta þeir lyft eins miklum þyngdum og þeir eru færir um. Hvíldartíminn
á milli setta í kraftlyftingum getur verið að meðaltali 5 mínútur og fjöldi endurtekninga allt frá
5 endurtekningum og niður í hámarkslyftu (e. 1RM) (Lambert og Flynn, 2002).
Keppendur ættu að framkvæma dýnamískar teygjur í upphafi lyftingaæfinga og
kyrrstæðar teygjur í lok þeirra. Ástæðan fyrir því er að rannsóknir hafa sýnt fram á að kyrrstæðar
teygjur sem framkvæmdar eru fyrir æfingu dragi mun meira úr vöðvakrafti og afkastagetu
heldur en dýnamískar teygjur (Herda, Cramer, Ryan, McHugh og Stout, 2008).
Það sem mikilvægt er að hafa í huga í þjálfun fyrir vaxtarrækt er ákefð æfingar,
æfingarmagnið, fjöldi endurtekninga og setta ásamt lengd hvíldar.

Ákefð æfinga
Ákefð lyftingaæfingar er mæld sem prósenta af hámarksgetu einstaklings í tiltekinni æfingu.
Lágmarksákefð sem hægt er að notast við í æfingu sem orsakar tímabundna örmögnun er 6065% af 1RM. Talið er að ákefð í 50-60% af hámarkslyftu (1RM) geti skilað betri árangri í
lyftingum ef markmiðið er að auka styrk og vöðvamassa. Hins vegar til þess að auka sem mest
styrk, með minni áherslu á vöðvastækkun, er talið að 80% af hámarkslyftu skili sem mestum
árangri (Fleck og William, 2014).
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Æfingamagn
Æfingarmagn er mælieining á heildarvinnu sem framkvæmd var á æfingu, æfingarviku, mánuði
af æfingum eða bara ákveðnu tímaskeiði æfinga. Tíðni æfinga, lengd æfinga, fjöldi setta, fjöldi
endurtekninga og fjöldi æfinga hefur allt bein áhrif á æfingamagnið. Hægt er að mæla
æfingamagnið á lyftingaæfingu með því að reikna út heildarþyngdina sem lyft var á æfingunni,
t.d. ef viðkomandi lyfti 45 kílóum 10 sinnum þá væri heildarmagnið á æfingunni 450 kg (45 x
10). Æfingar sem innihalda mikið æfingamagn eru líklegri til að stuðla að auknum vöðvavexti
og meiri fitubrennslu heldur en æfingar með litlu æfingamagni. Einnig er talið að mikið
æfingamagn stuðli að minna tapi á styrk eftir að einstaklingur hættir að æfa. Því er mjög
mikilvægt að fylgjast með æfingamagninu þegar verið er að hanna æfingaáætlun fyrir keppni í
vaxtarrækt (Fleck og William, 2014).

Endurtekningar, sett og hvíld
Endurtekning eða „rep“ er heil hringrás af hreyfingu innan æfingar, t.d. hversu oft lóðunum er
lyft þangað til einstaklingurinn hvílir sig. Sá fjöldi endurtekninga sem er framkvæmdur myndar
eitt sett. Fjöldi endurtekninga og setta ásamt ákvarðast af markmiðum einstaklings. Það sama á
við um tímann sem fer í hvíld og endurheimt á milli setta (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Hvíld á milli setta, á milli æfinga og á milli æfingadaga er mjög mikilvæg til þess að
leyfa endurheimt í líkamanum að eiga sér stað. Hversu löng hvíldin er á milli setta eða æfinga
ákvarðast af markmiðum viðkomandi. Lengd hvíldarinnar hefur áhrif á endurheimt, blóðsýruna
og viðbrögð hormónakerfisins við æfingunni. Hvíldin á milli setta, þyngdirnar í lyftingunum
og fjöldi endurtekninga ættu að vera í takt við markmið æfingaáætlunar. Ef markmiðið er að
styrkjast þá ætti hvíldin að vera nokkrar mínútur, 1-6 endurtekningar og þyngdirnar í takt við
endurtekningarnar en ef markmiðin eru að auka vöðvamassann ætti hvíldin að vera í kringum
eina mínútu og endurtekningarnar frá 8-20 (Fleck og William, 2014).
Hvíldin hefur einnig áhrif á hvaða orkukerfi líkaminn notast við á meðan áreynslu
stendur. Líkaminn dregur orku sína úr bæði ATP-fosfagen orkukerfinu og glýkógenbirgðunum.
Ef hvíldin er löng þá eru meiri líkur á að líkaminn dragi orku sína úr ATP-fosfagen orkukerfinu,
en ef hvíldin er stutt þá tæmast glýkógenbirgðirnar (Slater og Phillips, 2011). Ein lyftingaæfing
er nóg til þess að minnka glýkógen í vöðvum um allt að 24-40%. Lengd æfingar, magn ákefðar
og heildaræfingarmagn æfingarinnar hefur allt áhrif á hversu mikil minnkun í glýkógeni vöðva
á sér stað. Hærri endurtekningar ásamt miðlungs-álagi á æfingum sem stuðla að auknum
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vöðvavexti orsaka mesta tap glýkógenbirgða í vöðvunum, oftast í týpu II vöðvaþráðum (Slater
og Phillips, 2011).
Helsta vandamálið sem margir lyftingarmenn brenna sig á er að gera sömu æfingarnar
dag eftir dag. Þeir sem lyfta þungt eru líklegir til að lyfta nánast alltaf þungt allt árið og það
sama á við um þá sem lyfta léttum þyngdum. Vandamálið er að líkaminn aðlagast öllum
æfingum og framfarir staðna með tímanum og jafnvel getur árangurinn gengið til baka
(McDonald, 2008).

Tímabilsskipting æfingaráætlunar
Hvort sem markmiðin eru að stækka vöðva, losa sig við fitu eða auka styrk og úthald þá er
lykilatriði að æfingaráætlunin innihaldi periodization til þess að fyrirbyggja m.a. stöðnun.
Periodization eru fyrirfram ákveðnar breytingar á álagi og þjálfunaraðferðum með það
markmið að nýta þjálfunaráhrif hvers tímabils til fullnustu, koma í veg fyrir stöðnun og
ofþjálfun ásamt því að stjórna þreytu keppendans með því að hafa ákefð og hvíld í réttum
hlutföllum. Þetta gefur keppandanum betri möguleika á að toppa á réttum tíma. Að toppa er
stjórn á sömu æfingabreytum með markmið að hámarka möguleika á nauðsynlegri frammistöðu
keppenda á ákveðnum tímapunkti. Taper-tímabil er síðan alltaf notað rétt fyrir mót. Þá er
æfingaálagið minnkað til þess að fjarlæga uppsöfnuð þreytuáhrif í líkamanum en á sama tíma
viðhalda áunnum líkamlegum aðlögunum. Lækka á í flestum tilfellum ákefð æfingar um 4160% og í sumum tilfellum jafnvel enn meira (Bompa og Haff, 2009).
Til eru margar útfærslur af periodization fyrir vaxtarrækt. Sem dæmi má nefna að Bryan
Haycock gaf út æfingaráætlun sem innihélt 2 vikur af 15 endurtekningum, 2 vikur af 10
endurtekningum, 2 vikur af 8 endurtekningum og síðan 2 vikur af 5 endurtekningum sem var
síðan fylgt eftir með 1-2 vikum þar sem einblínt er á eksentríska hluta lyfturnar. Tudor Bompa
vildi hins vegar halda því fram að vaxtarræktarkeppendur ættu að byrja æfingaráætlunina á
nokkrum vikum af lágri ákefð til þess að leyfa líkamanum að aðlagast, síðan hækka ákefðina í
nokkrar vikur í 75-85% af 1RM til þess að auka vöðvavöxt. Að því lokni ætti að hækka ákefðina
í 85%+ af 1RM til þess að auka styrkinn og þar á eftir ætti að létta ákefðina gríðarlega þannig
að hver æfing væri með 100-200 endurtekningar með léttari þyngdum (McDonald, 2008).

Ofþjálfun
Þegar mæla og meta á hvort um ofþjálfun keppenda sé að ræða skal mæla frammistöðuþætti og
andlega líðan, en fyrstu einkenni sem tengja má við hugsanlega ofþjálfun er stöðnun eða
hnignun í framförum á æfingum (Bompa og Haff, 2009).

15

Ofþjálfun er í raun langvarandi þreyta og getur haft neikvæð líkamleg og andleg áhrif í
för með sér. Það má þó ekki rugla einkennum ofþjálfunar við þreytuáhrif sem stafa út frá
æfingum. Ef að um þreytuáhrif frá æfingum er að ræða þá ættu einkennin að minnka innan
tveggja daga. Hins vegar ef um ofþjálfun er að ræða þá minnka einkennin ekki á slíkum tíma
og einstaklingar upplifa eftirfarandi líkamleg einkenni: fölur í framan, aukin svitamyndun á
æfingum og í svefni, verri samhæfing, minni styrkur og hraði, verra þol, minni matarlyst,
þyngdartap, einbeiting verri, erfiðleikar með svefn, hærri hvíldarpúls, hærri blóðþrýstingur og
óþægindi í liðum og vöðvum. Ofþjálfaðir einstaklingar geta einnig upplifað eftirfarandi andleg
einkenni: aukinn pirringur og reiði, kvíði, viðkvæmnin gegn gagnrýni, leti, þunglyndi, minnkuð
áhugahvöt til að æfa, neikvætt viðhorf gagnvart æfingum og þjálfara, löngun í hvíld, efasemdir
um mikilvægi æfinga og búa sér upp afsakanir til þess að sleppa æfingum. Ofþjálfun getur
einnig leitt til fækkunar hvítra blóðkorna í líkamanum og veikt ónæmiskerfið (Dick, 2007).

Mismunandi æfingaaðferðir
Góð æfingaráætlun ætti því að samanstanda af réttu hlutfalli af álagi, æfingarmagni og hvíld.
Það er þó einnig mikilvægt að setja fram fyrirfram ákveðin markmið sem æfingaáætlunin stefnir
á að ná. Það eru til margir mismunandi þjálfunarhættir til þess að auka vöðvavöxt á
lyftingaæfingum. Þvingaðar endurtekningar, drop-sett, super-sett og þungar eksentrískar lyftur
eru vinsælar æfingaraðferðir sem notaðar eru til að auka vöðvamassa (Schoenfeld, 2011).
Þvingaðar endurtekningar (e. forced repetitions) felast í því að lyftingarmaður
framkvæmir eins margar endurtekningar og hann getur og síðan hjálpar aðstoðarmaður honum
að framkvæma fleiri endurtekningar til viðbótar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi
æfingaraðferð eykur vaxtarhormón líkamans mun meira heldur en þegar venjulegar
endurtekningar eru framkvæmdar. Kenningin er sú að slíkar þvingaðar endurtekningar auki
vöðvavöxtinn með því að auka þreytu í vöðvum og auka álagið á efnaskiptin (Schoenfeld,
2011).
Ofur-sett er algengur æfingarstíll í lyftingum sem notaður er til að auka ákefð á
æfingum. Þá framkvæmir einstaklingur tvær mismunandi æfingar með takmarkaðri eða engri
hvíld á milli þeirra, t.d. bekkpressa sem fylgt er eftir með róðri (Balsamo o.fl., 2012). Ekki hefur
verið rannsakað bein áhrif ofur-setta á vöðvavöxt en talið er að minnkuð hvíld á milli setta auki
vöðvaþreytu og álagið á efnaskipti líkamans sem getur leitt til aukins vöðvavöxt (Schoenfeld,
2011).
Svipað og í þvinguðum endurtekningum þá snúast fall-sett um að framkvæma sett af
æfingu þangað til lyftingamaðurinn getur ekki meira. Þá er þyngd lóðanna lækkuð og strax
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framkvæmt annað sett án hvíldar. Með því að framkvæma fall-sett þá eykst tími
vöðvaspennunnar sem leiðir til þess að aukning verður í vöðvavexti. Hægt er að framkvæma
mörg fall-sett í einu til þess að þreyta vöðvana enn þá meira (Schoenfeld, 2011).
Í

þungum

eksentrískum

lyftum

þá

framkvæmir

einstaklingur

eksentríska

vöðvasamdrætti með þyngd sem er þyngri en hámarksgetan hans. Þetta ferli krefst
aðstoðarmanns til þess að hjálpa að lyfta konsentríska hluta hreyfingarinnar eftir að eksentríski
hlutinn er búinn. Sem dæmi má nefna einstakling í bekkpressu sem er eksentríski hluti
hreyfingarinnar þegar stöngin er á niðurleið og konsentríski hluti hreyfingarinnar er þegar
aðstoðarmaðurinn hjálpar honum við að koma stönginni aftur upp í byrjunarstöðu. Rannsóknir
hafa sýnt fram eksentrískar lyftur orsaka meiri vöðvavöxt heldur en konsentrískar eða
ísómetrískar lyftur. Ástæður fyrir því er m.a. þær að eksentrískar lyftur valda meiri skemmdum
í vöðvaþráðum og auka nýmyndun próteina mun meira en konsentrískar eða ísómetrískar lyftur
(Schoenfeld, 2011).
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Næring og mataræði
Næring skiptir gríðarlega miklu máli í öllum íþróttum og ekki síst í þeim sem krefjast styrks og
úthalds. Það eru þrír þættir í næringu sem skipta höfuðmáli þegar það kemur að æfingum. Rétt
næring stuðlar að aukinni orku á meðan æfingunni stendur, endurheimt frá æfingunni verður
skjótari og vöðvastækkunin verður meiri (Slater og Phillips, 2011).
Grundvallaratriðin í næringu eru nokkuð einföld. Það að læra á hvað virkar fyrir hvern
og einn. Það er hinsvegar alls ekki einfalt að finna út hvernig skal haga mataræðinu í tengslum
við æfingar, hvernig líkaminn bregst við ákveðnum fæðutegundum og hversu margar kaloríur
þarf til þess að léttast eða þyngjast. Þó að ákveðið matarprógramm virki fyrir einn þá þýðir það
ekki endilega að það sama virki fyrir annan. Því er nauðsynlegt að prófa sig áfram og læra á
líkamann, en það ferli getur tekið mörg ár (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Einnig getur rétt næring stuðlað að minnkuðum þreytuáhrifum frá æfingum, en tæming
á fosfórkreatíni líkamans, aukin blóðsýring í vöðvum ásamt tæmingu á kolvetnaforða líkamans
eru orsakir þreytu sem myndast á meðan lyftingum stendur (Lambert og Flynn, 2002).

Kolvetni
Kolvetni er almennt talinn besti orkugjafinn og finnast þau m.a. í ávöxtum, kornvörum,
kartöflum, grænmeti og sykruðum matvælum. Ástæðan fyrir því er að flestar frumur líkamans
draga næringu sína úr kolvetnum í formi kolvetnategundarinnar glúkósa (Sæmundsson, 1999).
Eins og nafnið bendir til þá eru kolvetni blanda af kolefnum, vetni og súrefni. Þau birtast
aðallega í tveim mismunandi formum en þau eru einföld og flókin kolvetni (Dick, 2007).
Einföld kolvetni
Einföld kolvetni eru sykrur sem samanstanda af einum eða tveimur sykursameindum. Neysla
þeirra er oftast talinn fljótlegasta leiðin til að öðlast orku, því líkaminn á mjög auðvelt með að
melta þau. Dæmi um einföld kolvetni er hvítur og brúnn sykur. Einföld kolvetni samanstanda
af glúkósa, frúktósa og galaktósa. Glúkósi er einsykra og aðalorkugjafi líkamans sem finnst í
sætum ávöxtum. Frúktósi er svipaður glúkósa varðandi magn kolefna, vetnis og súrefnis en
líkaminn á hinsvegar auðveldara með að melta frúktósann heldur en glúkósann. Hann er þó ekki
besti kosturinn sem orkugjafi þar sem aukin hætta er á hjartasjúkdómum og blóðsýringar ef
frúktósa er neytt í miklu magni. Hann má finna m.a. í hunangi, sætum ávöxtum og maís.
Galaktósi er einnig svipaður glúkósa en hann má finna í geri, lifur og mjólk (Dick, 2007).
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Flókin kolvetni
Flókin kolvetni innihalda oft mikið af vítamínum og steinefnum ásamt því að vera trefjarík og
þ.a.l. í flestum tilfellum talin vera holl. Flókin kolvetni má oft finna í fæðutegundum eins og
kornvörum, grænmeti, sætum kartöflum, haframjöli, pasta og heilkorna brauði. Flókin kolvetni
samanstanda aðallega af súkrósa, laktósa og maltósa. Súkrósi er tvísykra sem samanstendur af
glúkósa og frúktósa og er ein algengasta sykran sem finnst í matvælum.
Súkrósi er sterkur orkugjafi en því miður ekki hentugur þar sem mikið magn súkrósa leiðir til
tannskemmda. Laktósi er einnig tvísykra sem samanstendur af glúkósa og galaktósa. Laktósi
er í raun sterkja sem finnst í mjólk og hefur mikið næringargildi en hentar þó ekki öllum þar
sem sumir einstaklingar þjást af mjólkursykuróþoli. Maltósi samanstendur af tveimur
glúkósum og finnst í maltþykkni. Malt myndast þegar spírað bygg er hitað og þurrkað.
Maltþykkni er talið mikilvægasti og besti orkugjafinn fyrir íþróttamann (Dick, 2007).

Prótein
Prótein samanstendur úr mörgum amínósýrum og er aðalbyggingarefni vöðvavefja og fruma
líkamans. Prótein finnst m.a. í kjötvörum, fisk og eggjum. Líkaminn notar prótein til að stækka,
laga og viðhalda vöðvavefjum og einnig gegnir prótein mörgum mikilvægum hlutverkum í
líkamsstarfseminni, t.d. myndun húðfrumna, beina og sina (Schwarzenegger og Dobbins,
1999).
Til eru mismunandi tegundir af próteinum en það veltur allt á tegund, fjölda og
uppsetningu amínósýranna. Ef fjöldi amínósýra er undir 50 þá flokkast það sem peptíð, en ef
fjöldinn amínósýra er yfir 50 þá er það prótein. Það eru til 25 amínósýrur og 10 þeirra eru
lífsnauðsynlegar, sem þýðir að líkaminn getur ekki myndað þær sjálfur og því þurfum við að fá
þær úr fæðunni. Þessar 10 lífsnauðsynlegu amínósýrur eru arginine, histidine, isoleucine,
leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan og valine (Dick, 2007).
Tímasetning próteininntöku getur skipt mjög miklu máli til þess að hámarka vöðvavöxt
eða styrktaraukningu. Til þess að vöðvarnir nái að endurheimta og stækka eftir æfingu þá þarf
nýmyndun próteins í vöðvum að eiga sér stað og því er mikilvægt að innbyrða prótein strax
eftir æfingu til þess að hámarka vöðvastækkun (Esmarck o.fl., 2001).
Rannsókn var gerð til þess að rannsaka mikilvægi tímasetningar próteininntöku strax
eftir æfingu í þeim tilgangi að hámarka vöðvanýmyndun og styrktaraukningu. 13 menn tóku
þátt í rannsókninni og enginn þeirra hafði stundað líkamsrækt í a.m.k. 5 ár áður en rannsóknin
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styrktarþjálfunarprógramm. Annar hópurinn drakk próteinið innan við 5 mínútna eftir að hverri
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æfingu lauk en hinn hópurinn drakk próteinið tveimur klukkustundum eftir hverja æfingu.
Styrktarmælingar voru framkvæmdar áður en æfingar hófust, síðan aftur eftir sex vikur og síðan
fjórum dögum eftir að tólf vikna prógramminu lauk. Fylgst var með vöðvastækkun með
segulómunarskanna (MRI) og vefsýnum úr vöðvum og styrktaraukning var metin með
dýnamískum og isokinetic styrktarmælingum. Áhrif þjálfunar á magn glúkósa, insúlíns og
adrenvirkra efna var einnig skoðuð fjórum klukkustundum eftir æfingu. Niðurstöðurnar voru
þær að líkamsmassinn (e. lean body mass) hækkaði um 1.8 kg í hópnum sem neytti próteinsins
innan við 5 mínútna að æfingu lokinni og líkamsmassinn lækkaði um 1.5 kg í hópnum sem fékk
sér próteinið tveimur klukkustundum eftir æfingu. Báðir hóparnir sýndu fram á
styrktaraukningu en hópurinn sem fékk próteinið strax bætti sig meira í styrknum heldur en
hópurinn sem fékk sér próteinið tveimur klukkustundum seinna (Esmarck o.fl., 2001).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að þörf líkamans fyrir próteininntöku er 100% meiri þegar
lyftingaæfingar með mikilli ákefð eru stundaðar og því þurfa keppendur að ganga úr skugga að
próteininntaka þeirra sé í nógu miklu magni (Lemon, Tarnopolsky, MacDougall og Atkinson,
1992). Margar mismunandi skoðanir eru á ákjósanlegasta dagsskammti próteins en í flestum
tilfellum eiga þeir skammtar ekki við um íþróttamenn. Ef búið er að aðlaga mataræði
íþróttamanns til þess að uppfylla þær kröfur sem þarf til þess að auka vöðvamassa eða stuðla
að endurheimt vöðvana, þá eiga ráðlagðir dagsskammtar próteins ekki við. Það þarf að hafa í
huga dreifingu próteins hjá íþróttamanninum yfir daginn, heildar kaloríufjölda sem hann þarf
að innbyrða og hvaða próteingjafa hann er að borða. Íþróttamenn eru hvattir til þess að borða
próteinríkarmáltíðir reglulega og oft yfir daginn og þá sérstaklega fyrir og eftir æfingar (Slater
og Phillips, 2011). Ástæðan fyrir því er að rannsóknir hafa sýnt fram á að niðurbrot próteina er
meira ef borðað er prótein í einni stórri máltíð heldur en reglulega yfir daginn. Það kom fram í
14 daga rannsókn sem var framkvæmd á 16 ungum konum. Þeim var skipt niður í tvo hópa og
annar hópurinn fékk próteinskammtinn sinn í einni stórri máltíð á meðan hinn hópurinn fékk
sinn próteinskammt í mörgum minni máltíðum jafnt og þétt yfir daginn. Niðurstöðurnar voru
þær að ekki var mikill munur á nýmyndun próteins á milli hópanna en niðurbrot próteina var
mun meira hjá þeim sem borðuðu ekki próteinríkar máltíðir reglulega yfir daginn (Arnal o.fl.,
2000).
Það var einnig framkvæmd rannsókn til þess að komast að niðurstöðu um hvaða
skammtastærð af próteini væri ákjósanlegust eftir lyftingaæfingu. Sex ungir og heilsusamlegir
einstaklingar gengust undir 5 mismunandi æfingar, sem samanstóðu af erfiðum fótaæfingum.
Eftir hverja æfingu drukku mennirnir eggjapróteindrykki sem innihéldu ýmist 0, 5, 10, 20 eða
40 grömm af próteini. Fylgst var með nýmyndun próteins og leucine oxun í líkamanum fjórum
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klukkustundum eftir æfingu. Niðurstöðurnar sýndu fram á að hámarksnýting próteins var við
20 grömm og nýmyndun próteina náði einnig hámarki við 20 grömm. Oxun amínósýrunnar
leucine jókst gríðarlega þegar próteinskammturinn var kominn upp í 40 grömm (Moore o.fl.,
2009). Það er því hægt að segja að með því að innbyrða meira magn af próteini heldur en
nauðsynlegt er orsakar ekki endilega meiri framfarir heldur einfaldlega stuðlar það að auknu
niðurbroti amínósýra og aukinni oxun próteins í líkamanum.
Keppendur hafa stuðst við próteinríkt mataræði í mörg ár en samt eru enn ekki allir
sérfræðingar sammála um hvað rétti dagsskammtur próteins á að vera til þess að hámarka
vöðvastækkun eða styrktaraukningu. Það er þó talið að íþróttamenn sem stunda mikla kraft- og
styrktarþjálfun ættu að styðjast við mataræði sem inniheldur 2-3 grömm af próteini fyrir hvert
kíló af líkamsþyngd á dag (Dick, 2007). Rannsóknir benda einnig til þess að nýmyndun próteina
hætti að eiga sér stað þegar að ákveðnu magni próteins hefur verið neytt. Talið er að 5-6
próteinríkar máltíðir á dag stuðli að hámarksörvun nýmyndunar próteins (Slater og Phillips,
2011).

Fita
Fita er lífsnauðsynleg til að halda uppi eðlilegri líkamsstarfsemi og gegnir mörgum mismunandi
hlutverkum í líkama okkar og finnst m.a. í feitum fiski, kjöti, ávöxtum, hnetum og möndlum.
Hún er mikilvægur orkugjafi og einnig nauðsynleg fyrir upptöku fituleysanlegu vítamínanna A,
D, E og K. Fita getur verið bæði holl og óholl, því ekki er öll fita eins. Það er talsverður munur
á harðri fitu (mettaðri) og mjúkri fitu (ómettaðri) þegar það kemur að hollustu. Mikil neysla
harðar fitu veldur hækkun kólesteróls í blóði og eykur þar með hættu á hjarta- og
æðasjúkdómum (Sæmundsson, 1999).
Fita, alveg eins og kolvetnin, samanstendur af kolefnum, vetni og súrefni. Hins vegar er
magn súrefnis töluvert minna í fitum. Fita er gríðarlega sterkur orkugjafi og í grammi af fitu
eru u.þ.b. tvöfalt fleiri kaloríur en í grammi af kolvetnum. Mikilvægasta hlutverk fitu í næringu
er eiginleiki til að geyma orkubirgðir eða safnorku eins og það kallast, ásamt því að veita
líkamanum lífsnauðsynlegar fitusýrur og mynda flutningsleiðir fyrir fituleysanlegu vítamínin
um líkamann (Dick, 2007).
International Journal of Obesity rannsakaði langtímaáhrif sem breytingar í mataræðinu
hafa á líkamsþyngd og fitu. Skoðað var sérstaklega munurinn á flóknum og einföldum
kolvetnum samhliða hversu mikið magn af fitu var neytt (Saris, 2000). Offitusjúklingar (398)
tóku þátt í rannsókninni sem stóð yfir í 6 mánuði og þeim var annaðhvort skipt niður í opinn
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samanburðarhóp án afskipta rannsakenda eða einn af þremur tilraunahópum þar sem einn hópur
samanstóð af þeim sem borðuðu miðað við ráðlagðan dagskammt, annan hóp sem studdist við
mataræði með lítilli fitu en miklum einföldum kolventum og þriðji hópurinn samanstóð af fólki
sem borðaði litla fitu en mikil flókin kolvetni. Horft var aðallega á breytingar á líkamsþyngd en
líka var fylgst með líkamsfitu og blóðfitu. Niðurstöður sýndu að tap á líkamsþyngd í hópnum
sem var lár í fitu en hár í einföldum kolvetnum var að meðaltali 0.9 kg. Hópurinn sem var lár í
fitu en hár í flóknum kolvetnum missti að meðaltali 1.8 kg á meðan samanburðarhópurinn og
hópurinn sem studdist við ráðlagðan dagskammt þyngdust um 0.8 kg og 0.1 kg. Fitumassinn
minnkaði mest hjá báðum hópunum sem borðuðu litla fitu en mikil kolvetni og fitumassinn
minnkaði minnst hjá hópnum sem borðaði eftir ráðlögðum dagskammti. Breytingar á blóðfitu
var ekki mikil á milli hópa. Þegar rýnt var í niðurstöður rannsóknarinnar þá töldu rannsakendur
að með því að minnka inntöku á fitu þá hefur það marktæk áhrif á líkamsþyngdina og líkamsfitu.
Það virtist sem það skipti ekki jafn miklu máli hvort innbyrð voru flókin eða einföld kolvetni,
þó voru það flóknu kolvetnin ásamt lágri fitu sem höfðu bestu áhrifin á fólkið (Saris, 2000).

Fæðubótarefni
Notkun fæðubótarefna er talsvert hærri hjá íþróttamönnum en almenningi, þá sérstaklega meðal
keppenda í lyftingum og vaxtarrækt. Ástæðan fyrir því er mögulega sú að úrvalið á
fæðubótarefnum sem hönnuð eru sérstaklega fyrir þessa hópa er svo mikið. Vítamín og steinefni
eru t.d. mjög algeng fæðubótarefni hjá öllum íþróttamönnum, en prótein duft, amínósýrur,
koffín og kreatín eru fæðubótarefni sem íþróttamenn í lyftingum nota mun meira. Keppendur
reyna í flestum tilfellum að afla sér meiri upplýsinga um fæðubótarefni í tímaritum, á netinu,
frá öðrum keppendum og þjálfurum sem leiðir oft til þess að réttmæti upplýsingana verður mjög
misjafnt og getur leitt keppendur til rangra ákvarðana í fæðurbótaefnum. Ef keppandi þróar með
sér sjúkdóm á borð við vöðvaáráttu þá hefur það áhrif á ákvarðanatöku hans varðandi
fæðubótarefnin og gæti leitt hann til notkunar á anabólískum sterum (Slater og Phillips, 2011).

Próteinduft
Eitt algengasta fæðubótarefnið í heiminum er prótein í duftformi. Til þess að auka
vöðvamassann þá þurfa keppendur að innbyrða mikils magns af próteini, en það getur þó reynst
mörgum dýrt og erfitt að borða kjúkling, fisk eða kjöt sex til átta sinnum á dag til þess að
uppfylla dagsskammt sinn af próteini. Þess vegna nota margir próteinduft til þess að gera það
auðveldara og ódýrara að ná sínum próteinskömmtum yfir daginn (Schwarzenegger og

22

Dobbins, 1999). Það eru nokkrar mismunandi tegundir próteina sem eru gjarnan notuð í
fæðubótarefnum, m.a. mysuprótein, kaseinprótein, eggjaprótein og sojaprótein.
Mysuprótein (e. whey protein) er hraðvirkandi prótein sem er unnið úr þunnum vökva
sem er eftir í mjólk þegar búið er að fjarlægja allt nema mysuna (Dick, 2007). Rannsóknir hafa
sýnt fram á að mysuprótein virki betur til þess að auka vöðvavöxt eftir lyftingaæfingar heldur
en sojaprótein eða kaseinprótein. Ástæðan fyrir því er sú að mysuprótein er sýruleysanlegt og
því nær líkaminn að melta það mun hraðar en hin tvö (Tang, Moore, Kujbida, Tarnopolsky og
Phillips, 2009). Kasein prótein er hægmeltandi prótein sem hefur þann kost að getað hindrað
niðurbrot í nýmyndun próteina til mun lengri tíma heldur en hraðvirku próteinin (Tang o.fl.,
2009).
Rannsókn var gerð á 12 mönnum á þrítugsaldri sem voru á byrjunarstigi í þjálfun á
vaxtarræktarprógrami. Rannsakað var þörf líkamans á próteininntöku í formi fæðubótarefnis og
hversu mikil áhrif prótein inntakan hafði á aukinn vöðvamassa og styrk. Niðurstöðurnar sýndu
fram á að þörf líkamans á próteininntöku er 100% meiri þegar lyftingaæfingar með mikilli ákefð
eru stundaðar. Hins vegar var ekki mikill munur á bætingum í styrk eða vöðvamassa á milli
þessara tveggja hópa sem bendir til að of mikil aukning í prótein inntöku skili ekki endilega
betri niðurstöðum. Rannsóknin stóð þó yfir í aðeins einn mánuð og ekki er útilokað að ef æft
væri til lengri tíma þá myndi munurinn á niðurstöðum á milli hópana breytast (Lemon o.fl.,
1992).

Kreatín
Kreatín er sameind í fosfórkreatín orkukerfinu sem getur myndað mikla orku á skömmum tíma
í gegnum ATP-kerfið í þeim tilgangi að styðja við starfsemi frumna og þ.a.l. bætt frammistöðu.
Kreatín hefur verið mikið rannsakað og er almennt talið öruggt og hættulaust fæðubótarefni
(„Supplement Goals Reference“, 2013).
Notkun kreatíns er oftast á tvo vegu. Sumir kjósa að taka marga skammta af kreatíni á
dag þar sem dagsskammtarnir eru 0.3 grömm af kreatíni fyrir hvert kíló af líkamsþyngd
einstaklings í 5-7 dag, þetta er kallað „kreatín-hleðsla“. Eftir hleðsluna er skammturinn
lækkaður niður í 5 grömm af kreatíni á dag. Þessi aðferð er notuð til þess að metta frumurnar
með kreatíni á sem skemmstum tíma. Það er síðan líka hægt að metta frumurnar á jöfnum og
hægum hraða þar sem notað er 3-10 grömm af kreatíni á dag alla daga. Báðar aðferðirnar skila
sömu niðurstöðum nema kreatín-hleðslan skilar hraðari árangri („Supplement Goals
Reference“, 2013).
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun kreatíns orsakar mikla þyngdaraukningu meðal
þeirra sem bregðast vel við efninu. Slík þyngdaraukning er að miklu leiti vegna vökvasöfnunar
í líkamanum sem orsakast af notkun kreatíns. Mikil tengsl eru einnig á milli notkun kreatíns og
aukningu í krafti samkvæmt rannsóknum (Vukovich og Michaelis, 1998). Rannsókn var gerð á
milli tveggja mismunandi tegunda af kreatín fæðubótarefni og áhrifum þess á endurtekna
hámarksspretti á hjóli (10 x 6 sekúndur með 24 sekúndna hvíld á milli umferða). Annars vegar
var notað kreatín einhýdrat duft (e. creatine monohydrate) og hins vegar kreatín sermi (e.
creatine serum). Á 7 vikum bætti hópurinn sem fékk kreatín einhýdrat sig um 9.6% í
heildarmagni og hámarksaflið hækkaði um 3.4%. Hins vegar varð lítil sem engin breyting á
hópnum sem fékk kreatín sermi sem bendir til þess að kreatín sermi er ekki jafn áhrifaríkt í að
bæta sprengikraft og kreatín einhýdrat duftið (Vukovich og Michaelis, 1998).

Glútamín
Glútamín er amínósýra í líkamanum sem frumur brjóta niður til þess framkalla sem mesta orku
og bestu aðstæður fyrir nýmyndun kirnis. Þess vegna er glútamín talið nauðsynleg fyrir almenna
starfsemi ónæmikerfisins. Lækkun á magni glútamíns í líkamanum hefur verið tengt við
þolþjálfun og langar æfingar. Stuttar æfingar virðast ekki hafa mikil áhrif á magn glútamíns en
erfiðar og þungar æfingar hafa sýnt fram á lækkun glútamíns í blóðvökva. Íþróttamenn sem
upplifa einkenni ofþjálfunar mælast oft með lágt magn glútamíns, sem gerir endurheimt
líkamans erfiðari eftir æfingar. Hreyfing og áreynsla hefur því bein áhrif á framboð glútamíns
til hvítra blóðkorna, sem hefur síðan áhrif á starfsemi ónæmiskerfisins. Nýlega hafa mælingar
á magni glútamíns í blóði verið framkvæmdar til þess að fylgjast með merkjum hvort um
ofþjálfun sé að ræða meðal íþróttamanna. Það eru þó margir þættir á borð við meiðsli, sýkingar,
næringu og erfiðleika æfinga sem geta haft áhrif og mögulega skekkt niðurstöðurnar og því er
nauðsynlegt að taka alla þá þætti til skoðunar ef ákvarða á hvort einstaklingur sé ofþjálfaður
eða ekki (Walsh, Blannin, Robson og Gleeson, 2012).

BCAA
BCAA (e. branched-chain amino acids) eru þrjár amínósýrur: leucine, isoleucine og valine.
Þessar amínósýrur er hægt að finna í miklu magni í flestum matvælum sem innihalda prótein,
eins og t.d. egg og kjöt. Þegar borðaður er próteinríkur matur er ekki þörf fyrir auka neyslu
BCAA í formi fæðubótarefna. Það eru þó ákveðnir tímapunktar sem BCAA getur verið mjög
gagnlegt sem fæðubótarefni („Supplement Goals Reference“, 2013).
Ef tilgangur með notkun BCAA er að auka upptöku glúkósa í frumur líkamans, þá er
talið að isoleucine amínósýran ætti að vera í meirihluta samanborið við leucine og valine.
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Skammtastærðin af isoleucine er 48-72mg/kg hjá fullorðnum einstaklingum sem glíma ekki við
offituvandamál. Ef tilgangur með notkun BCAA er hins vegar að auka nýmyndun próteina í
vöðvunum þá ætti skammtastærð leucine amínósýrunar að vera á milli 2-10 grömmum. Það eru
ekki til nógu margar rannsóknir um valine til þess að ákvarða rétta skammtastærð eða þörf
líkamans á þeirri amínósýru. Ein skammtastærð af BCAA ætti því að vera um 20 grömm, þar
sem leucine og isoleucine eru í meirihluta („Supplement Goals Reference“, 2013).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að minni þreyta í líkamanum myndast á æfingum með
notkun BCAA, þar sem skammturinn er 10 grömm eða meira og einnig verður meiri oxun í fitu
á æfingum, sem talið er stafa vegna minni sóun á glýkógenbirgðum líkamans eftir inntöku
BCAA. Hjá byrjendum eða minna þjálfuðum einstaklingum kom í ljós að notkun BCAA lengdi
tímann sem það tók að nálgast örmögnun í þreytu á langvarandi æfingum. Það sama virðist þó
ekki eiga við um vel þjálfaða einstaklinga og afreksíþróttamenn („Supplement Goals
Reference“, 2013).
Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að BCAA hefur mestu áhrif á efnaskipti próteina í
vöðvum eftir æfinguna en hefur ekki mikil áhrif á efnaskiptin á meðan æfingu stendur. Þetta
kom fram í rannsókn sem gerð var á 7 einstaklingum sem fengu annaðhvort BCAA eða lyfleysu
fyrir og eftir æfingu á þrekhjóli. Inntaka BCAA hafði ekki áhrif á arómatísku amínósýrurnar
tyrosine og phenylalanine í fótunum á meðan æfingunni stóð. Einnig breyttist vöðvastyrkur
einstaklinga ekki. Hins vegar mældist endurheimtin fljótari og minna niðurbrot próteina átti sér
stað hjá þeim sem tóku inn BCAA fyrir æfinguna (Blomstrand og Saltin, 2001).
Það er oft mjög misjafnt hvenær fólk tekur BCAA fyrir æfingu en rannsókn sem var
framkvæmd til að mæla tímann sem það tekur fyrir amínósýrur að verka á líkamann og þ.a.l
hafa áhrif á nýmyndun próteina sýndi fram á að engar breytingar voru mælanlegar fyrr en a.m.k.
30 mínútum eftir neyslu amínósýranna. Virknin jókst mest og náði hámarki á milli 30-60
mínútum eftir að amínósýrunum hafði verið neytt og byrjaði síðan að minnka á 120-360
mínútum eftir neyslu (Bohé, Low, Wolfe og Rennie, 2001). Það er því óhætt að segja að best
er að taka BCAA a.m.k. 30 mínútum fyrir æfingar og það sama gæti átt við um mörg önnur
fæðubótarefni.
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Steinefni
Líkaminn þarf á ákveðnu magni steinefna að halda til þess að viðhalda eðlilegri starfsemi. Hér
verður farið yfir nokkur af þeim helstu.
Kalk: Steinefni sem gegnir nokkrum mikilvægu hlutverki í líkamanum, t.d. við myndun beina
og tanna, blóðstorknun, tengist virkni ensíma, er hluti af samsetningu blóðs og til að hefja
samdrátt í vöðvunum. D-vítamín og prótein hjálpa til við upptöku kalks en plöntusýrur og fita
hindra upptökuna. Þess vegna er mikilvægt að innihald mataræðis sé í réttum hlutföllum til að
hámarka nýtingu kalks. Kalk má finna í miklu magni í mjólk og osti, sérstaklega undanrennu
og hörðum osti (Dick, 2007).
Fosfór: Finnst í matvælum og í líkamanum sem fosfat. Það gegnir margskonar hlutverki í
líkamanum á borð við myndun beina og tanna, orkumyndun í ATP-og ADP-orkukerfunum og
er nauðsynlegur efnisþáttur í blóði, ensímum og hormónum. Gott og hollt mataræði ætti að
innihalda nægt fosfat fyrir dagsþörf líkamans, en það má finna í osti, kjöti og fisk (Dick, 2007).
Natríum klóríð (matarsalt): Salt er eitt mikilvægasta steinefni og er einn aðalefnisþátturinn í
utanfrumuvökva. Þess vegna er mjög mikilvægt að íþróttamenn sem stunda erfiðar æfingar
fylgist vel með saltinntöku sinni. Salt tapast úr líkamanum á meðan strembnum æfingum
stendur vegna mikillar svitamyndunar og þá þarf að auka saltneysluna (Dick, 2007).
Magnesíum: Gegnir sama hlutverki og kalk og fosfór að stuðla að uppbyggingu beina og tanna.
Það gegnir einnig mikilvægu hlutverki í taugaboðum og er oft notað til þess að hindra
vöðvakrampa á meðan á áreynslu stendur (Dick, 2007).
Járn: Þetta steinefni er nauðsynlegt fyrir framleiðslu blóðrauða sem berst í rauðum
blóðkornum. Ef ekki er nægur blóðrauði til staðar í líkamanum þá minnkar súrefnismagnið í
blóðinu sem hefur þær afleiðingar að afkastageta líkamans á æfingum minnkar. Skortur á járni
í líkamanum er algengasta orsökin fyrir blóðskorti. Til að hindra blóðskort má neyta járns í
formi fæðubótarefna. Þegar járni er neytt í formi fæðubótarefna nýtir líkaminn það magn sem
þörf er á og losar sig við afganginn. Það er þó ekki ráðlagt að innbyrða járn í óhóflegu magni,
þar sem óæskilegar aukaverkanir gætu átt sér stað. C-vítamín stuðlar að aukinni upptöku járns
í líkamanum og talið er að prótein hjálpi einnig til. Járn má finna í matvælum á borð við spínat,
kál, lifrur, rauðu kjöti, nýrum og geri (Dick, 2007).
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Joð: Joð er mikilvægt til þess að framleiðsla hormónsins þýroxín geti átt sér stað. Ef lítið joð
er til staðar þá hefur það slæm áhrif á skjaldkirtilinn sem stjórnar efnaskiptum líkamans. Það
þýðir að skortur á joði í mataræðinu leiðir til alvarlegra og langvarandi vandamála í líkamanum.
Ef efnaskiptin í líkamanum raskast þá hefur það slæm áhrif á fitubrennslu og nýmyndun vöðva,
sem er það síðasta sem keppendur í undirbúning fyrir mót vilja. Joð má m.a. finna í saltvatni,
fiski, grænmeti og mjólk (Dick, 2007).

Vítamín
Vítamín og steinefni sjá um lífsnauðsynleg efni líkamans og styrkja ónæmiskerfið. Þau eru
nauðsynleg fyrir niðurbrot næringarefna. Þó svo að daglega næringin okkar þurfi að innihalda
ákveðið magn af vítamínum, þá er kenningin um að vítamín í stórum skömmtum auki líkamlega
afkastagetu ósönnuð. Í raun þá getur langvarandi inntaka A, D og K vítamínum í of stórum
skömmtum verið eitrandi og lífshættuleg (Dick, 2007).
Vítamín skiptast upp í tvo megin flokka: vatnsleysanleg og fituleysanleg. Þau
vatnsleysanlegu samanstanda af B og C vítamínum og þau fituleysanlegu af A, D, E og K
vítamínum (Dick, 2007).
Vatnsleysanleg
Það er vert að minnast á að vatnsleysanleg vítamín skolast úr líkamanum með þvagi ef þeim er
neytt í of miklu magni. Ekki er talið að mikill skaði hljóti af því að neyta B og C-vítamína í
meira magni en venjan er, sem er hentugt fyrir keppendur í vaxtarrækt og fitness því ekki er
óalgengt að mikið magn af C-vítamíni er neytt í vatnslosunarferlinu stuttu fyrir mót (Dick,
2007).
Þíamín (b1-vítamín): Þetta vítamín myndar hluta af ensími sem er mikilvægt fyrir niðurbrot
og orkunýtingu frá kolvetnum. Þess vegna er nauðsynlegt að fæðið innihaldi þíamín en það
finnst m.a. í fiski, kjöti og ýmsum fræjum (Dick, 2007).
Pýrídoxín (b6-vítamín): Tengist virkni ensíma á meðan efnaskiptum próteina stendur og má
finna í lifur, grænmeti og hveiti (Dick, 2007).
Fólínsýra: Gegnir lykilhlutverki í myndun rauðra blóðkorna og nýmyndun próteina og má
finna í lifur, ostrum og spínati (Dick, 2007).
Sýanókóbalamín (b12-vítamín): Er nauðsynlegt fyrir þróun rauðra blóðkorna og á einnig þátt
í myndun hvítra blóðkorna og blóðflagna. Til eru dæmi um að íþróttamenn sem stunda
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líkamlega krefjandi íþróttir hafi sprautað í sig b12-vítamíni í stórum skömmtum í þeirri trú að
það bætti afkastagetu þeirra, en í raun eru engar rannsóknir sem sýna fram á tengsli vítamínsins
og aukna afkastagetu. B12-vítamín má finna í hrárri lifur, nýrum, kjöti, geri, mjólkurvörum og
eggjum (Dick, 2007).
Askorbínsýra (C-vítamín): Líkaminn getur ekki búið sjálfur til C-vítamín og því þurfum við
að fá það úr fæðinu. Þetta vítamín gegnir nokkrum mikilvægum hlutverkum s.s. að hjálpa til
við að laga skemmda vefi og við upptöku járns. Einnig styrkir það og heldur gómum og
tannholdi heilu ásamt því að minnka líkur á sýkingum. Meðan á erfiðum æfingum stendur þá
minnkar magns C-vítamíns í líkamanum vegna þess að það leysist út með svitanum og því er
mikilvægt að gera ráðstafanir til þess að viðhalda nægu magni C-vítamíns í líkamanum. Það
getur þó reynst erfitt eins og með önnur vatnsleysanleg vítamín því þau gufa upp eða eyðast
þegar maturinn er eldaður. Því er ráðlagt að neyta C-vítamíns í formi fæðubótarefna. C-vítamín
má m.a. finna í sólberjum, grænmeti og sítrónum (Dick, 2007).
Fituleysanleg
Retínól (A-vítamín): Finnst einungis í dýraafurðum en hins vegar inniheldur sumt grænmeti,
eins og gulrætur, efni sem kallast karótenóíð sem breytist í retínól við meltingu. Þar sem þetta
er fituleysanlegt vítamín þá er það ekki í sömu hættu og B-og C-vítamínin með að eyðast þegar
eldað er. Hins vegar getur súrefni og útfjólublátt ljós haft skaðleg áhrif á magn retínóls í
matvælum. Retínól hefur m.a. áhrif á sjónina, beinvöxt, öndunarveginn og vörn líkamans gegn
sýkingum. Of mikið magn af A-vítamíni getur leitt til eitrunar en dæmi um matvæli sem
innihalda vítamínið er fiskiolíur, uxalifur og kindalifur (Dick, 2007).
Kólekalsíferóli (D-vítamín): Þetta vitamín er nauðsynlegt fyrir upptöku kalks og fosfórs og
gegnir lykilhlutverki í beinvexti og öllum þeim líkamlegu þáttum sem tengjast kalki, fosfóri og
virkni kalkkirtils. D-vítamín skiptist niður í D2-vítamín og D3-vítamín og má finna m.a. í
eggjarauðum og smjörlíki (Dick, 2007).
Tókóferól (E-vítamín): E-vítamín hægir á niðurbroti fitusýra sem stuðlar að myndun himna
og gegnir hlutverki í taugastarfseminni. Það tekur einnig þátt í myndun rauðra blóðkorna, DNA
og RNA ásamt því að stuðla að því að sár grói. Vítamínið leynist í heilkorna fræjum, olíum og
eggjum (Dick, 2007).
K-vítamín: Hlutverk K-vítamíns er mestmegnis falið í blóðstorknun en engin augljós tengsli
eru á milli vítamínsins og ensímkerfisins. K-vítamín skiptist niður í K1-vítamín, sem finnst í
grænmeti, og K2-vítamíni sem finnst í bakteríum (Dick, 2007).
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Átraskanir og andlegir kvillar
Undirbúningur fyrir vaxtarræktar-og fitnessmót getur haft mjög alvarleg áhrif á andlegu
heilsuna ef réttar ráðstafanir eru ekki gerðar. Álagið við æfingar, breytt mataræði og líkamlegar
breytingar sem verða getur orðið mikið og ýmsir andlegir kvillar komið í kjölfar af slíku álagi.
Dæmi um átraskanir og andlega sjúkdóma sem tengdar hefur verið við vaxtarrækt og fitness
eru m.a. lystarstol (e. anorexia nervosa), lotugræðgi (e. bulimia nervosa) og vöðvaárátta (e.
bigorexia).
Átraskanir eins og lystarstol og lotugræðgi einkennast af miklum ótta við að þyngjast
eða fitna, óánægju við líkamlegt útlit og brenglaða sjálfsímynd (Kessler, 1998). Helstu einkenni
lystarstols er að viðkomandi neitar að viðhalda líkamsþyngd innan eðlilegra marka miðað við
aldur og hæð. Þá er miðað við að einstaklingur vegi minna en 85% af eðlilegri þyngd. Mikill
ótti er hjá viðkomandi við að þyngjast og verða feitur, jafnvel þótt hann/hún sé undir eðlilegri
viðmiðunarþyngd. Algengt er að skynjun á líkamslögun og þyngd einstaklings sé trufluð og
sjálfsímyndin óeðlilega háð útliti. Viðkomandi er oft í afneitun gagnvart hversu alvarlega lítil
núverandi þyngd er og áttar sig ekki á hættunni sem því fylgir. Tíðastopp hjá konum í a.m.k.
þrjá mánuði er einnig algengt einkenni lystarstols (Weinberg og Gould, 2015). Rannsóknir sýna
að karlar eru líklegri til að þjást af átröskunum í íþróttagreinum þar sem fituprósenta þarf að
vera mjög lág og einnig í íþróttum þar sem öfgar eru í þyngdartapi, t.d. júdó, box, skíðastökk
o.f.l. (Weinberg og Gould, 2015).
DSM-IV viðmið lotugræðgi er m.a. að viðkomandi borðar innan tveggja tíma fæðumagn
sem er mun meira en eðlilegt getur talist og á meðan slíku átkasti stendur hefur viðkomandi
ekki stjórn á átinu, hvorki því hvað er borðað né að geta ekki hætt að borða. Þessi einkenni eiga
sér stað a.m.k. tvisvar í viku að meðaltali yfir þriggja mánaða tímabil. Önnur einkenni
lotugræðgi eru endurteknar óeðlilegar aðferðir til að hindra þyngdaraukningu vegna ofátsins.
Sem dæmi um slíkar aðferðir má nefna uppköst, föstu, óhóflega líkamsrækt og notkun
hægðalosandi lyfja (Weinberg og Gould, 2015).
Þessar átraskanir hafa orðið nokkuð algengar í vaxtarrækt og hugtakið megorexia
nervosa hefur sprottið upp út frá því. Rannsóknir hafa verið gerðar á átröskun meðal karlkyns
vaxtarræktarkeppenda og þeim áhrifum sem megorexia nervosa getur valdið. Alls voru 146
karlkyns þátttakendur í rannsókninni þar sem kannað var sjálfsálit, líkamsímynd og metnaður
þeirra gagnvart íþrótt sinni. Fjölþáttagreining sýndi fram á tengsli sem styður kenningarnar um
átraskanir meðal karlkynskeppenda í vaxtarrækt og niðurstöðurnar sýndu fram á að margir
keppendur voru með lélegt sjálfsálit og brenglaða líkamsímynd þar sem þeir kvörtuðu yfir að
vera litlir, aumir og ósáttir með líkama sinn (Kessler, 1998).
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Bigorexia er andlegur sjúkdómur sem er einnig algengur meðal keppenda í vaxtarrækt
og fitness. Sjúkdómurinn lýsir sér þannig að einstaklingar eru helteknir af áráttu við að stækka
vöðvana og ekkert annað skiptir þá máli (Slater og Phillips, 2011).
Þær aðferðir sem hægt er að nota til að draga úr hættu á átröskunum meðal íþróttamanna
er m.a. að fræða einstaklinga um heilbrigðar matarvenjur, leggja áherslu á hæfni en ekki
líkamsþyngd og útlit, sýna skilning gagnvart málefnum sem varða þyngd og hvetja til
heilbrigðrar nálgunar á þyngd (Weinberg og Gould, 2015).
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Handbók um undirbúning fyrir fitness- og
vaxtarræktarmót
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Markmiðssetning
Áður en undirbúningur fyrir keppni hefst er mjög mikilvægt að setja sér skýr og raunhæf
markmið. Sýnt hefur verið fram á að markmiðssetning hefur góð áhrif á íþróttaiðkun og eru
áhrifin þau að einbeiting ásamt trú á eigin getu eykst og minnkar líkur á kvíðaeinkennum. Þessir
hlutir stuðla að því að athygli keppanda beinist að því sem skiptir máli og hvetur hann til að
leggja meira á sig til þess að ná betri árangri. Tegundir markmiðssetninga eru mismunandi og
skiptast m.a. í almenn/huglæg markmið, sértæk/hlutlæg markmið og niðurstöðu- frammistöðuog ferlismarkmið. Það þarf að hugsa um markmiðssetningu eins og stiga þar sem efsta trappan
inniheldur lokamarkmiðið en allar tröppurnar í átt að efstu tröppunni eru skammtímamarkmið.
Í tröppunum eru því atriði sem þurfa að vera klár til þess að hægt sé að ná lokamarkmiðinu.
Markmiðssetning er mikið notuð hjá íþróttamönnum sem stefna á stór mót eins og
ólympíuleikana (Weinberg og Gould, 2015).

Markmiðssetning fyrir mót
Notkun markmiða getur verið mikilvægur þáttur í undirbúningi keppenda til þess að fá betri
heildarsýn yfir kröfur sem keppnin gerir um undirbúning ásamt því að halda keppanda
einbeittum í gegnum ferlið. Það eru til mismunandi tegundir markmiðssetninga en keppendur
ættu að styðjast við mælanleg markmið í stað ómælanlegra.
Almenn/huglæg markmið eru almennar staðhæfingar eins og t.d. „ég geri mitt besta“ eða „ég
ætla bara að hafa gaman að því að keppa“. Þessi markmið eru því ekki mælanleg (Weinberg og
Gould, 2015).
Sértæk/hlutlæg markmið snúast um að ná skilgreindu markmiði á tilteknum tíma, t.d. þegar
keppandi ákveður að hann ætli að missa 1,5% af líkamsfitu á tveimur vikum. Með setningu
sértækra (hlutlægra) markmiða næst betri árangur en með huglægum markmiðum. Markmið
fyrir hámarksárangur eiga ekki einungis að snúast um að gera sitt besta heldur að bæta
frammistöðu á skipulagðan hátt. Sem dæmi má nefna að það er ekki mjög gagnlegt fyrir
einstakling sem er að læra skyldustöður að honum sé sagt að gera bara sitt besta. Hann þarf á
nákvæmum leiðbeiningum að halda um hvernig hann á að beita sér til þess að fá rétta
líkamsstöðu (Weinberg og Gould, 2015).
Í niðurstöðumarkmiðum er aðaláherslan lögð á niðurstöðu eða úrslit, t.d. að verða
Íslandsmeistari eða bikarmeistari. Slík markmið eru ekki eingöngu háð frammistöðu þess sem
setur markmiðið heldur einnig frammistöðu mótherja. Niðurstöðumarkmið geta aukið
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hvatningu í einhvern tíma en þau leiða oft til aukins kvíða og álags fyrir og í keppni. Almennt
er talið betra að einblína á niðurstöðumarkmið þegar langt er í keppni til að auka áhugahvöt.
Ekki er nóg að setja sér aðeins niðurstöðumarkmið eins og að verða Íslandsmeistari, það þarf
einnig að ákveða hvernig og hvað þarf að gera til að ná markmiðinu. Því er nauðsynlegt að fyrir
hvert niðurstöðumarkmið sem á að ná séu sett frammistöðu- og ferilsmarkmið (Weinberg og
Gould, 2015).


Frammistöðumarkmið eru sett til að auka einbeitingu á eigin frammistöðu. Sem dæmi
má nefna að setja ákveðið markmið um fjölda endurtekninga í æfingu sem keppandi vill
geta framkvæmt (Weinberg og Gould, 2015).



Ferlismarkmið eru markmið sem fela í sér einhverja tegund af einföldu atferli hvort
sem það er upp á sviði eða á æfingum, t.d. að bæta mjúkar hreyfingar upp á sviði eða
komast í dýpri stöðu í hnébeygju. Ferlismarkmið eru sérstaklega gagnleg bæði fyrir og
í keppni (Weinberg og Gould, 2015).



Að lokum skal setja bæði langtíma- og skammtímamarkmið til þess að ná því
markmiði sem stefnt er að. Það er oft kallað „stigi markmiðssetningar“. Mikilvægt er að
setja skammtímamarkmið í ferlinu við bætingu á frammistöðu í stað þess að að einblína
bara á eitt ákveðið langtímamarkmið (Weinberg og Gould, 2015).

Markmiðssetning eftir mót
Eitt það mikilvægasta sem þarf að hafa í huga þegar keppni og undirbúningnum lýkur er að
setja sér markmið um hvernig skal hátta dögunum og vikum eftir mót. Þegar mót er afstaðið
upplifa sumir keppendur nokkurs konar frelsi frá mataræðinu og háma í sig allskonar óhollan
mat sem hefur ekki verið leyfður í margar vikur. Það er í raun og veru ekkert svo slæmt að
keppendur leyfi sér smá óhollustu eftir mót þar sem líkaminn hefur þörf á auka kaloríum eftir
strangan undirbúning, en það þarf að passa að keppendur missi sig ekki í óhollustunni. Á
þessum tímapunkti er líkaminn orðinn vanur mjög hollri fæðu í litlum skömmtum og með því
að innbyrða mikið magn af óhollustu er hætta á bjúgmyndun, hægðarstíflu og hærri
blóðþrýsting. Það getur einnig haft slæm andleg áhrif ef keppendur missa stjórn á mataræði sínu
og fitna mikið á stuttum tíma. Þá er hætta á að þeir vilji ekki mæta á æfingar því þeir skammast
sín fyrir útlitið og fitna þá enn meira vegna skorts á hreyfingu. Þannig getur þetta orðið að
hálfgerðum vítahring ef réttar ráðstafanir eru ekki gerðar strax eftir mót.
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Keppendur ættu að leyfa sér smá óhollustu en síðan að halda áfram á sama mataræði
daginn eftir mót og auka kolvetnin hægt og rólega yfir nokkra daga. Þannig fær líkaminn ekki
áfall og keppandi heldur skipulagi í mataræði sínu.

Næring og mataræði
Næring skiptir gríðarlega miklu máli í öllum íþróttum sem krefjast styrks og úthalds og skiptir
höfuðmáli þegar það kemur að undirbúningi fyrir mót. Rétt næring stuðlar að aukinni orku á
meðan æfingunni stendur, endurheimt frá æfingunni verður skjótari og vöðvastækkunin verður
meiri (Slater og Phillips, 2011).
Grundvallaratriðin í næringu eru nokkuð einföld. Það er að læra á hvað virkar fyrir hvern
og einn. Það er hinsvegar alls ekki einfalt að finna út hvernig skal haga mataræðinu í tengslum
við æfingar, hvernig líkaminn bregst við ákveðnum fæðutegundum og hversu margar kaloríur
þarf til þess að léttast eða þyngjast. Dæmi um matarprógramm keppenda í undirbúningstímabili
fyrir mót má sjá í viðauka tvö. Þó að ákveðið matarprógramm virki fyrir einn þá þýðir það ekki
endilega að það sama virki fyrir annan. Því er nauðsynlegt að prófa sig áfram og læra á
líkamann, en það ferli getur tekið mörg ár (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Það er hægt að ganga í gegnum erfiðar og strangar æfingar dag eftir dag en ef mataræðið
er ekki rétt þá eru æfingarnar að mörgu leyti gagnslausar. Til þess að æfingarnar skili þeim
árangri sem ætlast er til þá þarf líkaminn að fá næga orku úr fæðunni. Prótein, kolvetni og fita
þurfa öll að vera í réttum hlutföllum til þess að hámarka fitubrennslu og vöðvavöxt og því er
næringin alveg jafn mikilvæg fyrir keppendur í vaxtarrækt og æfingarnar sjálfar.
Tæming á fosfórkreatíni líkamans, aukin blóðsýring í vöðvum og tæming á
kolvetnaforða líkamans orsaka þreytu meðan á lyftingaræfingum stendur en með réttri næringu
er hægt að minnka þessi þreytuáhrif. (Lambert og Flynn, 2002).

Kolvetni
Kolvetni er almennt talinn besti orkugjafinn og ástæðan fyrir því er að flestar frumur líkamans
draga næringu sína úr kolvetnum í formi kolvetnategundarinnar glúkósa (Sæmundsson, 1999).
Kolvetni finnast m.a. í ávöxtum, kornvörum, kartöflum, grænmeti og sykruðum matvælum.
Eins og nafnið bendir til þá eru kolvetni blanda af kolefnum, vetni og súrefni. Þau birtast
aðallega í tveim mismunandi formum sem eru einföld og flókin kolvetni (Dick, 2007).
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Einföld kolvetni
Einföld kolvetni eru sykrur sem samanstanda af einum eða tveimur sykursameindum. Neysla
þeirra er oftast talinn fljótlegasta leiðin til að öðlast orku, því líkaminn á mjög auðvelt með að
melta þau. Dæmi um einföld kolvetni er hvítur og brúnn sykur. Þau samanstanda af glúkósa,
frúktósa og galaktósa. Glúkósi er einsykra og aðalorkugjafi líkamans sem finnst í sætum
ávöxtum. Frúktósi er svipaður glúkósa varðandi magn kolefna, vetnis og súrefnis en líkaminn
á hinsvegar auðveldara með að melta frúktósann heldur en glúkósann. Frúktósa má m.a. finna
í hunangi, sætum ávöxtum og maís. Hann er þó ekki besti kosturinn sem orkugjafi þar sem
aukin hætta er á hjartasjúkdómum og blóðsýringar ef hans er neytt í miklu magni. Galaktósi er
einnig svipaður glúkósa en hann má finna í geri, lifur og mjólk (Dick, 2007).
Flókin kolvetni
Flókin kolvetni innihalda oft mikið af vítamínum og steinefnum ásamt því að vera trefjarík og
þ.a.l. í flestum tilfellum talin vera holl. Flókin kolvetni má finna í fæðutegundum eins og
kornvörum, grænmeti, sætum kartöflum, haframjöli, pasta og heilkorna brauði. Flókin kolvetni
samanstanda aðallega af súkrósa, laktósa og maltósa. Súkrósi er tvísykra sem samanstendur af
glúkósa og frúktósa og er ein algengasta sykran sem finnst í matvælum. Súkrósi er sterkur
orkugjafi en því miður ekki hentugur þar sem mikið magn súkrósa leiðir til tannskemmda.
Laktósi er einnig tvísykra sem samanstendur af glúkósa og galaktósa. Laktósi er í raun sterkja
sem finnst í mjólk og hefur mikið næringargildi en hentar þó ekki öllum þar sem sumir
einstaklingar þjást af mjólkursykuróþoli. Maltósi samanstendur af tveimur glúkósum og finnst
í maltþykkni. Malt myndast þegar spírað bygg er hitað og þurrkað. Maltþykkni er talið
mikilvægasti og besti orkugjafinn fyrir íþróttamann (Dick, 2007).

Fita
Fita er lífsnauðsynleg til að halda uppi eðlilegri líkamsstarfsemi og gegnir mörgum mismunandi
hlutverkum í líkama okkar og finnst m.a. í feitum fiski, kjöti, ávöxtum, hnetum og möndlum.
Hún er mikilvægur orkugjafi og er einnig nauðsynleg fyrir upptöku fituleysanlegu vítamínanna
A, D, E og K. Fita getur verið bæði holl og óholl, því ekki er öll fita eins. Það er talsverður
munur á harðri fitu (mettaðri) og mjúkri fitu (ómettaðri) þegar það kemur að hollustu. Sem
dæmi veldur mikil neysla harðar fitu hækkun kólesteróls í blóði og eykur þar með hættu á hjartaog æðasjúkdómum (Sæmundsson, 1999)
Fita, alveg eins og kolvetnin, samanstendur af kolefnum, vetni og súrefni. Hins vegar er
magn súrefnis töluvert minna í fitu. Fita er gríðarlega sterkur orkugjafi og í grammi af fitu eru
u.þ.b. tvöfalt fleiri kaloríur en í grammi af kolvetnum. Mikilvægasta hlutverk fitu í næringu er
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eiginleiki til að geyma orkubirgðir, eða safnorku eins og það kallast, ásamt því að veita
líkamanum lífsnauðsynlegar fitusýrur og mynda flutningsleiðir fyrir fituleysanlegu vítamínin
um líkamann (Dick, 2007).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að matur sem inniheldur lítið magn af fitu ásamt flóknum
kolvetnum í stað einfaldra virkar best í að minnka fitumassa og líkamsþyngd einstaklinga (Saris,
2000).

Prótein
Prótein samanstendur úr mörgum amínósýrum og er aðalbyggingarefni vöðvavefja og fruma
líkamans. Prótein finnst m.a. í kjötvörum, fisk og eggjum. Líkaminn notar prótein til að stækka,
laga og viðhalda vöðvavefjum og einnig gegnir prótein mörgum mikilvægum hlutverkum í
líkamsstarfseminni, t.d. við myndun húðfrumna, beina og sina (Schwarzenegger og Dobbins,
1999).
Til eru mismunandi tegundir af próteinum en það veltur allt á tegund, fjölda og
uppsetningu amínósýranna. Ef fjöldi amínósýra er undir 50 þá flokkast það sem peptíð, en ef
fjöldinn amínósýra er yfir 50 þá er það prótein. Það eru til 25 amínósýrur og 10 þeirra eru
lífsnauðsynlegar, sem þýðir að líkaminn getur ekki myndað þær sjálfur og því þurfum við að fá
þær úr fæðunni. Þessar 10 lífsnauðsynlegu amínósýrur eru arginine, histidine, isoleucine,
leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan og valine (Dick, 2007).
Tímasetning prótein inntöku
Tímasetning próteininntöku getur skipt mjög miklu máli til að hámarka vöðvavöxt eða
styrktaraukningu. Til þess að vöðvarnir nái að endurheimta og stækka eftir æfingu þá þarf
nýmyndun próteins í vöðvum að eiga sér stað og því er mikilvægt að innbyrða prótein strax
eftir æfingu til þess að hámarka vöðvastækkun (Esmarck o.fl., 2001). Rannsóknir hafa sýnt
fram á að til lengdar eykst líkamsmassinn ef próteins er neytt innan fimm mínútna eftir að
æfingu lýkur en ef líkaminn fær enga næringu eftir æfingu þá er mikil hætta á að líkamsmassinn
minnki (Esmarck o.fl., 2001).
Ákjósanlegasti dagsskammtur próteina
Rannsóknir hafa sýnt að þörf líkamans fyrir prótein er 100% meiri þegar lyftingaræfingar með
mikilli ákefð eru stundaðar og því þurfa keppendur að ganga úr skugga að próteininntaka þeirra
sé næg (Lemon o.fl., 1992). Mismunandi skoðanir eru á ákjósanlegasta dagsskammti próteina
en í flestum tilfellum eiga þeir skammtar ekki við um íþróttamenn. Ef búið er að aðlaga
mataræði íþróttamanns til þess að uppfylla þær kröfur sem þarf til þess að auka vöðvamassa
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eða stuðla að endurheimt vöðvanna, þá eiga ráðlagðir dagsskammtar próteina ekki við. Það þarf
að hafa í huga dreifingu próteina hjá íþróttamanninum yfir daginn, heildar kaloríufjölda sem
hann þarf og hvaða próteingjafa hann er að borða. Keppendur eru hvattir til þess að borða
próteinríkar máltíðir reglulega og oft yfir daginn og þá sérstaklega fyrir og eftir æfingar (Slater
og Phillips, 2011). Ástæðan er sú að rannsóknir hafa sýnt fram á að niðurbrot próteina er meira
ef borðað er prótein í einni stórri máltíð heldur en reglulega yfir daginn (Arnal o.fl., 2000).
Rannsóknir benda einnig til þess að nýmyndun próteina hætti að eiga sér stað þegar að ákveðnu
magni próteina hefur verið neytt. Talið er að 5-6 próteinríkar máltíðir á dag stuðli að
hámarksnýmyndun próteina (Slater og Phillips, 2011).
Keppendur hafa stuðst við próteinríkt mataræði í mörg ár en samt eru enn ekki allir
sérfræðingar sammála um hvað rétti dagsskammtur próteins á að vera til þess að hámarka
vöðvastækkun eða styrktaraukningu. Það er þó talið að íþróttamenn sem stunda mikla kraft- og
styrktarþjálfun ættu að styðjast við mataræði sem inniheldur 2-3 grömm af próteini fyrir hvert
kíló af líkamsþyngd á dag (Dick, 2007).
Keppendur þurfa þó að hafa í huga að gæði próteina í matvælum getur verið
mismunandi. Hér í töflu eitt má sjá fjölda amínósýra og gæði próteina í völdum matvælum.
Tafla 1: Magn amínósýra og gæði próteins í völdum matvælum (Dick, 2007)

Isoleucine Leucine Valine
Magn amínósýra sem
ákjósanlegast í matvælum
Prótein úr eggjum
Nautakjöt
Mjólkurprótein
Fiskur
Prótein úr höfrum
Prótein úr hrísgrjónum
Prótein úr hveiti
Prótein úr maís
Sojaprótein
Hnetuprótein
Prótein úr kartöflum

talið

er

Gæði próteina

270

306

270

100

428
332
402
317
302
322
262
293
333
336
260

565
515
628
474
463
535
442
827
484
504
304

345
345
448
327
348
415
262
327
328
317
339

100
83
80
70
79
72
47
42
73
58
56
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Steinefni
Líkaminn þarf á ákveðnu magni steinefna að halda til þess að viðhalda eðlilegri starfsemi. Hér
verður farið yfir nokkur af þeim helstu.
Kalk: Gegnir nokkrum mikilvægu hlutverki í líkamanum, t.d. við myndun beina og tanna,
blóðstorknun, tengist virkni ensíma, er hluti af samsetningu blóðs og til að hefja samdrátt í
vöðvunum. D-vítamín og prótein hjálpa til við upptöku kalks en plöntusýrur og fita hindra
upptökuna. Þess vegna er mikilvægt að innihald fæðis sé í réttum hlutföllum til að hámarka
nýtingu kalks. Kalk má finna í miklu magni í mjólk og osti, sérstaklega undanrennu og hörðum
osti (Dick, 2007).
Fosfór: Finnst í matvælum og í líkamanum sem fosfat. Það gegnir margskonar hlutverki í
líkamanum á borð við myndun beina og tanna, orkumyndun í ATP-og ADP-orkukerfunum og
er nauðsynlegur efnisþáttur í blóði, ensímum og hormónum. Gott og hollt mataræði ætti að
innihalda nægan fosfat fyrir dagsþörf líkamans, en það má finna í osti, kjöti og fisk (Dick,
2007).
Natríum klóríð (matarsalt): Salt er eitt mikilvægasta steinefnið og er einn aðalefnisþátturinn
í utanfrumuvökva. Þess vegna er mjög mikilvægt að íþróttamenn sem stunda erfiðar æfingar
fylgist vel með saltinntöku sinni. Salt tapast úr líkamanum á meðan strembnum æfingum
stendur vegna mikillar svitamyndunar og þá þarf að auka saltneysluna (Dick, 2007).
Magnesíum: Gegnir sama hlutverki og kalk og fosfór við að stuðla að uppbyggingu beina og
tanna. Það gegnir einnig mikilvægu hlutverki í taugaboðum og er oft notað til þess að hindra
vöðvakrampa á meðan á áreynslu stendur (Dick, 2007).
Járn: Þetta steinefni er nauðsynlegt fyrir framleiðslu blóðrauða sem berst í rauðum
blóðkornum. Ef ekki er nægur blóðrauði til staðar í líkamanum þá minnkar súrefnismagnið í
blóðinu sem hefur þær afleiðingar að afkastageta líkamans á æfingum minnkar. Skortur á járni
í líkamanum er algengasta orsökin fyrir blóðskorti. Til að hindra blóðskort má neyta járns í
formi fæðubótarefna. Þegar járns er neytt í formi fæðubótarefna nýtir líkaminn það magn sem
þörf er á og losar sig við afganginn. Það er þó ekki ráðlagt að innbyrða járn í óhóflegu magni,
þar sem óæskilegar aukaverkanir gætu átt sér stað. C-vítamín stuðlar að aukinni upptöku járns
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í líkamanum og talið er að prótein hjálpi einnig til. Járn má finna í matvælum á borð við spínat,
kál, lifur, rauðu kjöti, nýrum og geri (Dick, 2007).

Joð: Er mikilvægt til þess að framleiðsla hormónsins þýroxín geti átt sér stað. Ef lítið joð er til
staðar þá hefur það slæm áhrif á skjaldkirtilinn sem stjórnar efnaskiptum líkamans. Það þýðir
að skortur á joði í fæðu leiðir til alvarlegra og langvarandi vandamála í líkamanum. Ef efnaskipti
líkamans raskast þá hefur það slæm áhrif á fitubrennslu og nýmyndun vöðva, sem er það síðasta
sem keppendur í undirbúning fyrir mót vilja. Joð má m.a. finna í saltvatni, fiski, grænmeti og
mjólk (Dick, 2007).

Vítamín
Vítamín og steinefni sjá líkamanum fyrir lífsnauðsynlegum efnum, styrkja ónæmiskerfið og eru
nauðsynleg fyrir niðurbrot næringarefna. Þó svo að dagleg næring okkar þurfi að innihalda
ákveðið magn af vítamínum, þá er kenningin um að vítamín í stórum skömmtum auki líkamlega
afkastagetu ósönnuð. Í raun þá getur langvarandi inntaka A, D og K vítamínum í of stórum
skömmtum verið eitrandi og lífshættuleg (Dick, 2007).
Það er mikilvægt fyrir keppendur að hafa sterkt ónæmiskerfið til að forðast veikindi og
sjúkdóma. Mikið æfingarálag samhliða hitaeiningasnauðu mataræði getur veikt ónæmiskerfið
og því þurfa keppendur að ganga úr skugga að þeir fái nóg af vítamínum og steinefnum úr
fæðunni.
Vítamín skiptast upp í tvo megin flokka: vatnsleysanleg og fituleysanleg. Þau
vatnsleysanlegu samanstanda af B og C vítamínum og þau fituleysanlegu eru A, D, E og K
vítamínum (Dick, 2007).
Vatnsleysanleg
Vatnsleysanlegu vítamínin skolast úr líkamanum með þvagi ef þeim er neytt í of miklu magni.
Ekki er talið að skaði hljóti af því að neyta B og C-vítamína í meira magni en ráðlagðir
dagsskammtar, sem er hentugt fyrir keppendur í vaxtarrækt og fitness því ekki er óalgengt að
mikið magn af C-vítamíni er neytt í vatnslosunarferlinu stuttu fyrir mót (Dick, 2007).
Þíamín (b1-vítamín): Myndar hluta af ensími sem er mikilvægt fyrir niðurbrot og orkunýtingu
kolvetna og þess vegna nauðsynlegt í fæðunni. Þíamín finnst m.a. í fiski, kjöti og ýmsum
fræjum (Dick, 2007).

39

Pýrídoxín (b6-vítamín): Tengist virkni ensíma á meðan efnaskiptum próteina stendur. Þetta
vítamín má finna í lifur, grænmeti og hveiti (Dick, 2007).
Fólínsýra: Gegnir lykilhlutverki í myndun rauðra blóðkorna og nýmyndun próteina. Fólínsýru
má finna í lifur, ostrum og spínati (Dick, 2007).
Sýanókóbalamín (b12-vítamín): Er nauðsynlegt fyrir þróun rauðra blóðkorna og á einnig þátt
í myndun hvítra blóðkorna og blóðflagna. Til eru dæmi um að íþróttamenn sem stunda
líkamlega krefjandi íþróttir hafi sprautað í sig b12-vítamíni í stórum skömmtum í þeirri trú að
það bætti afkastagetu þeirra, en í raun eru engar rannsóknir sem sýna fram á tengsli vítamínsins
og aukna afkastagetu. B12-vítamín má finna í hrárri lifur, nýrum, kjöti, geri, mjólkurvörum og
eggjum (Dick, 2007).
Askorbínsýra (C-vítamín): Líkaminn getur ekki búið sjálfur til C-vítamín og því þurfum við
að fá það úr fæðinu. Þetta vítamín gegnir nokkrum mikilvægum hlutverkum s.s. að hjálpa til
við að laga skemmda vefi og við upptöku járns. Einnig styrkir það og heldur gómum og
tannholdi heilu ásamt því að minnka líkur á sýkingum. Meðan á erfiðum æfingum stendur þá
minnkar magns C-vítamíns í líkamanum vegna þess að það leysist út með svitanum og því er
mikilvægt að gera ráðstafanir til þess að viðhalda nægu magni C-vítamíns í líkamanum. Það
getur þó reynst erfitt eins og með önnur vatnsleysanleg vítamín því þau gufa upp eða eyðast
þegar maturinn er eldaður. Því er ráðlagt að neyta C-vítamíns í formi fæðubótarefna. C-vítamín
má m.a. finna í sólberjum, grænmeti og sítrónum (Dick, 2007).
Fituleysanleg
Retínól (A-vítamín): Finnst einungis í dýraafurðum en hins vegar inniheldur sumt grænmeti,
eins og gulrætur, efni sem kallast karótenóíð sem breytist í retínól við meltingu. Þar sem þetta
er fituleysanlegt vítamín þá er það ekki í sömu hættu og B-og C-vítamínin með að eyðast þegar
eldað er. Hins vegar getur súrefni og útfjólublátt ljós haft skaðleg áhrif á magn retínóls í
matvælum. Retínól hefur m.a. áhrif á sjónina, beinvöxt, öndunarveginn og vörn líkamans gegn
sýkingum. Of mikið magn af A-vítamíni getur leitt til eitrunar en dæmi um matvæli sem
innihalda vítamínið er fiskiolíur, uxalifur og kindalifur (Dick, 2007).
Kólekalsíferóli (D-vítamín): Gegnir lykilhlutverki í beinvexti og er nauðsynlegt fyrir upptöku
kalks og fosfórs og virkni kalkkirtils. D-vítamín skiptist í D2-vítamín og D3-vítamín og má
m.a. finna í eggjarauðum og smjörlíki (Dick, 2007).
Tókóferól (E-vítamín): E-vítamín hægir á niðurbroti fitusýranna sem stuðlar að myndun
himna og gegnir hlutverki í taugastarfseminni. Það tekur einnig þátt í myndun rauðra blóðkorna,
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DNA og RNA ásamt því að stuðla að því að sár grói. Vítamínið leynist í heilkorna fræjum,
olíum og eggjum (Dick, 2007).
K-vítamín: Hlutverk K-vítamíns er mestmegnis falið í blóðstorknun en engin augljós tengsli
eru á milli vítamínsins og ensímkerfisins. K-vítamín skiptist niður í K1-vítamín, sem finnst í
grænmeti, og K2-vítamíni sem finnst í bakteríum (Dick, 2007).

Fæðubótarefni
Notkun fæðubótarefna er talsvert meiri hjá íþróttamönnum en almenningi, þá sérstaklega meðal
keppenda í lyftingum og vaxtarrækt. Ástæðan fyrir því er mögulega sú að úrvalið af
fæðubótarefnum sem framleidd eru sérstaklega fyrir þessa hópa er svo mikið. Vítamín og
steinefni eru mjög algeng fæðubótarefni hjá öllum íþróttamönnum, en próteinduft, amínósýrur,
koffín og kreatín eru fæðubótarefni sem íþróttamenn í lyftingum nota mun meira (Slater og
Phillips, 2011). Fæðubótarefni meðal keppenda er oftast notuð til þess að ná auknum árangri
og til þess að eiga auðveldara með að uppfylla þær kröfur sem mataræði keppenda krefst.
Keppendur reyna í flestum tilfellum að afla sér meiri upplýsinga um fæðubótarefni í tímaritum,
á netinu, frá öðrum keppendum og þjálfurum sem leiðir oft til þess að réttmæti upplýsingana
verður mjög misjafnt og getur leitt keppendur til rangra ákvarðana í vali á fæðubótaefnum
(Slater og Phillips, 2011).
Próteinduft
Eitt algengasta fæðubótarefnið í heiminum er prótein í duftformi. Til þess að auka
vöðvamassann þurfa keppendur að innbyrða mikið magn af próteini, en það getur þó reynst
mörgum dýrt og erfitt að borða kjúkling, fisk eða kjöt sex til átta sinnum á dag til þess að
uppfylla dagsskammt sinn af próteini. Þess vegna nota margir próteinduft til þess að gera það
auðveldara og ódýrara að ná sínum próteinskömmtum yfir daginn (Schwarzenegger og
Dobbins, 1999). Það er samt mikilvægt að keppendur átti sig á því að prótein í formi
fæðubótarefna ætti aldrei að koma í stað matvæla, heldur aðeins sem viðbót.
Það eru nokkrar mismunandi tegundir próteina sem eru gjarnan notuð í fæðubótarefnum,
m.a. mysuprótein, kaseinprótein, eggjaprótein og sojaprótein. Mysuprótein (e.whey protein) er
hraðvirkandi prótein sem unnið er úr þunnum vökva sem verður eftir í mjólk þegar búið er að
fjarlægja allt nema mysuna (Dick, 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á að mysuprótein virki
betur til þess að auka vöðvavöxt eftir lyftingaræfingar heldur en sojaprótein eða kaseinprótein.
Ástæðan fyrir því er sú að mysuprótein er sýruleysanlegt og því nær líkaminn að melta það mun
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hraðar en hin tvö. Keppendur ættu því að fá sér mysuprótein fyrir og eftir æfingar en einnig um
leið og þeir vakna (Tang o.fl., 2009).
Kasein prótein er hægmeltandi prótein sem hefur þann kost að getað hindrað niðurbrot
próteina til mun lengri tíma heldur en hraðvirku próteinin (Tang o.fl., 2009). Kasein prótein er
því tilvalinn próteingjafi til þess að innbyrða rétt fyrir svefn eða þegar langt mun líða á milli
máltíða.
Kreatín
Kreatín er sameind í fosfórkreatín orkukerfinu sem getur myndað mikla orku á skömmum tíma
í gegnum ATP-kerfið í þeim tilgangi að styðja við starfsemi frumna og þ.a.l. aukið frammistöðu.
Kreatín hefur verið mikið rannsakað og er almennt talið öruggt og hættulaust fæðubótarefni.
(„Supplement Goals Reference“, 2013)
Notkun kreatíns er oftast á tvenna mismunandi vegu. Sumir kjósa að taka marga
skammta af kreatíni á dag þar sem dagsskammtarnir eru 0.3 grömm af kreatíni fyrir hvert
líkamskíló einstaklings í 5-7 dag, þetta er kallað „kreatín-hleðsla“. Eftir hleðsluna þá er
skammturinn lækkaður niður í 5 grömm af kreatíni á dag. Þessi aðferð er notuð til þess að metta
frumurnar með kreatíni á sem skemmstum tíma. Það er síðan líka hægt að metta frumurnar á
jöfnum og hægum hraða þar sem notað er 3-10 grömm af kreatíni á dag alla daga. Báðar
aðferðirnar skila sömu niðurstöðum nema kreatín-hleðslan skilar hraðari árangri. („Supplement
Goals Reference“, 2013).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun kreatíns orsakar mikla þyngdaraukningu meðal
þeirra sem bregðast vel við efninu. Slík þyngdaraukning er að miklu leiti vegna vökvasöfnunar
í líkamanum sem orsakast af notkun kreatíns. Mikil tengsl eru einnig á milli notkun kreatíns og
aukningu í krafti samkvæmt rannsóknum (Vukovich og Michaelis, 1998). Frekari rannsóknir
hafa einnig sýnt fram á að notkun kreatíns einhýdrats (creatine monohydrate) auki heildar
afkastagetu, hámarksafl og sprengikraft á meðan æfingum stendur (Vukovich og Michaelis,
1998).
Glútamín
Glútamín er amínósýra í líkamanum sem frumur skipta niður til þess framkalla sem mesta orku
og bestu aðstæður fyrir nýmyndun kirnis. Þess vegna er glútamín talið nauðsynlegt fyrir
almenna starfsemi ónæmikerfisins. Lækkun á magni glútamíns í líkamanum hefur verið tengt
við þolþjálfun og langar æfingar. Stuttar æfingar virðast ekki hafa mikil áhrif á magn glútamíns
en erfiðar og þungar æfingar hafa sýnt fram á lækkun glútamíns í blóðvökva. Íþróttamenn sem
upplifa einkenni ofþjálfunar mælast oft með lágt glútamín, sem gerir endurheimt líkamans
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erfiðari eftir æfingar. Hreyfing og áreynsla hefur því bein áhrif á framboð glútamíns til hvítra
blóðkorna, sem hefur síðan áhrif á starfsemi ónæmiskerfisins. Nýlega hafa mælingar á magni
glútamíns í blóði verið framkvæmdar til þess að fylgjast með merkjum hvort um ofþjálfun sé
að ræða meðal íþróttamanna. Það eru þó margir þættir á borð við meiðsli, sýkingar, næringu og
erfiðleika æfinga sem geta haft áhrif og mögulega skekkt niðurstöðurnar og því er nauðsynlegt
að taka alla þá þætti til skoðunar ef ákvarða á hvort einstaklingur sé ofþjálfaður eða ekki (Walsh
o.fl., 2012).
BCAA
BCAA (Branched-chain amino acids) eru þrjár amínósýrur: isoleucine, leucine og valine.
Þessar amínósýrur leynast í nægu magni í flestum matvælum sem innihalda prótein, eins og t.d.
egg og kjöt. Þegar borðað er próteinríkt fæði er ekki þörf fyrir auka neyslu BCAA í formi
fæðubótarefna. Það eru þó ákveðnir tímapunktar sem BCAA getur verið mjög gagnlegt sem
fæðubótarefni („Supplement Goals Reference“, 2013).
Ef tilgangur með notkun BCAA er að auka upptöku glúkósa í frumur líkamans, þá er
talið að isoleucine amínósýran ætti að vera í meirihluta samanborið við leucine og valine.
Skammtastærðin af isoleucine er 48-72 mg/kg hjá fullorðnum einstaklingum sem glíma ekki
við offituvandamál. Ef tilgangur með notkun BCAA er hins vegar að auka nýmyndun próteina
í vöðvunum þá ætti skammtastærð leucine amínósýrunnar að vera á milli 2-10 grömm. Það eru
ekki til nógu margar rannsóknir um valine til þess að hægt sé að ákvarða rétta skammtastærð
eða þörf líkamans á þeirri amínósýru. Ein skammtastærð af BCAA ætti því að vera um 20
grömm, þar sem leucine og isoleucine eru í meirihluta („Supplement Goals Reference“, 2013).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að minni þreyta myndast á æfingum með notkun BCAA,
þar sem skammturinn er 10 grömm eða meira og einnig verður meiri oxun í fitu á æfingum,
sem talið er stafa af minni sóun á glýkógenbirgðum líkamans eftir inntöku BCAA. Hjá
byrjendum eða minna þjálfuðum einstaklingum kom í ljós að notkun BCAA lengdi tímann sem
það tók að nálgast örmögnun í þreytu á langvarandi æfingum. Það sama virðist þó ekki eiga við
um vel þjálfaða einstaklinga og afreksíþróttamenn („Supplement Goals Reference“, 2013).
Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að BCAA hefur mestu áhrif á efnaskipti próteina í
vöðvum eftir æfinguna en hefur ekki mikil áhrif á efnaskiptin á meðan æfingu stendur. Þetta
kom fram í rannsókn sem gerð var á sjö viðfangsefnum sem fengu annaðhvort BCAA eða
lyfleysu fyrir og eftir æfingu á þrekhjóli. Inntaka BCAA hafði ekki áhrif á arómatísku
amínósýrurnar tyrosine og phenylalanine í fótunum á meðan æfingunni stóð og vöðvastyrkur
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einstaklinga breyttist ekki. Hins vegar mældist endurheimtin fljótari og minna niðurbrot
próteina átti sér stað hjá þeim sem tóku inn BCAA fyrir æfinguna (Blomstrand og Saltin, 2001).
Það er oft mjög misjafnt hvenær fólk tekur BCAA fyrir æfingu en rannsókn sem var
framkvæmd til að mæla tímann sem það tekur fyrir amínósýrur að verka á líkamann og þ.a.l.
hafa áhrif á nýmyndun próteina sýndi fram á að engar breytingar voru mælanlegar fyrr en a.m.k.
30 mínútum eftir neyslu amínósýranna. Virknin jókst mest og náði hámarki á milli 30-60
mínútum eftir að amínósýrunum hafði verið neytt og byrjaði síðan að minnka á 120-360
mínútum eftir neyslu (Bohé o.fl., 2001). Það að er því óhætt að segja að best er að taka BCAA
a.m.k. 30 mínútum fyrir æfingar og það sama gæti átt við um mörg önnur fæðubótarefni.

Helstu punktar um BCAA:


Samanstendur af amínósýrunum isoleucine, leucine og valine.



Isoleucine og leucine ættu að vera í meirihluta skammtarins og valine þá í minna magni.



Dregur úr þreytumyndun á æfingum.



Stuðlar að meiri oxun á fitu á æfingum.



BCAA lengir tímann sem það tekur að nálgast örmögnun á æfingum meðal byrjanda.



Endurheimt eftir æfingar verður fljótari.



Niðurbrot próteina verður minna ef BCAA er innbyrt fyrir æfingu.



Taka skal BCAA 30 mínútum fyrir æfingar.
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Undirbúningstímabilið
Undirbúningstímabilið hjá flestum keppendum samanstendur af tólf vikum. Þá er mataræði og
æfingum keppenda háttað í samræmi við þeirra markmið, sem er í flestum tilfellum að minnka
líkamsfituna og móta vöðvana. Þetta er ferli sem kallast gjarnan „niðurskurður“. Það þarf að
taka sér góðan tíma í undirbúninginn því ef keppandi þarf að missa mikla þyngd og fitu á
stuttum tíma þá er mikil hætta á að vöðvamassinn rýrni. Með því að hátta undirbúningnum
skipulega yfir tólf vikur þá gerir það keppendum kleift að lækka líkamsfituna án þess að missa
vöðvamassann (Schwarzenegger og Dobbins, 1999). Það getur verið mjög misjafnt hvernig
keppendur hátta mataræði sínu en í flestum tilfellum inniheldur það mikið magn af próteini,
lítið magn af fitu og kolvetnin eru af skornum skammti. Helstu próteingjafar í slíku mataræði
eru m.a. fiskur, kjúklingur og kjöt.
Það sem flestir keppendur breyta varðandi æfingarnar þegar undirbúningstímabilið hefst
er að þeir bæta inn brennsluæfingum í æfingaráætlunina í þeim tilangi að auka fitubrennslu
líkamans. Hvað varðar lyftingaræfingar þá gera sumir þau mistök að minnka þyngdir lóðanna
og fjölga endurtekningum í þeirri von að það hjálpi þeim við að brenna fleiri kaloríur á
æfingunni. Þetta ættu keppendur alls ekki að gera því þá er mun meiri hætta á að vöðvamassi
keppenda minnki. Endurtekningar, hvíld og sett á lyftingaræfingum ættu að haldast óbreytt
þegar undirbúningstímabilið hefst. Óþarfi er að breyta lyftingaræfingum til þess að auka
fitubrennsluna, til þess eru brennsluæfingar.

Frjálsir dagar í mataræði
Á undirbúningstímabilinu tíðkast hjá mörgum keppendum að hafa frjálsa daga í mataræðinu
eða svonefnda „nammidaga“ öðru hverju. Þetta eru skipulagðir dagar þar sem keppendum er
frjálst að borða það sem þeir vilja á þeim tiltekna degi. Oftast verður nammi eða
skyndibitamatur fyrir valinu meðal keppenda vegna uppsafnaðra löngunar í óhollustu eftir
fitulítinn mat marga daga í röð. Keppendur sem eru komnir langt á leið í niðurskurðinum og
eru í góðu standi fyrir mótið geta notið góðs af þessum frjálsu dögum. Þá fá þeir aukið magn af
kaloríum og kolvetnum sem getur hjálpað þeim að fylla á tæmdar glýkógenbirgðir í vöðvunum,
gefið þeim orku og forðað þeim frá ofþjálfun. Einnig geta þessir dagar létt á stressinu sem fylgir
mataræðinu í undirbúningstímabilinu og slökkt á þeirri löngun í óhollustu sem myndast meðal
keppenda. Það eru sumir keppendur sem trúa þeirri mýtu að svona nammidagar auki
fitubrennslu líkamans en engar rannsóknir styðja þá fullyrðingu.
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Lokaspretturinn
Síðasta vikan fyrir mót er almennt talin sú erfiðasta en einnig sú mikilvægasta. Þá gangast
keppendur undir vatnslosunarferli, raka af sér öll líkamshár og setja á sig dökkan keppnislit til
þess að vöðvarnir hverfi ekki undir sterku ljósinu á sviðinu sem kepppnin fer fram. Eftir langan
og strangan undirbúning þá eru flestir keppendur orðnir orkulitlir, með lítið glýkógen eftir í
vöðvunum og vöðvafrumurnar þeirra hafa skroppið saman. Það gerir það að verkum að
keppendurnir eru ekki eins stórir, sterkir eða orkumiklir eins og þeir þurfa að vera upp á sviði.
Besta leiðin til þess að forðast það er að minnka æfingarálagið vikuna fyrir mót, hvílast vel og
fylla á glýkógenbirgðir líkamans með ferli sem kallast „kolvetnahleðsla“ (Schwarzenegger og
Dobbins, 1999).

Kolvetnahleðsla (e. carbohydrate loading)
Kolvetnahleðsla felst í því að auka neyslu kolvetna rétt fyrir keppni til þess að fylla á
glýkógenbirgðir í vöðvunum þannig að þeir fyllist út og stækki. Eftir margra vikna erfiðar
æfingar og strangt mataræði sem inniheldur lítið magn af kolvetnum þá er ekki mikið glýkógen
eftir í vöðvunum. Stærð vöðva er háð magni glýkógena í þeim og því er þetta ferli mjög
mikilvægt á lokasprettinum fyrir mót (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Áður en kolvetnahleðslan hefst er algengt að taka tvo til þrjá kolvetnasnauða daga til
þess að losa enn meira vatn úr líkamanum, því kolvetni eiga það til að binda vatn. Ekki er
ráðlagt að minnka kolvetnin of mikið á kolvetnasnauðu dögunum því þá eykst hættan á að
maginn fái áfall þegar kolvetnahleðslan hefst og líkaminn á þá erfitt með að fylla á
glýkógenbirgðirnar. Dagsskammtur kolvetna á þessum dögum ætti því að vera um eitt gramm
af kolvetni fyrir hvert kíló líkamsþyngdar. Það tekur síðan u.þ.b. þrjá daga fyrir vöðva að
endurnýja glýkógenbirgðir sínar. Kolvetnahleðslan ætti því að byrja strax eftir síðustu
lyftingaræfinguna fyrir mót og þá ætti dagsskammtur kolvetna að vera um 6.6 gramm af
kolvetnum fyrir hvert kíló líkamsþyngdar. Magn kolvetna sem keppandi borðar í
kolvetnahleðslunni getur samt verið misjafnt og best er að reyndur þjálfari ákveði það út frá
mataræði og ástandi keppanda, því þetta ferli þarf að vera einstaklingsmiðað. Ef keppnin er á
föstudegi þá ættu keppendur að byrja hlaða inn kolvetnum hægt og rólega á eftir lyftingaræfingu
á miðvikudegi. Keppendur ættu ekki að æfa eftir að hleðslan byrjar því þá nýtast þau kolvetni
sem innbyrð eru sem orkugjafi en ekki í að fylla á glýkógenbirgðirnar. Í staðinn ættu keppendur
að hvílast og fara vel yfir allar skyldustöður og sviðsframkomu síðustu dagana fyrir mót
(Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
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Þar sem líkaminn getur aðeins nýtt sér ákveðið mikið magn af kolventum í einu þá er
best að hafa máltíðirnar litlar og margar í stað stórra og fáa. Ef að keppendur bíða fram á síðustu
stundu með að hlaða inn miklu magni kolvetna á skömmum tíma þá er aukin hætta á að
blóðsykurinn hækki sem leiðir til þess að vatn bindist við líkamann, sem er einmitt andstæðan
við það sem keppendur vilja á þessum tímapunkti (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).

Vatnslosun
Vatnslosun er ferli sem flestir keppendur ganga í gegnum áður en þeir stíga á svið. Keppendur
í fitness og vaxtarrækt vinna hörðum höndum við að auka stærð og samræmi vöðvana ásamt
því að losa sig við líkamsfitu í undirbúning fyrir keppni. Eftir alla þá erfiðisvinnu er mikilvægt
að allar vöðvarákir sjáist til þess að líkamsformið verði enn flottara og skurðurinn betri. Það er
hægt að gera með því að losa sig við umfram vatnsmagn sem er í líkamanum.
Í vatnslosun er saltinntaka keppenda aukin í nokkra daga og síðan er allt salt fjarlægt úr
fæðinu rétt fyrir mót. Algengt er að viku fyrir mót sé salti bætt við allar máltíðir þannig að
heildarinntaka dagsins sé 5,000 mg af natríum (e.sodium) á dag. Síðan þrem dögum fyrir mót
er allt salt tekið úr mataræðinu. Þegar saltneyslan er aukin þá losar líkaminn sig við meira salt
en vanalega. Síðan þegar neysla salts hættir skyndilega þá heldur hann áfram að dæla saltinu úr
líkamanum og losar sig við óþarfa vatn í leiðinni (Topic Of The Week, 2009).
Lykilatriðið í vatnslosun er hins vegar magnið af vatni sem drukkið er 7-10 dögum fyrir
keppnisdag. Það er ekki nóg að einfaldlega hætta að drekka vatn rétt fyrir keppni því þá virkjast
þvagtemprandi hormón sem binda vatn við líkamann. Líkaminn framleiðir þessi hormón í
auknu magni þegar vatnsinntakan er lítil og þess vegna er mikilvægt að auka vatnsinntökuna í
nokkra daga og tempra hana síðan niður rétt fyrir keppni þangað til að ekkert vatn er drukkið
tólf tímum fyrir svið. Með því að drekka 5-8 lítra af vatni á dag í marga daga þá minnkar
líkaminn framleiðsluna á þvagtemprandi hormónum og jafnvel þótt að inntaka vatns minnki
rétt fyrir keppni þá eykst framleiðsla hormónanna ekki og nýrun halda áfram að losa líkamann
við vatn með þvagi (Topic Of The Week, 2009).
Mikil vatnsdrykkja er óholl fyrir líkamann en ef keppandi kýs að ganga í gegnum þetta
ferli þá verður hann að gæta varúðar. Í vatnslosunarferlinu útskilur líkaminn einnig mikið magn
af vítamínum og steinefnum og því er nauðsynlegt að auka inntöku þeirra meðan á ferlinu
stendur. Það eru til nokkrar aðferðir til að stuðla að aukinni vatnslosun úr líkamanum en þær
eru misgóðar og sumar jafnvel hættulegar. Það er t.d. ekki óalgengt að keppendur fái sér rauðvín
eða vodkastaup kvöldið fyrir keppni en ástæðan fyrir því er sú að alkóhólið er talið þurrka upp
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líkamann. Einnig er notkun vægra vatnalosandi efna í formi fæðubótarefna þekkt meðal
keppenda, t.d. B6-vítamín, túnfífill (dandelion), grænt te o.fl. (Topic Of The Week, 2009).
Keppendur ættu að forðast notkun sterka þvagræsilyfja því þau geta reynst lífshættuleg.
Sterk þvagræsilyf geta leitt til of mikils vökvataps úr líkamanum sem leiðir til þess að vatn
dregst úr vöðvum og keppandi nær ekki fyllingu, s.s. vöðvarnir virðast vera flatir og minni en
þeir eru í raun.
Í eftirfarandi töflu er dæmi um hvernig skal hátta vatnslosun síðuatu tíu dagana fyrir
mót. Vatnsdrykkjan er aukin jafnt og þétt og fæðubótarefnin líka. Fæðubótarefnin samanstanda
af túnfífli sem hefur vatnslosandi áhrif, C-vítamíni til þess að viðhalda nægu magni í
líkamanum, alfalípóínsýru fyrir aukna orku, magnesíum til þess að minnka líkurnar á
vöðvakrampa á meðan vatn er losað úr líkamanum, grænum te töflum fyrir vatnslosandi áhrif
og að lokum Kaleorid töflur sem er lausasölulyf er fyrirbyggir kalíumskort í líkamanum og
hindrar þ.a.l. að vatn tæmist úr vöðvunum sjálfum. Athugið að skammturinn af Kaleorid í
eftirfarandi töflu er hámarksdagskammtur fyrir einstakling sem skipt er niður í sex skammta.
Ekki er ráðlagt að innbyrða meira en 4500 mg á dag en stakir skammtar sem eru litlu stærri en
ráðlagður dagskammtur ættu ekki að skapa vanda. Stórir skammtar í einu geta hins vegar valdið
alvarlegum einkennum og því ættu keppendur að kynna sér notkun lyfsins í samráði við lækni
(Lyfja, 2016).
Vatnslosun á alltaf að vera framkvæmd undir eftirliti þjálfara því þetta er ferli sem getur
reynst hættulegt ef rangt er farið að. Hversu langan tíma vatnslosunarferlið tekur getur verið
misjafnt eftir keppendum en hér í töflu 2 má sjá algengt tíu daga ferli.
Tafla 2: Vatnslosun
Túnfífill
(dandelion root)

Cvítamin

Alfalípóínsýra

Magnesíum

Dagur 9

2000 mg

6000 mg

200 mg

800 mg

1200 mg

5 ltr.

Dagur 8

2000 mg

6000 mg

200 mg

800 mg

1200 mg

5 ltr.

Dagur 7

2000 mg

6000 mg

200 mg

800 mg

1200 mg

6 ltr.

Dagur 6

2000 mg

6000 mg

200 mg

800 mg

1200 mg

6 ltr.

Dagur 5

2000 mg

8000 mg

200 mg

1200 mg

1200 mg

7 ltr.

Dagur 4

3000 mg

8000 mg

200 mg

1200 mg

1200 mg

7 ltr.

Dagur 3

3000 mg

8000 mg

300 mg

1200 mg

1200 mg

8 ltr.

Dagur 2

3000 mg

10000 mg

300 mg

1200 mg

1200 mg

6x750 mg

8 ltr.

Dagur 1

3000 mg

10000 mg

300 mg

1200 mg

1200 mg

6x750 mg

2 ltr.

Keppni

3000 mg

10000 mg

300 mg

1200 mg

1200 mg

6x750 mg

2 ltr.
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Grænt te
töflur
Kaleorid

Vatn

Punktar sem gott er að hafa í huga í vatnslosun:


Forðastu matvæli sem innihalda mikið af salti.



Ekki minnka vatnsdrykkjuna fyrr en daginn fyrir keppni.



Reyndu að halda blóðsykrinum stöðugum með því að borða reglulegar máltíðir en ekki
háma í þig stórar máltíðir rétt fyrir keppni.



Leyfðu líkamanum að svitna á æfingum frekar en að treysta á gufubað. Það er hægt að
missa of mikinn vökva í gufuböðum og einnig getur líkaminn safnað upp enn þá meiri
vökva eftir gufubaðið heldur en hann var með fyrir.

Fitness- og vaxtarrækt
Fitness og vaxtarrækt eru tveir helstu keppnisflokkar meðal karlkyns keppenda innan IFBB.
IFBB er alþjóðasamband líkamsræktarmanna sem fer með yfirstjórn fitness- og
vaxtarræktarmóta á heimsvísu. Sambandið var stofnað af bræðrunum Joe og Ben Weider árið
1946 í Montreal í Kanada. Haldin eru um 2000 mót á ári á vegum IFBB en alls eiga 192 lönd
aðild að sambandinu. Helstu mótin sem haldin eru út um allan heim eru m.a. heimsmeistaramót
karla

í

vaxtarrækt,

heimsmeistaramótið

í

fitness,

Arnold

Classic

og

Olympia

áhugamannakeppnin (Guðmann, 2016a).

Fitness
Fitness flokkur karla (e. classic bodybuilding) kom til sögunnar 27. nóvember 2005 sem nýr
keppnisflokkur IFBB. Hann var stofnaður til þess að koma til móts fjölgun keppenda sem vildu
ekki vera jafn vöðvamiklir og öfgakenndur eins og vaxtarræktarkeppendur heldur vildu þeir
leggja meiri áherslu á íþróttamannslegra útlit og fallegri líkamsbyggingu (Santonja, 2016a).
Dómarar leggja áherslu á að meta heildarútlit líkamans vegna þess að vöðvamassi
fitnesskeppenda er takmarkaður. Dómarar leitast því eftir að skoða samræmi, línur, vöðvalag
og formið þeirra ássamt þéttleika vöðva, fitumagn, þroska og vöðvarákum. Þessi atriði meta
dómarar í þremur lotum (Guðmann, 2016b).
Það eru þrír mismunandi fitness flokkar karla hér á landi. Unglingaflokkur sem
samanstendur af keppendum á aldrinum 16-23 ára. Karlaflokkur þar sem keppendur eru á
aldrinum 24-39 ára og síðan öldungaflokkur sem samanstendur af keppendum sem eru 40 ára
og eldri. Það eru þyngdartakmarkanir í þessum flokkum til þess að jafna möguleika á milli
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hávaxinna keppenda. Það er fylgt hæðar- og þyngdarformúlu sem skiptir keppendum niður í
eftirfarandi hæðarflokka (Santonja, 2016a).

Karla- og öldungaflokkur:
1. Þeir sem eru 168 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 0 kg = hámarksþyngd keppenda
2. Þeir sem eru 171 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 2 kg = hámarksþyngd keppenda
3. Þeir sem eru 175 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 4 kg = hámarksþyngd keppenda
4. Þeir sem eru 180 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 6 kg = hámarksþyngd keppenda
5. Þeir sem eru yfir 180 cm á hæð
(Hæð í cm – 100) + 8 kg = hámarksþyngd keppenda
6. Þeir sem eru hærri en 190 cm og lægri en 198 cm
(Hæð í cm – 100) + 9 kg = hámarksþyngd keppenda
7. Þeir sem eru yfir 198 cm á hæð
(Hæð í cm – 100) + 10 kg = hámarksþyngd keppenda
Unglingaflokkur (aldur: 16-23 ára):
1. Þeir sem eru 168 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 0 kg = hámarksþyngd keppenda
2. Þeir sem eru 171 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 1 kg = hámarksþyngd keppenda
3. Þeir sem eru 175 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 2 kg = hámarksþyngd keppenda
4. Þeir sem eru 180 cm á hæð eða lægri
(Hæð í cm – 100) + 3 kg = hámarksþyngd keppenda
5. Þeir sem eru yfir 180 cm á hæð
(Hæð í cm – 100) + 4 kg = hámarksþyngd keppenda
6. Þeir sem eru hærri en 190 cm og lægri en 198 cm
(Hæð í cm – 100) + 4.5 kg = hámarksþyngd keppenda
7. Þeir sem eru yfir 198 cm á hæð
(Hæð í cm – 100) + 5 kg = hámarksþyngd keppenda

Vaxtarrækt
Vaxtarrækt karla kom til sögunnar sem keppnisflokkur árið 1970. Dómgæslan í vaxtarræktinni
er að mörgu leyti svipuð og í fitness flokkum nema dómararnir leitast aðallega eftir meiri
vöðvamassa meðal vaxtarræktarkeppenda heldur en hjá fitnesskeppendum. Eins og í fitness
flokkum karla þá er unglingaflokkur sem samanstendur af keppendum á aldrinum 16-23 ára.
Síðan er karlaflokknum og öldungaflokknum skipt niður í eftirfarandi tíu þyngdarflokka:
(Santonja, 2016b)
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Tafla 3: Þyngdarflokkar í vaxtarrækt

60 kg

65 kg

70 kg

75 kg

80 kg

85 kg

90 kg

95 kg

100 kg

> 100

Hér á landi hefur það tíðkast að blanda saman þyngdarflokkum ef þátttakan er ekki nógu mikil
í hverjum flokki.

Keppnisdagur
Þegar öll erfiðisvinnan í ræktinni er að baki og búið er að fylgja ströngu mataræði síðustu vikur
og mánuði, þá er komið að því að standa upp á sviðinu og sýna fram á þann árangur sem hefur
náðst. Til þess að sýningin fyrir framan dómarana gangi sem best og hámarks árangur náist í
keppni er nauðsynlegt að sviðsframkoman sé góð. Það hefur komið fyrir að keppendur með
besta skrokkinn tapa vegna þess að þeir ná einfaldlega ekki að sýna fram á sínar bestu hliðar.
Það er mikilvægt að keppendur forðist alla streituvalda á keppnisdag og nokkrum
dögum fyrir keppnina og ættu einfaldlega að taka því rólega. Streita orsakar aukna framleiðslu
á kortisóli í líkamanum og það getur leitt til aukinnar vökvasöfnunar, sem vinnur á móti
vatnslosunarferlinu og hefur slæm áhrif á útlit keppenda (Whitworth, Williamson, Mangos og
Kelly, 2005).
Fitness- og vaxtarræktarkeppni skiptist í þrjár lotur þar sem keppendur koma ýmist
allir saman inn á sviðið til samanburðar eða einir (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).

Fyrsta lota (skyldustöður)
Í fyrstu lotu (e. prejudge) eru allir keppendur kallaðir saman inn á sviðið og látnir framkvæma
sjö eftirtaldar skyldustöður fyrir framan hóp af dómurum:
1) Tvíhöfðar að framan (e.front double biceps).
2) Mittisstaða að framan (e.front lat spread).
3) Hliðar-brjóststaða (e.side chest).
4) Tvíhöfðar og bak (e.back double biceps).
5) Mittisstaða bak (e.back lat spread).
6) Hliðar -þríhöfði (e.side triceps).
7) Kviður og fætur (e.abdominals and thighs)
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Hér verður farið nánar yfir allar þessar stöður

Tvíhöfðar að framan (e. front double biceps):
Keppandi snýr að dómurunum. Spenna þarf lærin og
lyfta höndum upp í rétta stöðu. Gott er að lyfta
bringunni upp, safna lofti í lungun til þess að stækka
brjóstkassann og fletja bakvöðvana út. Kreppa skal
fingur saman og snúa úlnliðum þannig að fingurnir vísi
að höfði. Mikilvægt er að passa að kviðurinn sé ekki í
slökunarstöðu því hann þarf að vera spenntur og
teygður. Einnig er gott að muna að þó svo að þessi staða
snúist um tvíhöfðana þá er jafnframt verið að dæma
allan líkamann og því má ekki slaka á lærunum á meðan.
Það þarf alltaf að vera með lærvöðvana spennta.

Mynd 1: Tvíhöfðar að framan (front double
biceps)
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Mittisstaða að framan (e. front lat spread)
Í þessar stöðu snýr keppandi í átt að dómurum og spennir
lærin alveg eins og gert er í stöðunni tvíhöfðar að framan
(e.front double biceps). Hendur eru staðsettar á mjöðm,
þumlum snúið aftur á bak og gripið í oblique vöðvana með
kreppta hnefa. Snúa hnefum inn og í átt að hvor öðrum,
keyra olnboga fram og fletja bakið út. Gott er að lyfta
brjóstkassanum upp og spenna brjóstvöðvana ásamt því að
keyra axlirnar fram til þess að auka „v-línu“ útlitið.

Mynd 2: Mittisstaða að framan (front lat
spread)

53

Hliðar-brjóststaða (e. side chest)

Í hliðar-brjóststöðunni þarf að snúa til hliðar í átt að
dómurum. Setja skal fótinn sem er nær dómurum
aðeins aftar en hinn og standa á tám til þess að
kálfinn spennist, tærnar ættu að vera u.þ.b. á milli
ökklans og tábergs á aftari fætinum. Gott er að hafa
sem mestan þunga á aftari fætinum til þess að
viðhalda jafnvægi og einblína á að spenna kálfann á
fremri fætinum. Það er líka hægt að þrýsta lærunum
á fremri fót upp við aftari fótinn til þess að fletja
aftanvert lærið betur út og þ.a.l. láta lærin líta út fyrir
að vera breiðari en þau í raun eru. Næst er komið að
staðsetningu handa. Kreppa þarf handlegginn sem
snýr að dómurum saman upp við hlið líkamans og
láta lófann snúa upp. Hin höndin teygist undir
Mynd 3: Hliðar-brjóststaða (side chest)

brjóstkassann og grípur í úlnliðinn á krepptu
hendinni. Toga þarf olnboga krepptu handarinnar

aftur á bak og draga andann djúpt til að lyfta brjóstkassanum, sem gerir það að verkum að
brjóstið virðast stærra og mittið mjórra. Hafa þarf í huga að dómararnir sitja fyrir neðan sviðið
og horfa upp og því getur verið gott að halla sér örlítið niður á við til þess að þeir sjái líkamann
frá réttu sjónarhorni.
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Tvíhöfðar og bak (e. back double biceps)

Keppandi snýr baki í dómara og setur annan fótinn
aftur á bak og stendur á tám á þeim fæti til þess að
spenna kálfana. Hendurnar eru settar í sömu stöðu og í
fyrstu stöðunni sem kallast tvíhöfðar að framan (e.front
double biceps), spenna tvíhöfðana og reyna að fletja
bakið eins mikið út og hægt er. Á meðan hendurnar og
bakið er í fullri spennu skal pressa olnbogana niður í átt
að bakinu til þess að spennan verði meiri, gott er að
ímynda sér að verið sé að framkvæma niðurtogs
æfingu. Keyrða þarf axlirnar örlítið fram þannig að
upphandleggirnir snúist niður á við, það er til þess að
hámarka toppinn á tvíhöfðanum en einnig þannig að
dómararnir sjái handleggina frá réttu sjónarhorni.
Olnbogana skal keyra aftur á bak og fetta smá upp á
Mynd 4: Tvíhöfðar og bak (back double
biceps)

mjóbakið. Mikilvægt er að muna að dómararnir horfa
upp á við og því þarf að halla sér aftur á bak og niður

á við til þess að þeir sjái vöðvana frá réttu sjónarhorni.
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Mittisstaða bak (e. back lat spread)

Eins og í stöðunni hér á undan þá er baki snúið að
dómurum. Hafa þarf fætur í axlarbreidd, hnén örlítið
bogin og tærnar eru látnar vísa út á við, sem gefur
framhlið læranna betri möguleika á að sjást aftan frá.
Spenna aftanverð lærin og rassvöðvana vel. Setja
hendur á mjaðmir á sama hátt og í stöðunni sem kallast
mittisstaða að framan (e.front lat spread) og grípa í
oblique vöðvana. Næst skal keyra olnbogana fram á við
og breiða eins mikið úr bakinu og hægt er. Síðan hallar
keppandi sér aftur á bak til að dómarar fái rétt
sjónarhorn. Mikilvægt er að halda góðri spennu í
lærunum til þess að skurðurinn í hamstring sjáist og
rákirnar í rassvöðvunum komi fram.
Mynd 5: Mittisstaða bak (back lat spread)
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Hliðar- þríhöfði (e. side triceps)

Í hliðar-þríhöfðastöðu standa keppendur á hlið og láta
þann þríhöfða sem þeir vilja sýna snúa í átt að dómurum.
Setja skal fótinn sem er fjær dómurum aftur og standa á
tám á þeim fæti, til þess að spenna og sýna kálfann. Svipað
og í hliðar-brjóststöðunni (e. side chest pósunni) þá er
hægt að láta fremra lærið líta út fyrir að vera stærra með
því að klemma það upp við aftara lærið og fletja þannig út
aftanvert lærið. Höndin sem snýr að dómurum skal vera
bein og til hliðar, en hin höndin teygist aftur fyrir
líkamann. Grípa skal í útréttu höndina annað hvort um
úlnliðinn eða með því að krækja fingrunum saman, það er
einstaklingsbundið hvað virkar best fyrir keppendur. Gott
er að snúa líkamanum til hliðar hægt og rólega á meðan á
stöðunni stendur til þess að allir dómararnir sjái stöðuna
Mynd 6: Hliðar- þríhöfði (side triceps)

frá góðu sjónarhorni.
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Kviður og læri (e. abdominals and thighs)

Í þessari stöðu snúa keppendur fram á við og í átt að
dómurum. Setja skal annan fótinn fram og spenna
lærvöðvann. Hendurnar fara aftur fyrir höfuð og gott er að
grípa með annarri hendi um úlnliðinn á hinni. Keppendurnir
blása frá sér öllu lofti og kreppa kviðvöðvana og halla sér
síðan fram. Hægt er að halla sér frá hægri hlið til vinstri
meðan á stöðunni stendur til þess að allir kviðvöðvarnir
sjáist sem best. Það er mikilvægt að passa upp á að lofttæma
lungunum til þess að kviðvöðvarnir nái sem mestri spennu
og mittið verði minna. Hægt er að hósta til að ná að tæma
lungun en þá þarf að passa að gera það ekki of augljóslega.

Mynd 7: Kviður og læri (Abdominals
and thighs)
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Hvíldarstaðan

Síðast en ekki síst er það hvíldarstaðan. Það er sú staða sem
keppendur eru í þegar þeir standa í bakgrunninum meðan
aðrir eru í samanburði eða einfaldlega öllum þeim skiptum
sem þeir eru ekki í skyldustöðu. Ólíkt því sem nafnið bendir
til þá er engin hvíld innifalin í þessari stöðu heldur reynir
hún á allan líkamann og er mjög þreytandi til lengdar. Snúa
þarf fram á við og halda góðri spennu í lærunum með
fæturna í axlarbreidd og hnén örlítið bogin. Fylla þarf
lungun af lofti svo að brjóstkassinn lyftist upp. Setja þarf
axlirnar út til hliðar þannig að hægt sé að breiða úr bakinu.
Gott er að hafa hendurnar þannig að þær vísi fram og niður
á við með kreppta hnefa. Það er nauðsynlegt að muna að þó
svo að þetta sé ekki ein af skyldustöðunum þá eru
dómararnir að meta keppendur allan tíman á meðan þeir eru
Mynd 8: Hvíldarstaðan

á sviðinu og því er mjög mikilvægt að hátta hvíldarstöðunni
rétt.
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Önnur lota
Í annarri lotunni eru frjálsar stöður (eða rútínan) sem felst í því að keppandi kemur einn fram
á sviðið og sýnir frumsamda stöðu-rútínu undir tónlist að eigin vali. Hér á Íslandi mega
rútínurnar vera að hámarki í 60 sekúndur og geta keppendur valið þær stöður sem sýna fram á
sínar sterkustu hliðar. Þetta er tíminn þar sem keppandi hefur tækifærið til þess að sýna
dómurunum sinn persónuleika og hvað það er sem hann vill sanna á sviðinu. Fínt er fyrir
byrjendur að halda sig við skyldustöðurnar sjö og bæta öðrum stöðum inn á milli til þess að
bæta flæðið á milli.

Þriðja lota
Í þriðju lotu koma fram þeir sex keppendur sem hafa komist áfram í úrslitin. Þessi lota
er í raun ekkert frábrugðin fyrstu lotunni en dómararnir dæma þá sex keppendur sem eftir eru í
samanburði og ákveða sigurvegarann. Þessari lotu fylgir gjarnan „posedown“ alveg í endann
en þá berjast keppendurnir um lokastigin frá dómurunum í frjálsum stöðum á meðan dómararnir
ákveða sig. Þarna ættu allir keppendur að velja sínar bestu stöður og berjast um athygli
dómarana. Í lokin berjast sigurvegarar fitness- og vaxtarræktarflokka um heildarsigur og sá sem
vinnur er krýndur heildarsigurvegarinn eða „overall“. Sem dæmi keppir sigurvegari í
fitnessflokki unglinga við sigurvegara í fitnessflokki karla og öldrungaflokki (Schwarzenegger
og Dobbins, 1999).

60

Um æfingar
Keppendur í vaxtarrækt, kraftlyftingum, ólympískum lyftingum og íþróttamenn í mörgum
keppnisíþróttum nota lyftingar til þess að bæta hreysti, styrk og líkamlegt útlit. Lyftingar bæta
vöðvamassa, styrk og getu líkamans en einnig styrkja þær þéttleika beina ásamt því að auka
efnaskipti til vöðva sem leiðir til aukinnar brennslu á kaloríum. Þessir kostir gera lyftingar
nauðsynlegt tól til þess að bæta líkamlegt atgervi einstaklinga í öllum íþróttagreinum.
Lyftingaæfingar í vaxtarrækt eru þó mjög sérstakar þegar þær eru bornar saman við t.d.
kraftlyftingar, ólympískar lyftingar eða meðal almennings sem vill auka hreysti sitt. Sem dæmi
má nefna að það er ekki óalgengt að keppandi í vaxtarrækt framkvæmi 15 til 20 sett fyrir
ákveðinn vöðvahóp með takmarkaðan tíma í endurheimt á milli setta (Lambert og Flynn, 2002).
Lyftingar krefjast mikillar orku, sem líkaminn dregur úr bæði ATP-fosfagen orkukerfinu
og glýkógenbirgðunum. Hvort kerfið líkaminn notar ákvarðast aðallega af aflinu sem æfingin
krefst og hversu mikil hvíld er á milli setta. Ef hvíldin er löng þá eru meiri líkur á að líkaminn
dragi orku sína úr ATP-fosfagen orkukerfinu, en ef hvíldin er stutt þá tæmast
glýkógenbirgðirnar (Slater og Phillips, 2011). Ein lyftingaæfing er nóg til þess að minnka
glýkógen í vöðvum um allt að 24-40%. Lengd æfingar, magn ákefðar og heildaræfingarmagn
hefur áhrif á hversu mikil minnkun á glýkógeni í vöðva á sér stað. Hærri endurtekningar ásamt
miðlungsálagi á æfingum sem stuðla að auknum vöðvavexti orsaka mesta tap glýkógenbirgða
í vöðvunum, oftast í týpu II vöðvaþráðum (Slater og Phillips, 2011).

Æfingamagn
Æfingamagn er mælieining á heildarvinnu sem framkvæmd er á einni æfingu, æfingarviku,
mánuði eða bara ákveðnu tímaskeiði æfinga. Tíðni æfinga, lengd æfinga, fjöldi setta, fjöldi
endurtekninga og fjöldi æfinga hefur allt bein áhrif á æfingamagnið. Hægt er að mæla
æfingamagnið á lyftingaæfingu með því að reikna út heildarþyngdina sem lyft var á æfingunni,
ef viðkomandi lyftir t.d. 45 kílóum 10 sinnum þá væri heildarmagnið á æfingunni 450 kg (45 x
10). Æfingar sem innihalda mikið æfingamagn eru líklegri til að stuðla að auknum vöðvavexti
og meiri fitubrennslu en æfingar með litlu æfingamagni. Einnig er talið að mikið æfingamagn
stuðli að minna tapi á styrk eftir að einstaklingur hættir að æfa. Því er mjög mikilvægt að fylgjast
með æfingamagninu þegar verið er að hanna æfingaáætlun fyrir keppni í fitness eða vaxtarrækt
(Fleck og William, 2014).
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Endurtekningar, sett og endurheimt
Endurtekning eða „rep“ er heil hringrás af hreyfingu innan æfingar, t.d. hversu oft lóðunum er
lyft þangað til einstaklingurinn hvílir sig. Sá fjöldi endurtekninga sem er framkvæmdur myndar
eitt sett. Fjöldi endurtekninga og setta ákvarðast af markmiðum einstaklings. Það sama á við
um tímann sem fer í hvíld og endurheimt á milli setta (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Hvíld á milli setta, á milli æfinga og á milli æfingadaga er mjög mikilvæg til þess að
leyfa endurheimt í líkamanum að eiga sér stað. Lengd hvíldarinnar hefur áhrif á endurheimt,
blóðsýruna og viðbrögð hormónakerfisins við æfingunni. Hvíldin á milli setta, þyngdirnar í
lyftingunum og fjöldi endurtekninga ættu að vera í takt við markmið æfingaráætlunar. Ef
markmiðið er að styrkjast þá ætti hvíldin að vera nokkrar mínútur, 1-6 endurtekningar og
þyngdirnar í takt við endurtekningarnar. Ef markmiðið er að auka vöðvamassann ætti hvíldin
að vera í kringum eina mínútu eða minna og fjöldi endurtekninga að meðaltali 8 til 12, en geta
líka verið allt frá 6 og upp í 20 endurtekningar. Markmiðið með þessu er að þreyta vöðvann
með minni áherslu á hversu mikilli þyngd er lyft. Keppendur í kraftlyftingum hins vegar taka
mun lengri hvíldartíma á milli setta til þess að hvílast sem mest fyrir hvert sett til að lyfta eins
miklum þyngdum og þeir eru færir um. Hvíldartíminn á milli setta í kraftlyftingum getur verið
að meðaltali 5 mínútur og fjöldi endurtekninga allt frá 5 endurtekningum og niður í
hámarkslyftu (e. 1 RM) (Lambert og Flynn, 2002).

Ákefð æfinga
Það sem mikilvægt er að hafa í huga í þjálfun fyrir vaxtarrækt er ákefð æfingar, æfingamagnið
og hvíldin. Ákefð lyftingaæfingar er mæld sem prósenta af hámarksgetu einstaklings í tiltekinni
æfingu. Lágmarksákefð sem hægt er að notast við í æfingu sem orsakar tímabundna örmögnun
er 60-65% af 1RM. Talið er að ákefð í 50-60% af 1RM geti skilað betri árangri í lyftingum ef
markmiðið er að auka styrk og vöðvamassa. Hins vegar til þess að auka sem mestan styrk, með
minni áherslu á vöðvastækkun, er talið að 80% af 1RM skili sem mestum árangri (Fleck og
William, 2014).

Stigvaxandi álag
Helsta vandamálið sem margir keppendur brenna sig á er að gera sömu æfingarnar dag eftir dag
en búast við mismunandi niðurstöðum. Þeir sem lyfta þungum lóðum eru líklegir til að lyfta
nánast þungu allt árið og það sama á við um þá sem lyfta léttum lóðum. Vandamálið er að
líkaminn aðlagast öllum æfingum og með tímanum hættir viðkomandi að bæta sig og það sem
er jafnvel enn verra, árangurinn getur gengið til baka (McDonald, 2008).
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Ofþjálfun
Þegar æfingarálag er mikið með lítilli hvíld og samhliða mataræði sem inniheldur færri
hitaeiningar en líkaminn þarfnast þá geta keppendur upplifað einkenni ofþjálfunar.
Ofþjálfun er í raun langvarandi þreyta og getur haft neikvæð líkamleg og andleg áhrif í
för með sér. Það má þó ekki rugla einkennum ofþjálfunar við þreytuáhrif sem stafa út frá
æfingum. Ef að um þreytuáhrif frá æfingum er að ræða þá ættu keppendur að jafna sig innan
tveggja daga. Hins vegar ef um ofþjálfun er að ræða þá ná keppendur ekki að jafna sig á slíkum
tíma og upplifa eftirfarandi líkamleg einkenni: fölur í framan, aukin svitamyndun á æfingum
og í svefni, verri samhæfing, minni styrkur og hraði, verra þol, minni matarlyst, þyngdartap,
verri einbeiting, erfiðleikar með svefn, hærri hvíldarpúls, hærri blóðþrýstingur og óþægindi í
liðum og vöðvum. Keppendur geta einnig upplifað eftirfarandi andleg einkenni: aukinn
pirringur og reiði, kvíði, viðkvæmni gegn gagnrýni, leti, þunglyndi, minnkuð áhugahvöt til að
æfa, neikvætt viðhorf gagnvart æfingum og þjálfara, löngun í hvíld, efasemdir um mikilvægi
æfinga og búa sér upp afsakanir til þess að sleppa æfingum. Ofþjálfun getur einnig leitt til
fækkun hvíta blóðkorna í líkamanum og veikt ónæmiskerfið. Það er því nauðsynlegt að
keppendur taki réttar ráðstafanir varðandi þjálfun, mataræði og hvíld til þess að forðast áhrif
ofþjálfunar (Dick, 2007).
Þegar mæla og meta á hvort um ofþjálfun keppenda er að ræða skal mæla
frammistöðuþætti og andlega líðan, en fyrstu einkenni sem tengja má við hugsanlega ofþjálfun
er stöðnun eða hnignun í framförum á æfingum (Bompa og Haff, 2009). Keppendur sem lenda
í ofþjálfun í undirbúning sínum fyrir mót eiga það til að bregðast rangt við og taka ákvarðanir
sem sendir þá enn dýpra í ofþjálfunarástand. Þegar ofþjálfunaráhrif byrja að myndast þá hægist
á efnaskiptum líkamans sem leiðir til þess að fitubrennslan minnkar, ásamt því að bjúgur getur
myndast á útlimum. Keppendur sem vita ekki um einkenni ofþjálfunar mistúlka þessi einkenni
sem merki um að þeir séu að fitna og halda að þeir þurfi að minnka hitaeiningarnar og auka
æfingarálagið til þess að bæta þetta upp. Það er einmitt öfugt við það sem þeir ættu að gera á
þessum tímapunkti. Þarna ættu keppendur að hvílast og minnka æfingarálagið, þó svo að
keppnisskapið í mörgum leyfi það ekki. Nauðsynlegt er að leyfa líkamanum að ná sér aftur á
strik til þess að fitubrennslan aukist á ný og bæting á frammistöðu haldi áfram.
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Hægt er að gera eftirfarandi ráðstafanir til þess að forðast ofþjálfun: (Bompa og Haff, 2009)


Hafðu álagið á æfingum einstaklingsmiðað að þínum þörfum.



Hafðu skipulagða hvíld á milli æfinga.



Fylgstu með einkennum ofþjálfunar á borð við:
o langvarandi þreytu,
o tími endurheimtar milli æfinga,
o skapsveiflur,
o hækkuðum hvíldarpúls og blóðþrýstingi,
o gæði svefns,
o tíðni veikinda og meiðsla.



Fáðu fræðslu um einkenni og afleiðingar ofþjálfunar.



Hafðu hitaeiningar fæðis í samræmi við álag æfinga.



Náðu nægum svefni alla daga.

Tímabilsskipting æfingaáætlunar (e.periodization)
Hvort sem markmiðin eru að stækka vöðva, losna við fitu eða auka styrk og úthald þá er
lykilatriði að æfingaáætlunin innihaldi periodization til þess að fyrirbyggja m.a. stöðnun.
Periodization eru fyrirfram ákveðnar breytingar á álagi og þjálfunaraðferðum með það
markmið að nýta þjálfunaráhrif hvers tímabils til fullnustu, koma í veg fyrir stöðnun og
ofþjálfun ásamt því að stjórna þreytu keppandans með því að hafa ákefð og hvíld í réttum
hlutföllum. Þetta gefur keppandanum betri möguleika á að toppa á réttum tíma. Að toppa er
stjórn á sömu æfingabreytum með það markmið að hámarka möguleika á nauðsynlegri
frammistöðu keppenda á ákveðnum tímapunkti. Taper-tímabil er síðan alltaf notað rétt fyrir
mót. Þá er æfingaálagið minnkað til þess að fjarlæga uppsöfnuð þreytuáhrif en á sama tíma
viðhalda áunnum líkamlegum aðlögunum. Lækka á í flestum tilfellum ákefð æfingar um 4160% og í sumum tilfellum jafnvel enn meira (Bompa og Haff, 2009).
Til eru margar útfærslur af periodization fyrir vaxtarrækt. Sem dæmi má nefna að Bryan
Haycock gaf út prógram sem innihélt 2 vikur af 15 endurtekningum, 2 vikur af 10
endurtekningum, 2 vikur af 8 endurtekningum og síðan 2 vikur af 5 endurtekningum sem var
síðan fylgt eftir með 1-2 vikum þar sem einblínt er á eksentríska hluta lyfturnar. Tudor Bompa
vildi hins vegar halda því fram að vaxtarræktarkeppendur ættu að byrja æfingaráætlunina á
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nokkrum vikum af lágri ákefð til þess að leyfa líkamanum að aðlagast, síðan hækka ákefðina í
nokkrar vikur í 75-85% af 1RM til þess að auka vöðvavöxt. Að því loknu ætti að hækka
ákefðina í 85%+ af 1RM til þess að auka styrkinn og þar á eftir ætti að létta ákefðina gríðarlega
þannig að hver æfing væri með 100-200 endurtekningar með léttari þyngdum (McDonald,
2008).

Æfingar
Góð æfingaáætlun á að samanstanda af réttu hlutfalli af álagi, æfingamagni og hvíld. Það er
einnig mikilvægt að setja sér fyrirfram ákveðin markmið sem æfingaáætlunin stefnir á að ná. Í
undirbúningstímabili keppenda þá eru æfingarnar í raun tvenns konar. Annars vegar eru það
brennsluæfingar þar sem markmið æfingarinnar er að minnka líkamsfitu keppandans og hins
vegar lyftingaæfingar þar sem meginmarkmiðið er að móta og stækka vöðva líkamans.
Hvað varðar brennsluæfingar þá er fitubrennsla líkamans meiri ef brennsluæfingarnar
eru framkvæmdar að morgni til með miðlungs-ákefð til lengri tíma (McCarty, 1995). Margir
keppendur kjósa 45-60 mínútna brennsluæfingar þar sem ákefð æfingarinnar er 65% af
hámarkspúls, en aðrir kjósa styttri æfingar sem samanstanda af lotuþjálfun með hárri ákefð
(e.HIIT). Formúlan til þess að reikna út hámarkspúlsinn er: 220 mínus aldur einstaklings
(Bompa og Haff, 2009).
Lyfingaæfingar í undirbúningstímabilinu eru nauðsynlegar til að hjálpa keppendum að
viðhalda hraða efnaskipta líkamans ásamt vöðvamassa sínum þegar kaloríur eru í litlum mæli
og mikið er um brennsluæfingar (McCarty, 1995). Það eru til margir mismunandi
þjálfunarhættir til þess að auka vöðvavöxt á lyftingaæfingum. Þvingaðar endurtekningar, dropsett, super-sett og þungar eksentrískar lyftur eru vinsælar æfingaraðferðir sem notaðar eru til að
auka vöðvamassa (Schoenfeld, 2011).

Þvingaðar endurtekningar
Þvingaðar endurtekningar (e. forced repetitions) felast í því að lyftingamaður framkvæmir eins
margar endurtekningar og hann getur og síðan hjálpar aðstoðarmaður honum að framkvæma
fleiri endurtekningar til viðbótar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi æfingaraðferð eykur
vaxtarhormón líkamans mun meira heldur en þegar venjulegar endurtekningar eru
framkvæmdar. Kenningin er sú að slíkar þvingaðar endurtekningar auki vöðvavöxtinn með því
að auka þreytu í vöðvum og auka álagið á efnaskiptin (Schoenfeld, 2011).
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Ofursett (e.super-set)
Ofursett er algengur æfingastíll í lyftingum sem notaður er til að auka ákefð æfinga. Þá
framkvæmir einstaklingur tvær mismunandi æfingar með takmarkaðri eða engri hvíld á milli,
t.d. bekkpressa sem fylgt er eftir með róðri (Balsamo o.fl., 2012). Bein áhrif ofursetta á
vöðvavöxt hafa ekki verið rannsökuð en talið er að minnkuð hvíld á milli setta auki vöðvaþreytu
og álagið á efnaskipti líkamans sem getur leitt til aukins vöðvavaxtar (Schoenfeld, 2011).

Fallsett (e.drop-set)
Svipað og í þvinguðum endurtekningum þá snúast fallsett um að framkvæma sett af æfingu
þangað til lyftingamaðurinn getur ekki fleiri. Þá er þyngd lóðanna lækkuð og strax framkvæmt
annað sett án hvíldar. Með því að framkvæma fallsett þá eykst tími vöðvaspennunnar sem leiðir
til þess að aukning verður í vöðvavexti. Hægt er að framkvæma mörg fallsett í einu til þess að
þreyta vöðvana enn þá meira (Schoenfeld, 2011).

Þungar eksentrískar lyftur (e.heavy negatives)
Í þessari æfingaraðferð framkvæmir einstaklingur eksentríska vöðvasamdrætti með þyngd sem
er þyngri en hámarksgetan hans. Þetta ferli krefst aðstoðarmanns til þess að hjálpa til við að
lyfta konsentríska hluta hreyfingarinnar eftir að eksentríski hlutinn er búinn. Sem dæmi má
nefna einstakling í bekkpressu þar er eksentríski hluti hreyfingarinnar þegar stöngin er á
niðurleið og konsentríski hluti hreyfingarinnar er þegar aðstoðarmaðurinn hjálpar honum við
að koma stönginni aftur upp í byrjunarstöðu (Schoenfeld, 2011).
Rannsóknir hafa sýnt fram eksentrískar lyftur orsaka meiri vöðvavöxt heldur en
konsentrískar eða ísómetrískar lyftur. Ástæður fyrir því er m.a. þær að eksentrískar lyftur valda
meiri skemmdum í vöðvaþráðum og auka nýmyndun próteina mun meira en konsentrískar eða
ísómetrískar lyftur (Schoenfeld, 2011).

FST-7
FST stendur fyrir „fascia stretch training“ og sjö táknar fjölda setta sem framkvæmd eru. Þetta
er æfingaraðferð sem er vanalega notuð sem lokaæfing til þess að þreyta ákveðinn vöðvahóp.
FST-7 snýst um að fylla vöðvana af eins miklum vítamínum, steinefnum, amínósýrum, blóði
og súrefni og hægt er og teygja á bandvefum vöðvanna til þess að stuðla að auknum vöðvavexti.
Þetta er gert með því að framkvæma áætlaðar endurtekningar þangað til einstaklingurinn getur
ekki meira. Þegar öllum endurtekningum er lokið þá spennir einstaklingurinn vöðvana sem
æfðir voru eins mikið og hann getur og heldur spennunni í 15 sekúndur. Síðan er teygt á
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vöðvanum í 30 sekúndur áður en haldið er áfram í næsta sett. Þetta er framkvæmt sjö sinnum
með enga hvíld á milli setta (Rambod, 2016).

Á næstu blaðsíðum eru leiðbeiningar um framkvæmd helstu lyftingaæfinga sem henta
í undirbúning keppenda fyrir fitness- eða vaxtarræktarmót. Eftirfarandi æfingar eru algengar
og einfaldar æfingar sem fjölmargir keppendur hafa stuðst við, en keppendur eru þó hvattir til
þess að kynna sér fleiri æfingar. Dæmi um æfingaráætlun fyrir eina viku má sjá í viðauka eitt.
Það er mikilvægt að teygja vel á vöðvunum eftir lyftingaæfingu til þess að auka liðleika,
flýta fyrir endurheimt og lengja vöðvann. Með því að lengja vöðvann þá gerum við vöðvanum
kleift að stækka mun meira heldur en ef hann væri styttri. Keppendur ættu að framkvæma
dýnamískar teygjur í upphafi æfinga og kyrrstæðar teygjur í lok þeirra. Ástæðan fyrir því er að
rannsóknir hafa sýnt fram á að kyrrstæðar teygjur sem framkvæmdar eru fyrir æfingu draga
mun meira úr vöðvakrafti og afkastagetu heldur en dýnamískar teygjur (Herda o.fl., 2008).
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Brjóstvöðvinn
Vel mótaðir brjóstvöðvar eru einn mikilvægasti þáttur í fari vaxtarræktarkeppenda. Til þess að
móta þessa vöðva þarf að notast við margar mismunandi æfingar sem móta bæði efri, neðri,
innri og ytri brjóstvöðva
Það eru í raun tvær gerðir af æfingum fyrir brjóstvöðvann en þær eru pressur og flugur.
Í pressum þá er lóðum pressað upp og út frá brjóstinu. Algengt er að fremri axlir og þríhöfðinn
virkjast í pressuæfingum sem eru oftast framkvæmdar með handlóðum, stöng eða í tækjum.
Þegar flugur eru framkvæmdar þá eru hendurnar útréttar og dragast saman yfir brjóstið, svipað
og í faðmlagi. Algengast er að flugur séu framkvæmdar með handlóðum eða í trissum og
tækjum.
Eins og með alla vöðvahópa þá gildir sú kenning að því stærri sem hreyfiferillinn er
(e.ROM) því meiri verður vöðvasamdrátturinn, sem leiðir til vöðvastækkunar. Þess vegna er
mikilvægt að teygja sem mest á brjóstinu á meðan pressur eða flugur eru framkvæmdar því það
hjálpar við að virkja fleiri vöðvaþræði og auka liðleikann. Það þarf þó að passa að teygja ekki
of mikið þannig að það leiði til sársauka eða meiðsla.
Gott er að hafa í huga þegar verið er að æfa brjóstvöðvana er að klemma herðablöðin
saman og ýta þyngdinni áfram í gegnum olnboganna en ekki með höndunum. Þannig er hægt
að auka álagið á brjóstvöðvanna en minnka álagið á hendurnar og axlirnar.

68

Bekkpressa með stöng
Þetta er fjölliða æfing sem er tilvalin til þess að byggja upp massa og styrk í brjóstvöðvunum,
fremri axlarvöðvum og þríhöfðum. Axlirnar og þríhöfðinn sjá um meiri hluta af vinnunni ef
rangri líkamsstöðu er beitt. Til þess að álagið leggist frekar á brjóstvöðvanna þá er hægt að
klemma herðablöðin saman og opna þannig brjóstkassann betur. Einnig er hægt að framkvæma
þessa æfingu með handlóðum, þá næst m.a. betri hreyfiferill og teygja á brjóstvöðvanum.


Leggstu á flatann bekk með
hnén bogin og fætur á
gólfinu fyrir stuðning og
jafnvægi.



Klemmdu
herðablöðin
saman til þess að opna
brjóstið betur og auka virkni
brjóstvöðvans ásamt því að
minnka álagið á öxlunum.
Mynd 9: Bekkpressa með stöng (neðsta staða)



Gripið ætti að vera aðeins
víðara en axlarbreidd. Gott er
að miða við að þegar
stönginni fer niður að líkama
þá vísi framhandleggir beint
upp.



Lyftu stönginni af rakkanum
og haltu henni beint fyrir ofan
þig.



Láttu stöngina síga hægt og
yfirvegað niður að brjóstkassanum og fylltu lungun af lofti. Láttu olnbogana vísa út til
þess að virkja sem flesta vöðvaþræði í brjóstinu. Þegar stöngin snertir miðjan
brjóstkassann þá blæstu frá þér á meðan þú pressar stönginni aftur upp.



Alltaf skal pressa stönginni í gegnum fullan hreyfiferil, nema undir sérstökum
kringumstæðum á borð við meiðsli o.þ.h.

Mynd 10: Bekkpressa með stöng (efsta staða)
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Bekkpressa með handlóðum
Markmiðið með þessari æfingu er að auka massa og styrk brjóstvöðvans. Þessi æfing leggur
mesta álagið á ytri brjóstvöðva ásamt miðjuna á brjóstinu.


Leggstu á flatann bekk með
hnén bogin og fætur á
gólfinu eða á bekknum
sjálfum.



Klemmdu
herðablöðin
saman til þess að opna
brjóstið betur og auka virkni
brjóstvöðvans ásamt því að
minnka álagið á öxlunum.
Mynd 11: Bekkpressa með handlóðum (neðsta staða)



Staðsettu handlóðin beint
fyrir ofan brjóstkassann.



Snúðu handlóðunum þannig
að lófarnir vísi áfram og
hnúarnir í áttina að þér.



Láttu handlóðin síga niður
þannig að þau endi samhliða
ytri brjóstkassanum.



Mikilvægt er að halda góðu Mynd 12: Bekkpressa með handlóðum (efsta staða)
jafnvægi og að hreyfingin sé
yfirveguð.



Þegar neðstu mögulegu stöðu er náð með góðri teygju á brjóstvöðvanum, pressaðu þá
handlóðunum aftur upp í byrjunarstöðu.
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Hallandi bekkpressa með handlóðum
Þessi æfing er notuð til þess að auka vöðvamassa á efri hluta brjóstkassa. Það er persónubundið
hversu mikinn halla menn vilja hafa bekkinn í en gott er að hafa í huga að því hærra upp sem
bekkurinn fer, því meira álag dreifist frá brjóstvöðvanum yfir á axlirnar.


Sestu á bekkinn með handlóð
í hvorri hendi, hvíldu þau á
lærunum og notaðu lærin til
þess að spyrna handlóðunum
upp í byrjunarstöðu.



Klemmdu herðablöðin saman
til þess að opna brjóstið betur
og auka virkni brjóstvöðvans
ásamt því að minnka álagið á
öxlunum.
Mynd 13: Hallandi bekkpressa með handlóðum (neðsta staða)



Byrjunarstaðan
er
með
handlóðin beint fyrir ofan
axlirnar, lófarnir snúa fram og
hnúarnir í átt að þér.



Láttu handlóðin síga niður
samtímis í dýpstu stöðu og
pressaðu þeim aftur upp í
byrjunarstöðu.
Mynd 14: Hallandi bekkpressa með handlóðum (efsta staða)
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Lækkuð (e. decline) bekkpressa með handlóðum
Markmiðið með bekkpressu sem framkvæmd er í lækkandi halla er að byggja upp neðri
brjóstvöðvann ásamt miðjunni á brjóstinu.


Leggstu á bakið með
handlóð í hvorri hendi.



Haltu handlóðunum í axlarhæð með lófana vísandi
fram.



Lyftu þeim samtímis beint
upp þannig að handlóðin
endi beint fyrir ofan neðri
brjóstkassann og láttu þau Mynd 15: Lækkuð (decline) bekkpressa með handlóðum (neðsta
síðan síga niður í byrjunar- staða)
stöðuna

Mynd 16: Lækkuð (decline) bekkpressa með handlóðum (efsta
staða)
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Flug með handlóðum
Flug er öðruvísi en pressurnar að því leyti að í staðinn fyrir að pressa upp þá er hreyfingin meira
eins og að breitt faðmlag. Hægt er að hugsa um að faðma stórt tré á meðan æfingin er
framkvæmd. Hægt er að framkvæma flug á flötum eða hallandi bekk með handlóðum, í trissu
eða í tæki.


Leggstu á bakið með handlóðin
beint fyrir ofan þig og láttu
lófana snúa að hvor öðrum.



Láttu lóðin síga niður og út í
breiðum boga eins djúpt og þú
getur þangað til þú finnur góða
teygju á brjóstvöðvanum.



Lófarnir eiga alltaf að snúa að
hvor
öðrum
í
gegnum Mynd 17: Flug með handlóðum (efsta staða)
hreyfinguna.



Gott er að hafa hendur dálítið
bognar til þess að minnka álagið
á olnboga.



Þegar hendur eru komnar í
neðstu
stöðu
þar
sem
brjóstvöðvinn er í sem mestri
teygju, skaltu lyfta þeim upp í
sama boga og lóðin sigu niður í,
eins og í faðmlagi.



Mynd 18: Flug með handlóðum (neðsta staða)

Til þess að gera æfinguna erfiðari og árangursríkari skaltu kreista brjóstvöðvana þegar
lóðin eru komin aftur upp í efstu stöðu.
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Framanverð læri (e.quadriceps)
Framanverð lærin samanstanda af fjórum vöðvum: rectus femoris, vastus intermedius, vastus
medialis og vastus lateralis og meginhlutverk þeirra er að rétta úr fætinum. Lærvöðvarnir eru
stærstu og kraftmestu vöðvar líkamans og einnig mest áberandi vöðvahópurinn í fari keppenda
á sviðinu (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Hnébeygja með stöng
Þetta er góð æfing til þess að byggja upp vöðvamassa á framanverðum lærum og rassvöðvum.
Það er mjög mikilvægt að líkamsstaðan sé rétt meðan á æfingunni stendur en vangeta til þess
að halda réttri líkamsbeitingu má oftast rekja til stífleika í ökklum eða mjöðm. Það eru til margar
mismunandi útfærslur af hnébeygjum, m.a. hnébeygja með stöng á öxlunum (e.back squat),
framhnébeygja (e.front squat) og hnébeygja í tæki (e.hack squat).


Komdu þér undir stöngina og staðsettu hana á
öxlunum með báðar hendur á stönginni.



Hafðu bakið beint og vel spennt, brjóstkassann út
og láttu tærnar aldrei vísa beint áfram heldur eiga
þær að vísa út í sömu átt og hnén fara þegar
hnébeygjan er framkvæmd.



Beygðu niður í 90° eða eins djúpt og þú kemst án
þess að líkamsbeitingin verði slæm.



Passaðu að hnén leiti ekki inn á við og þau fari
ekki fram fyrir tærnar í beygjunni.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu spyrna aftur upp
með hælunum og passaðu að halda góðri spennu
í kvið og baki.

Mynd 19: Hnébeygja með stöng
(byrjunarstaða)

Það er einnig hægt að breyta fótastöðunni til þess
að leggja áherslu á mismunandi vöðva á lærinu.
Ef fæturnir eru þétt saman og tærnar vísa í sömu
átt og hnén þá er meira álag lagt á ytra framanvert
lærið (e. vastus lateralis). Hins vegar ef mikið bil
er á milli fóta og tærnar vísa út þá er meira álag
lagt á innra lærið (e. adductors) og innra
framanvert lærið (e. vastus medialis)
Mynd 20: Hnébeygja með stöng (neðsta
staða)

74

Fótapressa
Þessi æfing hefur þá kosti að reyna ekki jafn mikið á mjóbakið og hnébeygjan og því er hægt
að einangra betur álagið á lærvöðvana.


Komdu þér fyrir í fótapressunni
og staðsettu fæturna í axlarbreidd.



Beygðu hnén og leyfðu þyngdinni að síga niður eins og hægt er
og láttu hnén koma niður í átt að
öxlunum.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu
pressa þyngdinni aftur upp með Mynd 21: Fótapressa (neðsta staða)
hælunum en passaðu að læsa
hnjánum ekki alveg. Fæturnir eiga
alltaf vera smá bognir, annars er
aukin hætta á yfirréttu í hné.



Það er hægt að breyta fótastöðunni á sama hátt og kom fram
í hnébeygjunni til þess að leggja
aukna áherslu á mismunandi
vöðva lærisins.
Mynd 22: Fótapressa (efsta staða)
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Fótaréttur
Markmiðið með fótaréttum er ekki einungis að auka vöðvamassa heldur er þetta einnig tilvalin
æfing til þess að bæta skurðinn í lærunum þannig að vöðvarákirnar verða dýpri og sjást betur.


Sestu í sætið og kræktu fótunum undir púðann.
Púðinn á að vera staðsettur rétt fyrir neðan
sköflunginn.



Réttu eins vel úr fótunum og þú getur án þess að
lyftast frá sætinu sjálfu.



Þegar rétt hefur verið úr fótunum og efstu stöðu
náð skaltu láta þyngdina síga hægt og rólega niður
þangað til að fæturnir eru í lóðréttri stöðu við
hnén.

Mynd 23: Fótaréttur (byrjunarstaða)

Mynd 24: Fótaréttur (efsta staða)
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Framstig með stöng
Framstig er góð æfing til þess að auka vöðvamassa á framanverðum lærum og rassvöðvum.
Hægt er að nota stöng eða handlóð við framkvæmd þessarar æfingar. Það er hægt að
framkvæma framstig með báðum fótum eða með annan fótinn í einu.


Ef notast er við stöng þá skaltu setja hana á
axlirnar með svipaðri staðsetningu og í
hnébeygju. Handlóðum skal hins vegar
haldið meðfram síðum.



Horfa skal fram á við með beint bak og
brjóstkassann úti.



Stígðu með annan fótinn fram og beygðu þig
niður þannig að fremri fóturinn er í 90° og sá
aftari er beinn og nánast í gólfinu. Mikilvægt
er að fremri fóturinn fari ekki fram fyrir
tærnar og að aftari fóturinn fari ekki í gólfið,
því þá slaknar á vöðvaspennunni.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu spyrna þér
aftur upp og draga aftari fótinn fram þannig
að þú endir aftur í byrjunarstöðunni.



Sama ferli skal framkvæma með hinn fótinn
o.s.frv.

Mynd 25: Framstig með stöng
(byrjunarstaða)

Mynd 26: Framstig með stöng (neðsta staða)
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Aftanverð læri (e. hamstrings)
Það eru þrír vöðvar sem mynda aftanverð lærin (e.hamstrings): bicep femoris, semitendinosus
og semimembranosus og meginhlutverk þeirra er að kreppa fótinn saman. Sumir keppendur
eiga það til að leggja mun meiri áherslu á framanverð lærin en þau aftanverðu á fótaæfingum.
Það getur reynst keppendum dýrkeypt þegar kemur að keppni, því lærin virka helmingi stærri í
öllum hliðarstöðum þegar þau eru stór og vel mótuð að aftanverðu (Schwarzenegger og
Dobbins, 1999).
Rúmensk réttstöðulyfta (Romanian Deadlift)
Þetta er fjölliða æfing sem reynir mest á aftanverð lærin, rassvöðvana og mjóbakið. Þetta er
mjög svipuð æfing og stíf-fótar-réttstöðulyfta (e.stiff-legged deadlift) en helsti munurinn á milli
þeirra tveggja er að í rúmenskri réttstöðulyftu eru hnén aðeins bogin á meðan stöngin sígur
niður.


Gríptu um stöngina þannig að báðir lófar vísi niður
(e. pronated grip) og haltu stönginni í mjaðmarhæð.



Stattu beinn í baki með axlirnar aftur og hnén örlítið
bogin.



Láttu stöngina síga niður meðfram fótunum og settu
rassinn eins langt aftur á bak og þú getur. Haltu
stönginni allan tímann eins nálægt líkamanum og þú
getur og passaðu að halda öxlunum aftur og leyfa
þeim ekki að síga fram á við.



Hámarksteygja á hamstring ætti að vera þegar
stöngin er komin rétt fyrir neðan hné. Ekki er mælt
með að fara neðar því það eykur líkurnar á
meiðslum.



Þegar stöngin hefur náð neðstu stöðu skaltu keyra
mjaðmirnar fram á sama tíma og stöngin lyftist aftur
upp í byrjunarstöðu.

Mynd 27: Rúmensk réttstöðulyfta
(byrjunarstaða)

Mynd 28: Rúmensk réttstöðulyfta
(neðsta staða)
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Liggjandi fótakreppur
Þetta er góð æfing til þess að einangra og æfa hamstring vöðvahópinn. Athugið að einnig er
hægt er að framkvæma fótakreppur í tækjum og trissum sitjandi eða standandi.


Aðlagaðu tækið eða trissuna að
þinni hæð og leggstu með kviðinn á
bekkinn og kræktu fótunum undir
púðann þannig að púðinn er á milli
ökkla og kálfa.



Vertu beinn í baki og stilltu tækið
þannig að góð teygja myndast á
aftanvert lærið.



Mynd 29: Liggjandi fótakreppur (byrjunarstaða)

Krepptu fæturna upp eins langt og
þú getur og þegar efstu stöðu er náð
þá skaltu leyfa þyngdinni að síga
hægt og rólega aftur niður í
byrjunarstöðu.

Mynd 30: Liggjandi fótakreppur (efsta staða)
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Afturspark í trissu
Þetta er æfing sem er notuð til að byggja upp og móta rassvöðvana og aftanverð lærin. Hún er
framkvæmd með einn fót í einu og hægt er að notast við trissu með vír, æfingateygjur eða tæki
með föstum ás.


Kræktu fætinum í ökklafestuna sem er tengd
vírnum og snúðu að trissunni. Vertu í u.þ.b.
eins metra fjarlægð frá trissunni og hægt er
að styðjast við trissuna fyrir aukið jafnvægi.



Hallaðu þér fram, haltu kviðnum spenntum
og sparkaðu aftur með fætinum sem er
tengdur við trissuna.



Spenntu rassvöðvana vel og reyndu að
sparka eins hátt aftur og þú getur án þess að
fórna réttri líkamsbeitingu.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu láta fótinn
síga hægt og rólega aftur í byrjunarstöðu og
haltu góðri spennu á meðan í rassvöðvum og
aftanverðu lærinu.



Nú skaltu framkvæma það sama með hinum
fætinum.

Mynd 31: Afturspark í trissu (byrjunarstaða)

Mynd 32: Afturspark í trissu (efsta staða)
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Kálfar
Kálfarnir samanstanda af tveimur vöðvum, soleus og gastrocnemius (Schwarzenegger og
Dobbins, 1999). Vel mótaðir kálfavöðvar eru mikilvægir til þess að líkamsbygging þeirra sé í
samræmi við aðra vöðvahópa. Keppandi sem hefur risavaxna upphandleggi en óþjálfaða
kálfavöðva býr ekki yfir mjög fallegri líkamsbyggingu. Því er það mikilvægt að þjálfa
kálfavöðvana til þess að heildarútlit keppenda verði sem flottast. Gott er að hafa í huga að
kálfarnir eru vanir stöðugu áreiti í okkar daglegu lífi og því þarf að leggja mikið álag á þá með
mörgum endurtekningum og mismunandi æfingaraðferðum til að þeir stækki.
Standandi kálfalyftur í tæki
Þessi æfing reynir á bæði soleus og gastrocnemius og bætir því heildarvöðvamassa kálfanna.
Hægt er að framkvæma hana í tæki, standandi á þrekpalli með stöng á öxlunum í smith machine
eða með eigin líkamsþyngd í stiga.


Stattu með tærnar á brúninni á fótastiginu þannig
að hægt sé að láta ökklana síga niður.



Snúðu að tækinu og aðlagaðu púðana að þinni
hæð. Settu síðan axlirnar undir púðanna og réttu
úr þér þannig að þyngdin lyftist upp.



Haltu bakinu ávallt beinu og þú skalt ekki hafa
hnén læst og betra að hafa smá beygju í hnjám.



Pressaðu upp með hælunum og reyndu að rétta
eins mikið úr þeim og þú getur.



Haltu efstu stöðu í eina sekúndu til þess að mynda
meiri vöðvaspennu og láttu síðan hælinn síga
rólega niður þar til hámarksteygja myndast á
kálfanum.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu pressa upp aftur.

Mynd 33: Standandi kálfalyftur í tæki
(efsta staða)

Mynd 34: Standandi kálfalyftur í tæki
(neðsta staða)
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Sitjandi kálfalyftur
Þessi æfing leggur áherslu á neðri og ytri kálfana.


Sestu í tækið og staðsettu tærnar á fótastandinn.
Aðlagaðu síðan púðana að lærunum þannig að
góður stuðningur myndast.



Eftir að hafa valið viðeigandi þyngd skaltu láta
hælana síga rólega og eins nálægt gólfinu og þú
getur.



Næst skaltu pressa þyngdinni aftur upp og reyna
að rétta eins mikið úr kálfunum og þú getur.



Ekki sveifla þyngdinni upp og niður heldur skaltu
hafa hreyfinguna yfirvegaða þannig að stöðug
spenna sé á kálfunum.
Mynd 35: Sitjandi kálfalyftur (neðsta
staða)

Mynd 36: Sitjandi kálfalyftur (efsta
staða)
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Kálfapressa í fótapressutæki
Þessi æfing er til þess að styrkja og auka vöðvamassa kálfanna.


Sestu í fótapressuna og staðsettu
fæturna neðst á pallinum,
annaðhvort með þröngu millibili
eða í axlarbreidd.



Réttu úr fótunum og pressaðu
þyngdinni áfram þannig að það
réttist eins mikið úr kálfunum og
hægt er. Passaðu að hnén séu
stöðug og ekki læst, heldur örlítið
bogin.



Haltu efstu stöðunni í sekúndu
áður en þú lætur þyngdina síga
aftur niður í byrjunarstöðu.



Láttu þyngdina síga rólega niður
þannig að það myndist sem mesta
teygja á kálfunum.

Mynd 37: Kálfapressa í fótapressutæki (neðsta staða)

Mynd 38: Kálfapressa í fótapressutæki (efsta staða)
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Bakæfingar
Það er algjör nauðsyn fyrir keppendur í fitness eða vaxtarrækt að hafa breitt, þykkt og vel mótað
bak. Einnig eru sterkir bakvöðvar mikilvægir í þungum lyftingum. Þegar dómarar skoða
bakvöðva keppenda þá leita þeir eftir þremur þáttum: þykkt og vöðvamótun á efra bakinu,
breiddinni á latissimus dorsi og skurðinum á mjóbakinu (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Réttstöðulyfta
Réttstöðulyftan er æfing sem reynir ekki bara á bakið heldur allan líkamann. Þetta er frábær
æfing til að auka vöðvamassa líkamans ásamt því að auka sprengikraftinn. Æfingin reynir mikið
á mjóbakið en einnig á efra bakið, sjalvöðvana (e. trapezius), rassvöðvana og fæturna. Hægt er
að hafa báðar hendur í yfirhandargripi eða eina í undirhandargripi og hina í yfirhandargripi.


Stöngin skal vera staðsett á sléttu yfirborði. Nálgastu
stöngina þannig að tærnar séu undir henni og stöngin
sjálf nálægt sköflungum.



Hafðu fætur samsíða mjöðminni og beygðu hnén þegar
þú grípur í stöngina með hendurnar í axlarbreidd.



Þegar fætur og hendur eru staðsettar skaltu horfa fram,
halda bakinu beinu með brjóstkassann út.



Spyrntu í gólfið með fótunum þegar þú lyftir stönginni
af gólfinu. Þegar stöngin er komin yfir hnén skaltu toga
stöngina aftur og klemma herðablöðin aftur á meðan þú
Mynd 39: Réttstöðulyfta
keyrir mjaðmirnar áfram í átt að stönginni. Lyftu (byrjunarstaða)
stönginni þangað til hún er komin í mjaðmarhæð og
hendurnar eru útréttar.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu beygja hnén láta
stöngina síga niður á gólf.



Mikilvægt er að halda bakinu beinu í gegnum alla
hreyfinguna.

Mynd 40: Réttstöðulyfta (efsta
staða)Mynd 41: Réttstöðulyfta
(byrjunarstaða)

Mynd 42: Réttstöðulyfta (efsta
staða)
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Upphífingar
Markmiðið með þessari æfingu er að bæta vöðvamassa á efra bakið og latissimus dorsi.
Mikilvægt er að fara í gegnum fullan hreyfiferill og að hreyfingin innihaldi enga sveiflur. Hægt
er að breyta um grip og notast við yfir- og undirhandargrip. Einnig er hægt að gera æfinguna
erfiðari með aukaþyngdum, t.d. lóðum eða keðjum.


Gríptu í stöngina með yfirhandagripi og hafðu
vítt grip á milli handa.



Byrjaðu
með
hendur
útréttar,
settu
brjóstkassann út og togaðu þig upp eins hátt og
þú kemst, helst þannig að hakan fari yfir
stöngina.



Þegar þú togar þig upp skaltu toga í gegnum
olnbogana en ekki með höndunum. Með því
ertu að auka álagið á bakvöðvana og minnka
álagið á hendurnar.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu halda henni í
stuttan tíma áður en þú sígur aftur niður rólega
í byrjunarstöðu.

Mynd 43: Upphífingar (byrjunarstaða)

Mynd 44: Upphífingar (efsta staða)Mynd
45: Upphífingar (byrjunarstaða)

Mynd 46: Upphífingar (efsta staða)
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Niðurtog
Markmiðið með þessari æfingu er að auka breidd baksins. Þessi æfing er ekki ósvipuð
upphýfingum nema í staðinn fyrir að notast við eigin líkamsþyngd þá er hægt að stilla þyngdina
eftir eigin vali og einnig er hægt að einangra bakvöðvana betur. Eins og í upphífingum þá er
hægt að notast við yfir- eða undirhandargrip og einnig er hægt að hafa vítt eða þröngt grip.
Niðurtog er hægt að framkvæma með stöng, handföngum eða í tækjum með föstum ás.


Sestu í tækið og staðsettu lærin þétt undir
púðana svo þú lyftist ekki frá sætinu í
æfingunni.



Gríptu í stöngina með yfirhandargripi (lófarnir
snúa áfram) eða undirhandargripi (lófarnir snúa
að þér).
o Vítt grip: Hafðu hendurnar lengra út en
axlarbreidd.
o Miðlungsbreitt grip: Hafðu hendurnar í
axlarbreidd.
o Þröngt grip: Hafðu mjög stutt bil á milli
handa (best er að notast við undirhandargrip í þröngu gripi).



Þegar gripið er valið skaltu halda í stöngina
með báðar hendur útréttar, hallaðu þér aðeins Mynd 47: Niðurtog (byrjunarstaða)
aftur (um 30° aftur á bak) og fettu smá upp á
mjóbakið þannig að brjóstkassinn komi út.



Togaðu stöngina niður þannig að stöngin snerti
efri hluta brjóstkassans og reyndu að taka
þyngdina með olnboganum og bakvöðvunum,
það minnkar álagið á hendur og axlir.
Hendurnar eiga ekki að sjá um neina aðra vinnu
en að halda í stöngina.



Þegar stöngin nálgast neðstu stöðu skaltu
klemma herðablöðin saman. Haltu síðan neðstu
stöðunni í sekúndu og leyfðu síðan stönginni að
fara hægt og rólega aftur upp í byrjunarstöðuna
þar sem hendurnar eru útréttar og bakvöðvarnir
Mynd 48: Niðurtog (neðsta staða)
teygjast. Einbeittu þér að spenna bakvöðvana í
gegnum alla hreyfinguna.
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Róður með handlóðum
Markmiðið með þessari æfingu er að æfa báðar hliðar efra baksins í sitthvoru lagi. Róður má
einnig framkvæma með stöng, í tækjum eða í trissum með handfangi. Ef æfingin er framkvæmd
með stöng þá er hægt að nota vítt og þröngt grip með yfir- eða undirhandargripi.


Veldu þér flatan bekk til þess að
framkvæma æfinguna á en einnig
er hægt að styðjast við
lóðarakkann. Settu handlóðin á
gólfið eða á bekkinn sjálfan.



Settu vinstri fótinn á enda
bekksins, beygðu þig fram þannig
að efri búkurinn er beinn og
samhliða gólfinu og settu vinstri
höndina á hinn enda bekksins
fyrir stuðning.



Notaðu hægri höndina til þess að
lyfta handlóðunum upp af gólfinu
eða bekknum og haltu mjóbakinu
beinu. Lófi handarinnar sem
heldur á handlóðinu ætti að vísa að
líkamanum þínum.



Togaðu handlóðin beint upp
þannig að lóðin verði samhliða
brjóstkassanum. Haltu búknum
stöðugum og haltu lóðunum alltaf
nálægt líkamanum í gegnum
hreyfiferilinn.

Mynd 49: Róður með handlóðum (byrjunarstaða)

Mynd 50: Róður með handlóðum (efsta staða)



Haltu efstu stöðunni til þess að auka vöðvaspennuna í bakinu og mikilvægt er að
bakvöðvarnir sjái um að framkvæma æfinguna en ekki hendurnar.



Leyfðu handlóðunum að síga rólega beint niður aftur í byrjunarstöðuna.



Framkvæmdu þetta þangað til þú ert búinn að ná þeim fjölda endurtekninga sem þú
ætlar þér og gerðu þá það sama með hinni hendinni.
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Yfirtog í trissu
Yfirtog er góð æfing til þess að byggja upp og einangra ytra bakið. Hægt er að nota stöng eða
kaðal í trissu en einnig eru til tæki fyrir yfirtog.


Snúðu að trissunni og stattu í eins metra fjarlægð
frá henni og gríptu um stöngina með vítt grip á
milli handa.



Settu rassinn aftur og hallaðu búknum fram með
hendurnar beint fyrir ofan þig. Réttu vel úr
höndunum þannig að teygja myndist á bakið en
passaðu að hafa olnboga smá bogna en ekki
læsta.



Togaðu stöngina niður og að þér og láttu
hreyfinguna fara í gegnum olnbogana en ekki
hendurnar. Stöngin ætti að enda rétt fyrir ofan
lærin.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu halda henni í
sekúndu áður en þú lætur stöngina slaka upp í
byrjunarstöðu.



Mynd 51: Yfirtog í trissu (byrjunarstaða)

Haltu góðri spennu á bakvöðvunum allan tímann
og passaðu að halda bakinu beinu.

Mynd 52: Yfirtog í trissu (neðsta staða)
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Bakfettur (hyperextension)
Þetta er góð æfing til þess að einangra mjóbakið. Hægt er að framkvæma hana með eigin
líkamsþyngd eða halda á lóðum til þess að þyngja sig.


Stilltu tækið að þinni hæð og
staðsettu þig þannig að efri
hluti læranna snerti tækið en
efri búkurinn gerir það ekki.
Andlitið á að snúa að gólfinu
og hælarnir krækjast í púðana
sem eru á niðri á tækinu.



Vertu beinn í baki og
krosslegðu hendurnar yfir
brjóstkassann. Ef þú ætlar að
halda á lóðum þá skaltu hafa
þau undir krosslögðu höndunum.



Mynd 53: Bakfettur (byrjunarstaða)

Láttu þig síga niður hægt og
rólega eins langt niður og þú
kemst þannig að góð spenna
myndast í mjóbakinu. Mikilvægt er að halda bakinu alltaf
beinu og ekki fetta þig saman.
Mynd 54: Bakfettur (neðsta staða)



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu
rétta þig aftur upp í byrjunarstöðuna þar sem bakið er í beinni línu. Mikilvægt er að fara
ekki yfir línuna og enda í yfirréttu.

89

Axlir
Axlarvöðvinn (e. deltoid) er stór, þriggja-höfða vöðvi sem sinnir m.a. því hlutverki að snúa og
hreyfa handleggina. Vöðvinn skiptist í þrennt: fremri axlarvöðvi (e. anterior deltoid), hliðar
axlarvöðvi (e. lateral deltoid) og aftari axlarvöðvi (e. posterior deltoid). Mikilvægt er fyrir
keppendur að æfingaráætlunin innihaldi æfingar sem einangra fremri, hliðar og aftari
axlarvöðva til þess að heildarútlit axlarinnar verði sem best og ekkert ósamræmi myndist milli
axlarvöðva (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Axlarpressa með handlóðum
Markmiðið með þessari æfingu er að auka vöðvamassann á fremri og hliðar axlarvöðvum. Það
má framkvæma þessa æfingu í tæki eða með stöng en það næst hins vegar betri hreyfiferill með
handlóðum.


Sestu á bekk með handlóð í
hvorri hendi. Gott er að
hvíla lóðin á lærunum og
nota síðan lærin til þess að
spyrna handlóðunum upp í
axlarhæð.



Haltu handlóðunum
í
axlarhæð þannig að olnbogarnir vísi út og lófarnir
vísi áfram.

Mynd 55: Axlarpressa með handlóðum (byrjunarstaða)



Lyftu handlóðunum beint upp þannig að þau
snertist í efstu stöðu með hendurnar útréttar.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu láta lóðin síga
niður í byrjunarstöðu.



Mikilvægt er að halda bakinu beinu og
kviðnum spenntum í gegnum hreyfinguna.

Mynd 56: Axlarpressa með handlóðum (efsta
staða)
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Hliðarlyftur með handlóðum
Þessi æfing er frábær til þess að auka vöðvamassa á ytri axlarvöðvum, en einnig virkjast fremri
og aftari axlirnar í hreyfingunni.


Stattu beinn í baki með handlóð í hvorri hendi.
Láttu lófana snúa að líkamanum og handlóðin
eiga að liggja meðfram síðunni.



Lyftu handlóðunum upp og til hlaðar með
olnbogana örlítið bogna þangað til þau eru
komin í axlarhæð.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu láta handlóðin
síga aftur niður í byrjunarstöðu.



Það er mikilvægt að líkaminn haldist stöðugur
á meðan æfingunni stendur og að það eina sem
hreyfist eru axlir og hendur.

Mynd 57: Hliðarlyftur með handlóðum
(byrjunarstaða)

Mynd 58: Hliðarlyftur með handlóðum (efsta staða)
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Framlyftur með handlóðum
Markmiðið með þessari æfingu er að auka vöðvamassa á fremri öxlum.


Stattu beinn í baki með handlóð í hvorri hendi
fyrir framan lærin og láttu lófana snúa niður.



Lyftu öðru handlóðinu fram og upp með
olnbogann örlítið boginn þangað til það er komið
í axlarhæð. Lófarnir snúa alltaf niður í gegnum
hreyfinguna.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu síga aftur niður í
byrjunarstöðu. Um leið og fyrri höndin er komin
niður skaltu lyfta þeirri seinni upp.



Það er mikilvægt að líkaminn haldist stöðugur á
meðan æfingunni stendur og að það eina sem
hreyfist eru axlir og hendur.

Mynd 59: Framlyftur með handlóðum
(byrjunarstaða)

Mynd 60: Framlyftur með handlóðum
(efsta staða)
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Uppréttur róður með stöng
Þessi æfing er ætluð til að auka vöðvamassa á ytri og aftari öxlum. Einnig er hægt að
framkvæma hana með handlóðum.


Stattu með beint bak og gríptu stöngina með
yfirhandargripi og með minna en axlarbreidd á
milli handa. Hafðu hendurnar útréttar og
olnbogann smá boginn.



Togaðu stöngina upp með báðum höndum
samtímis þannig að olnbogarnir fari upp og til
hliðar. Haltu stönginni alltaf nálægt líkamanum
og lyftu henni eins hátt upp og þú getur í átt að
hökunni.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu halda þeirri stöðu
í stutta stund og síðan láta stöngina síga niður í
byrjunarstöðu.



Mikilvægt er að halda búknum stöðugum í (byrjunarstaða)
gegnum hreyfinguna og olnbogarnir eiga alltaf
að vera hærri en framhandleggirnir.

Mynd 61: Uppréttur róður með stöng

Mynd 62: Uppréttur róður með stöng
(efsta staða)
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Öfugt flug í trissu
Þetta er góð æfing til þess að einangra aftari axlarvöðva. Einnig er hægt að framkvæma hana
með handlóðum liggjandi á kviðnum á hallandi bekk.


Aðlagaðu trissuna að þinni hæð.
Vírarnir ættu að vera rétt fyrir ofan
höfuð.



Stattu í miðjunni og gríptu í vinstri
vírinn með hægri hönd og í hægri
vírinn með vinstri hönd og krossaðu
vírana fyrir framan þig með útréttar
hendur.



Haltu bakinu beinu og togaðu vírana
aftur á bak og út á við. Haltu
höndunum beinum í gegnum allan
hreyfiferilinn.



Þegar hendurnar eru komnar eins
langt aftur og út og þú kemst þá
skaltu halda þeirri stöðu í stutta
stund og leyfa vírunum að fara aftur
í byrjunarstöðu.

Mynd 63: Öfugt flug í trissu (byrjunarstaða)

Mynd 64: Öfugt flug í trissu (neðsta staða)
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Sjalvöðvi (e. trapezius)
Sjalvöðvinn er axlarvöðvi en oft ranglega talinn vera bakvöðvi því að sjónrænt er sjalvöðvinn
í raun miðjan á bakinu. Sjalvöðvinn gegnir því hlutverki í líkamanum að lyfta axlargrindinni
upp, en hann spilar stórt hlutverk í líkamsbyggingu keppenda hvað varðar skyldustöðurnar bæði
að framan og aftan frá (Schwarzenegger og Dobbins, 1999).
Axlarlyftur með stöng (e.shrugs)
Markmiðið með þessari æfingu er að auka vöðvamassa sjalvöðvans. Gott er að geyma stöngina
í rekka í mjaðmarhæð svo að ekki þurfi að eyða óþarfa orku í að lyfta stönginni upp af gólfinu
fyrir hvert sett. Einnig getur verið gott að nota lyftingastrappa til þess að viðhalda betra gripi ef
notast er við miklar þyngdir.


Stattu beinn í baki með fætur í axlarbreidd. Gríptu
í stöngina með hendurnar aðeins breiðari en
axlarbreidd og haltu henni með yfirhandargripi
með hendur útréttar.



Ypptu öxlunum eins hátt upp og þú getur og haltu
efstu stöðunni í stutta stund.



Þegar efstu stöðunni er náð skaltu láta stöngina
síga niður í byrjunarstöðu.

Mynd 65: Axlarlyftur með stöng
(byrjunarstaða)

Mynd 66: Axlarlyftur með stöng (efsta
staða)
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Axlarlyftur með handlóðum (e.shrugs)
Þessi æfing er tilvalin til þess að auka þykktina á sjalvöðvunum. Hægt er að nota lyftingastrappa
til að viðhalda betra gripi ef notast er við miklar þyngdir.


Stattu beinn í baki með útréttar hendur og
handlóð í hvorri hendi. Lófarnir eiga að snúa að
líkamanum og handlóðin eiga að liggja meðfram
síðunni.



Ypptu öxlunum eins hátt upp og þú getur og haltu
efstu stöðunni í stutta stund.



Hendurnar eiga að vera útréttar allan tímann og
forðastu að nota tvíhöfðann til þess að lyfta
lóðunum upp.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu láta stöngina síga
aftur niður í byrjunarstöðu

Mynd 67: Axlarlyftur með handlóðum
(byrjunarstaða)

Mynd 68: Axlarlyftur með handlóðum
(efsta staða)
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Tvíhöfði, þríhöfði og framhandleggir
Vöðvarnir á handleggjunum skiptast í þrjá vöðvahópa: tvíhöfða, þríhöfða og framhandlegg.
Stórir upphandleggir hafa ávallt verið einn af áhrifamestu þáttum í fari fitness og
vaxtarræktarkeppenda. Framhandleggirnir líkt og kálfanir eru vanir miklu áreiti og þurfa því
mikið álag til þess að stækka.
Tvíhöfðakreppur með stöng
Markmiðið með þessari æfingu er að bæta vöðvamassa á upphandleggina. Þetta er ein
algengasta og einfaldasta æfingin fyrir tvíhöfða. Hægt er að nota beina stöng eða „EZ-bar“ með
annað hvort frjálsum lóðum eða í trissu.


Stattu beinn í baki og haltu á
stönginni með axlarbreidd á milli
handa. Lófarnir ættu að vísa fram
og olnbogarnir ættu að vera
meðfram búknum.



Lyftu stönginni upp og að þér
þangað til stöngin er komin í
axlarhæð. Passaðu að halda
búknum og olnboga stöðugum í
gegnum hreyfinguna og útiloka
alla sveiflu.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu
halda henni og kreista tvíhöfðana
vel.



Láttu stöngina síga rólega niður í
byrjunarstöðuna þannig að það
teygist vel á tvíhöfðanum.

Mynd 69: Tvíhöfðakreppur með stöng (byrjunarstaða)

Mynd 70: Tvíhöfðakreppur með stöng (efsta staða)
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Tvíhöfðakreppur með handlóðum
Markmiðið með þessari æfingu er að stækka og móta tvíhöfðana. Með því að nota handlóð í
staðinn fyrir stöng þá verður hreyfiferillinn eðlilegri fyrir handleggina og hægt er að ná betri
vöðvasamdrætti. Hægt er að lyfta báðum handlóðum samtímis eða til skiptis.


Stattu beinn í baki með hendur útréttar og
handlóð í hvorri hendi. Hafðu olnbogann
nálægt búknum og láttu lófana snúa að þér.



Krepptu upphandleggina þannig að lóðin lyftast
upp. Á meðan lóðin lyftast þá skaltu snúa þeim
inn, þannig að lófarnir snúi upp í loft. Haltu
áfram að lyfta þeim þangað til þau eru komin í
axlarhæð.



Haltu efstu stöðunni í stutta stund og krepptu
tvíhöfðann vel.



Láttu handlóðin síðan síga rólega niður í
byrjunarstöðu.

Mynd 71: Tvíhöfðakreppur með
handlóðum (byrjunarstaða)

Mynd 72: Tvíhöfðakreppur með
handlóðum (efsta staða)
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Hamar-kreppur (e. hammer curl) með handlóðum
Þessi æfing er ekki ósvipuð tvíhöfðakreppunum nema í staðinn fyrir að snúa lófanum inn þegar
handlóðunum er lyft þá haldast lófarnir eins í gegnum allan hreyfiferilinn. Með þessu móti er
hægt að þjálfa þykktina á tvíhöfðanum en einnig auka vöðvamassa á framhandlegg. Hægt er að
lyfta báðum lóðum samtímis eða til skiptis.


Stattu beinn í baki með útréttar hendur og
handlóð í hvorri hendi.



Lófarnir eiga að snúa að líkamanum og
olnbogarnir nálægt búknum.



Krepptu upphandleggina þannig að lóðin lyftast
upp. Á meðan lóðin lyftast þá helst staða lófanna
óbreytt. Haltu áfram að lyfta þeim þangað til þau
eru komin í axlarhæð.



Haltu efstu stöðunni í stutta stund og krepptu
tvíhöfðann vel.



Láttu handlóðin síðan síga rólega niður í
byrjunarstöðu.

Mynd 73: Hamar-kreppur með
handlóðum (byrjunarstaða)

Mynd 74: Hamar-kreppur með
handlóðum (efsta staða)
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Tvíhöfðakreppur yfir höfði í trissu
Þessi æfing nær að einangra tvíhöfðann vel. Margir keppendur styðjast við þessa æfingu þar
sem hún er ekki ósvipuð skyldustöðunni: tvíhöfðar að framan.


Stilltu
þyngdina
á
trissunni eftir þínum
þörfum og gakktu úr
skugga að þyngdin sé sú
sama báðum megin.



Næst skaltu stilla hæðina
á handföngunum þannig
að hún sé allavega hærri
en axlarhæð.



Stattu með beint bak í
miðju trissunnar og
gríptu í handföngin með
útrétta handleggi.



Krepptu báðar hendurnar
samtímis þangað til að
framhandleggirnir snerta
tvíhöfðana. Gott er að
miða við að kreppa í átt
að höfðinu, en passa þarf
að halda olnbogum á
sama stað í gegnum Mynd 76: Tvíhöfðakreppur yfir höfði í trissu (efsta staða)
hreyfiferilinn.



Þegar fullri kreppu er náð skaltu halda þeirri stöðu í stutta stund og kreista tvíhöfðanna.
Síðan skaltu láta handföngin síga rólega aftur í byrjunarstöðu.

Mynd 75: Tvíhöfðakreppur yfir höfði í trissu (byrjunarstaða)
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Öfugar tvíhöfðakreppur með stöng
Markmiðið með því að framkvæma kreppurnar öfugt er að auka vöðvamassa á
framhandleggnum en einnig tvíhöfðanum.


Stattu beinn í baki og haltu á stönginni með
hendurnar í axlarbreidd. Lófarnir eiga að
snúa niður og olnbogarnir ættu að vera
nálægt líkamanum.



Lyftu stönginni upp og að þér þangað til
stöngin er komin í axlarhæð. Passaðu að
halda búknum og olnboga stöðugum í
gegnum hreyfinguna og útilokaðu alla
sveiflu.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu halda henni (byrjunarstaða)
og kreista tvíhöfðana vel.



Láttu stöngina síga rólega niður í
byrjunarstöðuna þannig að það teygist vel á
tvíhöfðanum.

Mynd 77: Öfugar tvíhöfðakreppur með stöng

Mynd 78: Öfugar tvíhöfðakreppur með stöng
(efsta staða)
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Þríhöfðapressa með stöng
Markmiðið með þessari æfingu er að æfa þríhöfðana í gegnum fullan hreyfiferil. Hægt er að
nota yfir- og undirhandargrip, mismunandi lengd á milli handa, mismunandi fjarlægð líkamans
frá stönginni og mismunandi týpur af stöngum.


Festu stöng efst upp í trissu og gríptu um stöngina
með yfirhandargripi, þannig að lófarnir snúi niður.



Stattu beinn í baki og hafðu styttra en axlarbreidd á
milli handa.



Notaðu þríhöfðana til þess að pressa stöngina niður
þangað til að hendurnar eru alveg útréttar og sem
mestur vöðvasamdráttur náist í þríhöfðanum.



Hafðu olnboga alltaf stöðuga og þétt upp við
líkamann.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu láta stöngina fara
Mynd 79: Þríhöfðapressa með stöng
rólega upp eins langt og þú kemst án þess að hreyfa (byrjunarstaða)
olnboga.

Mynd 80: Þríhöfðapressa með stöng
(neðsta staða)
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Þríhöfðarétta með kaðli
Þessi æfing leggur mikla áherslu á langa höfuðið á þríhöfðanum ásamt ytri hlið þríhöfðans.


Festu reipi í efstu stillingu í trissu og gríptu um reipið
þannig að lófarnir snúi að hvor öðrum.



Stattu beinn í baki hafðu olnboga þétt upp við
líkamann.



Notaðu þríhöfðann og togaðu reipið niður og út til sitt
hvorrar hliða þannig að hendurnar verði útréttar.



Mikilvægt er að olnboginn og búkurinn haldist
stöðugur á meðan æfingunni stendur



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu láta kaðalinn fara
rólega aftur upp eins langt og þú kemst án þess að Mynd 81: Þríhöfðarétta með kaðli
(byrjunarstaða)
hreyfa olnboga.

Mynd 82: Þríhöfðarétta með kaðli
(neðsta staða)
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Þríhöfðaréttur með handlóði (e. french press)
Þessi æfing er ætluð til að byggja upp heildarvöðvamassa þríhöfðans. Einnig er hægt að
framkvæma hana sitjandi eða í trissu með handfangi.


Stattu beinn í baki með handlóð í annarri hendi.



Lyftu handlóðinu yfir höfuð þannig að höndin er útrétt
og lófarnir vísi fram á við.



Láttu handlóðið síðan síga hægt niður þannig það komi
niður beint fyrir aftan höfuð þitt.



Þegar handlóðið er komið í neðstu stöðu skaltu nota
þríhöfðann til þess að ýta því aftur upp í
byrjunarstöðuna, s.s. þangað til að handleggurinn er
alveg útréttur.



Staðsetningin á olnboganum breytist aldrei í
hreyfingunni og með því að hafa upphandlegginn
Mynd 83: Þríhöfðaréttur með
stöðugan þá er hægt að einangra þríhöfðann betur.
handlóði (byrjunarstaða)

Mynd 84: Þríhöfðaréttur með
handlóði (neðsta staða)
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Liggjandi þríhöfðaréttur með stöng (e. skull crusher)
Þetta er góð æfing til þess að auka vöðvamassa á þríhöfðanum. Hægt er að nota frjáls lóð eða
stöng í trissu.


Taktu upp EZ-stöng og gríptu
í hana með þröngu gripi.



Leggstu á bekk með stöngina
þannig að þú liggir með
útréttar hendur og stöngin er
beint fyrir ofan brjóstkassann.



Haltu olnboga og upphand- Mynd 85: Liggjandi þríhöfðaréttur með stöng (byrjunarstaða)
leggjum stöðugum á meðan
þú lætur stöngina síga niður
og aftur fyrir höfuðið þitt
þannig að mikil teygja
myndast á þríhöfðann. Gott
er að hafa í huga að
einstaklingar
eru
með
mislanga handleggi og á
meðan sumir láta stöngina
síga niður og aftur fyrir
höfuðið þá getur hentað
öðrum betur að láta stöngina Mynd 86: Liggjandi þríhöfðaréttur með stöng (neðsta staða)
síga niður að enni.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu nota þríhöfðann til að pressa stönginni aftur í
byrjunarstöðu.
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Dýfur
Dýfur er frábær æfing til þess að auka heildarmassa þríhöfðans. Það eru margir sem hugsa um
dýfur sem æfingu fyrir brjóstvöðvanna en þetta getur verið góð æfing fyrir þríhöfðana ef hún
er framkvæmd á réttan hátt. Hægt er að auka erfiðleika æfingarinnar með því að hengja lóð við
líkamann.


Gríptu í stangirnar, lyftu þér upp og réttu úr
handleggjum þannig að olnbogarnir eru nánast
læstir.



Haltu líkamanum eins lóðréttum og beinum og þú
getur. Það hjálpar til við að einangra þríhöfðana,
ef þú hallar þér fram þá taka brjóstvöðvarnir við
álaginu.



Láttu þig síga niður þangað til það myndast 90°
horn á milli upphandleggja og framhandleggja.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu nota þríhöfðana
til þess að pressa þig aftur upp í byrjunarstöðu.

Mynd 87: Dýfur (byrjunarstaða)

Mynd 88: Dýfur (neðsta staða)

106

Framhandleggkreppur með stöng
Markmiðið með þessari æfingu er að einangra og æfa innri framhandlegginn. Það er einnig
hægt að framkvæma þessa æfingu með handlóðum þar sem framhandleggirnir eru æfðir til
skiptis.


Gríptu um stöngina með undirhandargripi og hafðu
stutt bil á milli handanna.



Leyfðu framhandleggjum að liggja á bekk með
úlnliðinn og hendurnar hangandi fram af brúninni á
bekknum.



Láttu stöngina síga niður þannig að það teygist á
höndunum. Þegar þú kemst ekki neðar skaltu leyfa
stönginni að rúlla varlega fram á fingurgómana.



Rúllaðu síðan stönginni aftur upp í lófana og krepptu
framhandleggina þannig að stöngin lyftist eins hátt
og þú kemst með hana, án þess að lyfta
framhandleggjum frá bekknum.

Mynd 89: Framhandleggkreppur með
stöng (efsta staða)

Mynd 90: Framhandleggkreppur með
stöng (neðsta staða)
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Framhandleggskreppur með stöng aftur fyrir bak
Markmiðið með þessari æfingu er að stækka framhandleggsvöðvana. Hún er ekki mjög ósvipuð
framhandleggsæfingunni hér á undan en með þessari æfingu er hægt að notast við mun meiri
þyngdir, sem gerir það kleift að rífa vöðvaþræðina mun meir.


Snúðu baki í stöngina og lyftu henni
af rakkanum með hendur í
axlarbreidd og láttu lófana snúa
aftur.



Hafðu hendurnar stöðugar og láttu
stöngina rúlla varlega niður á
fingurgómana.



Krepptu síðan fingurna saman og
rúllaðu stönginni aftur upp í lófana.
Krepptu framhandlegginn þannig að
stöngin lyftist eins hátt upp og þú
kemst án þess að hreyfa hendurnar.



Í efstu stöðu skaltu spenna
framhandleggsvöðvana eins mikið
og þú getur til að auka álagið.



Mikilvægt er að úlnliðurinn sé það
eina sem hreyfist í þessari æfingu.

Mynd 91: Framhandleggskreppur með stöng aftur fyrir
bak (byrjunarstaða)

Mynd 92: Framhandleggskreppur með stöng aftur fyrir
bak (efsta staða)
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Kviðæfingar
Sterkir kviðvöðvar eru nauðsynlegir til þess að hámarka frammistöðu í nánast öllum íþróttum.
Þegar það kemur að fitness og vaxtarrækt þá spila þeir stórt hlutverk í heildarútliti keppenda og
eru oft notaðir sem mælikvarði á hversu góðu líkamlegu formi keppandi er í. Því er mikilvægt
að æfingaáætlun keppenda innihaldi kviðæfingar í undirbúning þeirra fyrir mót.
Kviðkreppur með snúning
Markmiðið með þessari æfingu er að styrkja og móta efri kviðvöðva og „oblique“ kviðvöðva.


Leggstu á bakið á dýnu og lyftu
fótunum upp með bogin hné sem
mynda 90°.



Þú getur sett hendurnar aftur fyrir
höfuð þannig að olnbogarnir vísi út
til hliðar.



Togaðu sjálfan þig upp í átt að
hnjánum með því að kreppa Mynd 93: Kviðkreppur með snúning (byrjunarstaða)
kviðvöðvana saman.



Á leiðinni upp skaltu snúa
búknum þannig að hægri
olnboginn fari í átt að vinstra hné.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu láta
búkinn síga aftur niður í
byrjunarstöðu og síðan endurtaka
hreyfinguna með hinni hliðinni,
þannig að vinstri olnboginn fari í
átt að hægra hné o.s.frv.



Mynd 94: Kviðkreppur með snúning (efsta staða)

Mikilvægt er að halda góðri spennu í kviðnum í gegnum alla hreyfinguna.
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Liggjandi fótalyftur
Markmiðið með þessari æfingu er að styrkja og móta neðri kviðvöðva.


Leggstu á bakið á gólf eða bekk og
réttu alveg úr fótleggjum, hægt er
að staðsetja hendurnar undir
rassvöðva til stuðnings.



Lyftu fótunum síðan eins hátt upp
og þú getur á meðan þú heldur
þeim beinum allan tímann.



Þegar efstu stöðu er náð skaltu Mynd 95: Liggjandi fótalyftur (byrjunarstaða)
halda þeirri stöðu í stutta stund og
láttu fæturna síðan síga hægt og rólega aftur
niður í byrjunarstöðu.



Gott er að halda góðri spennu í kviðnum bæði á
leiðinni upp og niður.

Mynd 96: Liggjandi fótalyftur (efsta staða)
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Kviðkreppur með kaðli
Þessi æfing einblínir bæði á efri og neðri kviðvöðva.


Festu kaðal ofarlega í trissu, farðu niður á hnén og
gríptu í kaðalinn með báðum höndum. Togaðu
síðan kaðalinn niður þangað til hann er staðsettur
fyrir framan ennið.



Næst skaltu beygja þig fram á við og niður með
því að kreppa kviðvöðvana saman. Haltu kaðlinum rétt fyrir ofan höfuð og láttu olnbogana vísa
í átt að hnjám á leiðinni niður.



Þegar neðstu stöðu er náð skaltu halda henni í
stutta stund og fara síðan aftur upp í
byrjunarstöðu.



Ávallt skal halda spennu í kviðvöðvunum í
gegnum hreyfinguna.



Mynd 97: Kviðkreppur með kaðli
(byrjunarstaða)

Mikilvægt er að velja þyngd sem er ekki of mikil.
Það leiðir til þess að mjóbakið sér um mestu
vinnuna.

Mynd 98: Kviðkreppur með kaðli
(neðsta staða)
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Átraskanir og andlegir kvillar
Undirbúningur fyrir vaxtarræktar-og fitnessmót getur haft mjög alvarleg áhrif á andlegu
heilsuna ef réttar ráðstafanir eru ekki gerðar. Álagið við æfingar, breytt mataræði og líkamlegar
breytingar sem verða getur orðið mikið og ýmsir andlegir kvillar komið í kjölfar af slíku álagi.
Dæmi um átraskanir og andlega sjúkdóma sem tengdar hefur verið við vaxtarrækt og fitness
eru m.a. lystarstol (e. anorexia nervosa), lotugræðgi (e. bulimia nervosa) og vöðvaárátta (e.
bigorexia).
Átraskanir eins og lystarstol og lotugræðgi einkennast af miklum ótta við að þyngjast
eða fitna, óánægju við líkamlegt útlit og brenglaða sjálfsímynd (Kessler, 1998). Helstu einkenni
lystarstols er að viðkomandi neitar að viðhalda líkamsþyngd innan eðlilegra marka miðað við
aldur og hæð. Þá er miðað við að einstaklingur vegi minna en 85% af eðlilegri þyngd. Mikill
ótti er hjá viðkomandi við að þyngjast og verða feitur, jafnvel þótt hann/hún sé undir eðlilegri
viðmiðunarþyngd. Algengt er að skynjun á líkamslögun og þyngd einstaklings sé trufluð og
sjálfsímyndin óeðlilega háð útliti. Viðkomandi er oft í afneitun gagnvart hversu alvarlega lítil
núverandi þyngd er og áttar sig ekki á hættunni sem því fylgir. Tíðastopp hjá konum í a.m.k.
þrjá mánuði er einnig algengt einkenni lystarstols (Weinberg og Gould, 2015). Rannsóknir sýna
að karlar eru líklegri til að þjást af átröskunum í íþróttagreinum þar sem fituprósenta þarf að
vera mjög lág og einnig í íþróttum þar sem öfgar eru í þyngdartapi, t.d. júdó, box, skíðastökk
o.f.l. (Weinberg og Gould, 2015).
DSM-IV viðmið lotugræðgi er m.a. að viðkomandi borðar innan tveggja tíma fæðumagn
sem er mun meira en eðlilegt getur talist og á meðan slíku átkasti stendur hefur viðkomandi
ekki stjórn á átinu, hvorki því hvað er borðað né að geta ekki hætt að borða. Þessi einkenni eiga
sér stað a.m.k. tvisvar í viku að meðaltali yfir þriggja mánaða tímabil. Önnur einkenni
lotugræðgi eru endurteknar óeðlilegar aðferðir til að hindra þyngdaraukningu vegna ofátsins.
Sem dæmi um slíkar aðferðir má nefna uppköst, föstu, óhóflega líkamsrækt og notkun
hægðalosandi lyfja (Weinberg og Gould, 2015).
Þessar átraskanir hafa orðið nokkuð algengar í vaxtarrækt og hugtakið megorexia
nervosa hefur sprottið upp út frá því. Rannsóknir hafa verið gerðar á átröskun meðal karlkyns
vaxtarræktarkeppenda og þeim áhrifum sem megorexia nervosa getur valdið. Alls voru 146
karlkyns þátttakendur í rannsókninni þar sem kannað var sjálfsálit, líkamsímynd og metnaður
þeirra gagnvart íþrótt sinni. Fjölþáttagreining sýndi fram á tengsli sem styður kenningarnar um
átraskanir meðal karlkynskeppenda í vaxtarrækt og niðurstöðurnar sýndu fram á að margir
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keppendur voru með lélegt sjálfsálit og brenglaða líkamsímynd þar sem þeir kvörtuðu yfir að
vera litlir, aumir og ósáttir með líkama sinn (Kessler, 1998).
Bigorexia er andlegur sjúkdómur sem er einnig algengur meðal keppenda í vaxtarrækt
og fitness. Sjúkdómurinn lýsir sér þannig að einstaklingar eru helteknir af áráttu við að stækka
vöðvana og ekkert annað skiptir þá máli (Slater og Phillips, 2011).
Þær aðferðir sem hægt er að nota til að draga úr hættu á átröskunum meðal keppenda er
m.a. að fræða einstaklinga um heilbrigðar matarvenjur, leggja áherslu á hæfni en ekki
líkamsþyngd og útlit, sýna skilning gagnvart málefnum sem varða þyngd og hvetja til
heilbrigðrar nálgunar á þyngd (Weinberg og Gould, 2015).
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Viðauki 1

Æfingaráætlun fyrir eina viku
Rauðletrað táknar ofur-sett.
Dagur 1, Brjóst, Aftanverðar axlir

sett/endurt

Hvíld

Hallandi bekkpressa m/handlóðum

4/6-10.

1 mín.

Bekkpressa m/handlóðum

4/6-10.

1 mín.

Hallandi bekkpressa m/stöng

4/6-10.

1 mín.

Flug í trissu á hallandi bekk

4/10-15.

1 mín.

Cable Iron Cross

4/10-15.

1 mín.

Cable Crossover vs Cable Chest Press

4/10-15.

1 mín.

Sitjandi Flug í tæki (Pec Dec)

4/6-10.

1 mín.

Pec Dec Reverse Flyes

4/6-10.

1 mín.

Aftanverð öxl í trissu (Cable Crossover Rear Delt Fly)

4/6-10.

1 mín.

Dagur 2, Fætur, kálfar

sett/endurt

Hvíld

Fótaréttur

4/20.

1 mín.

Hnébeygja m/stöng (Back Squat)

4/6-10.

Hack Squat m/ þröngri fótastöðu

4/6-10.

Hallandi fótapressa

4/6-10.

Sitjandi fótakreppur í tæki

4/8-12.

Liggjandi fótakreppur í tæki

4/8-12.

Standandi kálfapressa

5/10-15.

Sitjandi kálfaréttur

5/10-15.

1 mín.
1
mín.
1
mín.
1
mín.
1
mín.
1
mín.
1
mín.

Dagur 3, Bak, trappar

sett/endurt

Hvíld

Upphýfingar m/ líkamsþyngd

4/6-10.

1min

Niðurtog m/ stöng (vítt grip)

4/6-10.

1min

Yfirtog m/stöng í trissu (Vítt grip)

4/15.

1min

Róður í trissu m/ v-bar

4/6-10.

1min

Niðurtog m/handgripum (þröngt grip)

4/6-10.

1min

Róður á bekk m/handlóðum

4/6-10.

1min
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Shrugs m/handlóðum

4/6-10.

1min

Shrugs m/stöng

4/6-10.

1min

Hyperextensions

4/10-15.

1min

Dagur 4, Axlir, þríhöfði

sett/endurt

Hvíld

Aftanverð öxl í trissu (Cable Crossover Rear Delt Fly)

4/8-12.

1 mín.

Pec Dec Reverse Flyes

4/8-12.

1 mín.

Upptog m/stöng (vítt grip)

4/10-15.

1 mín.

Hliðarlyftur m/handfangi í trissu (Side lateral raise)

4/12-15.

1 mín.

External Rotation í trissu m/ handfangi

4/12-15.

1 mín.

Axlarpressa m/handlóðum, sitjandi

4/6-10.

1 mín.

Axlarlyftur fram m/handlóðum (Dumbbell front raises)

4/6-10.

1 mín.

Þríhöfðaréttur m/kaðli

3/failure

1 mín.

French Press m/handfangi í trissu

4/10-15.

1 mín.

Dagur 5, Hamstring, kálfar.

sett/endurt

Hvíld

Romanian dead lift

4/6-10.

1min

Sitjandi fótakreppur

4/10-15.

1min

Liggjandi fótakreppur m/öðrum fæti

4/6-10.

1min

Glute bridge í smith vél

4/10.

1min

Hangandi fótalyftur

4/20.

1min

Kálfaréttur í stiga

3/failure

1min

Sitjandi fótakreppur

4/10-15.

1min

Dagur 6, Þríhöfði, tvíhöfði

sett/endurt

Hvíld

Sitjandi Tvíhöfðakreppur (Alternating dumbbell curl)

4/6-10.

1min

Tvíhöfðakreppur m/stöng í trissu (3 dropset í hverju setti)

4/6-10.

1min

Standing EZ-bar curl (vítt grip)

4/6-10.

1min

Preacher curl m/ handlóðum vs Hammer Curl

4/10-12.

1min

Dýfur m/þyngingu

4/6-10.

1min

Þríhöfðapressa m/stöng

4/6-10.

1min

Skull crusher m/ez bar í trissu, liggja á bekk

4/6-10.

1min

Þríhöfðaréttur m/kaðli

4/6-10.

1min

French Press m/ handlóðum

4/12-15.

1min
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Viðauki 2
Dæmi um matarprógram fyrir keppenda á undirbúningstímabili fyrir mót.

Æfing

Brennsluæfing 60 mín.
Kaloríur
100 gr hafrar = 379
kal

Haframjöl (100 gr) + rúsínur + kanill + Whey
prótein ( 1 skeið)
Fjölvítamín

Whey skeið = 150 kal

Millimál

250 ml eggjahvítur + 1 banani

250 ml eggjahvítur =
130 kal
1 banani = 105 kal

Hádegismatur

Kjúklingabringa ( 180 gr ) + brún hrísgrjón ( 50
gr - vigtað fyrir eldun )

Morgunmatur

Grænmeti (100 gr)

Millimál

Nautakjöt 150 gr + 10 möndlur

60 mín fyrir
æfingu

Haframjöl ( 100 gr ) + rúsínur + kanill

ca 30 mín fyrir
æfingu

Whey prótein ( 1 skeið )

Æfing
Strax eftir
æfingu

kreatín (5gr) + Bcaa aminósýrur
Lyftingaræfing
Whey prótein (2 skeiðar)
Bcaa aminósýrur + Kreatin ( 5 gr ) +
Glutamin (5gr)

1 klst eftir
æfingu

Ýsa( 200 gr ) + sætar kartöflur ( 200 gr - vigtað
fyrir eldun)
1000mg C-vítamin

Rétt fyrir svefn

Kasein prótein ( 1 skeið)

10 rúsínur = 16 kal

180 gr
Kjúklingabringa =
297 kcal
50 gr brún hrísgrjón =
185 kal
150 gr Nautalund =
269 kcal
10 möndlur = 69 kcal

100 gr hafrar = 379
kal
10 rúsínur = 16 kal

Whey skeið = 150 kal
2 Whey skeiðar = 300
kal
80 gr dextrose = 300
kal
180 gr Ýsa = 202 kal
200 gr sætar kartöflur
= 172 kcal

1 skeið Casein
Prótein = 130 kal

3249 = kaloríur
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