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Ágrip
Í knattspyrnu eru miklar kröfur gerðar til líkamlegs atgerfis eins og úthalds, styrks og
hraða. Hins vegar eru margir þjálfarar og knattspyrnumenn sem einblína einungis á
úthaldsþjálfun og líta framhjá hinum þáttunum, styrk og hraða. Nútímaknattspyrna er
orðin hraðari en áður og fyrir knattspyrnumenn, til að standast það álag sem fylgir
hverjum knattspyrnuleik, skiptir líkamlegur styrkur miklu máli. Ef knattspyrnumenn ætla
að ná hámarksárangri inni á vellinum verða þeir að vera vel þjálfaðir í þessum þáttum því
ef þeir eru þjálfaðir rétt hafa þeir meiri möguleika á því að vinna mótstöðubaráttu við
andstæðinginn, vera betri í tæklingum, hoppa hærra, hlaupa hraðar, bregðast fyrr við,
forðast þreytu og einnig að komið í veg fyrir meiðsli.
En hvernig geta knattspyrnumenn náð mestum mögulega hraða og styrk svo þeir nái
hámarksárangri inni á vellinum? Samkvæmt mörgum rannsóknum ætti styrktarþjálfunin
að einblína á það að styrkja þá vöðva og vöðvahópa sem ná yfir nokkur liðamót í einu án
þess að auka líkamsþyngd knattspyrnumanna. Skipta ætti hraðaþjálfun niður í fjóra
meginþætti og ættu knattspyrnumenn að þjálfa alla þessa þætti saman til að ná sem
mestum mögulega hraða. Í þessari ritgerð mun höfundur fjalla nánar um þessa þætti og
setja fram nokkur dæmi um æfingar. Einnig er markmið þessarar ritgerðar að gefa öðrum
þjálfurum yfirsýn yfir það hvernig gott er að haga hraða- og styrktarþjálfun svo leikmenn
þeirra nái mestum mögulega hraða og styrk.
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1

Inngangur

Pelé kallaði hana „hinn fallegi leikur.“ Einfaldleikinn við þessa athugasemd um
knattspyrnu hefur hljómað á meðal aðdáenda leiksins um áraraðir (Kirkendall, 2011). En
hvað er knattspyrna? Knattspyrna er einföld liðsíþrótt byggð á 17 reglum og eru þær alltaf
eins hvort sem íþróttin er spiluð í almenningsgarði eða í úrslitum HM. Knattspyrna
samanstendur af tveimur 11 manna liðum sem spila á móti hvort öðru inni á rétthyrndum
velli sem er 90–120 metra langur og 45–90 metra breiður. Markmið leiksins er að skora
fleiri mörk en andstæðingurinn á þeim 90 mínútum sem leikurinn stendur yfir (Cloake,
Dakin, Powley, Radnege og Saunders, 2008). Í knattspyrnu eru miklar kröfur gerðar til
líkamlegs atgerfis eins og úthalds, styrks og hraða. Allir sem horfa á knattspyrnuleik sjá að
íþróttin er mjög krefjandi líkamlega séð. Það er því mikilvægt fyrir leikmenn að vera vel
þjálfaðir svo þeir ráði við þessar líkamlegar kröfur sem fylgja íþróttinni og einnig til að
viðhalda tæknilegri getu allan leiktímann (Bangsbo, 2007). Hewitt (2017) vill meina að
margir þjálfarar og knattspyrnumenn einblíni of mikið á þjálfun úthalds og tækni í sínum
æfingum og líti framhjá hinum mikilvægu þáttum líkamlegs atgervis eins og styrk og
hraða. Það virðist vera eins og þeir trúi ekki á mikilvægi þessara þátta í knattspyrnunni,
sem er hins vegar ekki alveg rétt. Til að mynda ef styrkur er þjálfaður á réttan hátt mun
hann gera leikmönnum kleift að hlaupa hraðar, standast mótstöðu, vera betri í tæklingum,
hoppa hærra, forðast þreytu og koma í veg fyrir meiðsli (Kirkendall, 2011). Hraðaþjálfun
er ekki síður mikilvæg því hraði nútímaknattspyrnu hefur aukist. Bestu leikmenn heims eru
oftast þeir fljótustu og hafa rannsóknir sýnt að þeir leikmenn eru líklegri til að vinna leiki
sem geta framkvæmt fleiri spretti á hámarks ákefð (Sampaio og Maçãs, 2013).
Vegna þess hversu mikilvægir hinir líkamlegu þættir, styrkur og hraði, eru fyrir
knattspyrnumenn er megintilgangur þessa verkefnis að svara hvernig hægt sé að þjálfa
knattspyrnumenn svo þeir nái mestum mögulega styrk og hraða.
Fyrsti kafli ritgerðinnar fjallar um lífeðlis- og líffræðilegu þætti knattspyrnumanna og
hvernig þeir tengjast hraða og styrk. Næstu tveir kaflar eru almennt um hvað hraði og
styrkur er sem og hvernig þeir tengjast knattspyrnu. Í kafla fjögur er samband hraða og
styrks hjá knattspyrnumönnum útskýrt með hinni svokölluðu Hill kúrfu. Fimmti kafli er
um þjálffræðina þ.e.a.s. hraða- og styrktarþjálfun knattspyrnumanna. Í þeim kafla eru
nokkrar æfingar, um það hvernig best er að þjálfa þessa líkamlegu þætti í knattspyrnu,
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sýndar og útskýrðar. Í lokakaflanum eru meginatriðin dregin saman og
rannsóknarspurningunni svarað.
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2

Fræðilegur hluti

Góður skilningur á mikilvægi lífeðlis- og líffærafræði, vöðvastyrks og vöðvavinnu í
knattspyrnu, auðveldar þjálfurum að búa til viðeigandi æfingaáætlun fyrir
knattspyrnumenn eins og fyrir hraða- og styrktarþjálfun (Reilly og Williams, 2005). Því
mun ég í þessum kafla fjalla um helstu þætti hreyfikerfis, sem er sá hluti stoðkerfisins sem
tengist hreyfingu, og um það hvernig uppbygging þess styrkir virknina á þann hátt sem við
á í knattspyrnu (Reilly og Williams, 2005).

2.1 Vöðvar
Beinagrindarvöðvar eru eins og nafnið gefur til kynna yfirleitt tengdir beinum. Þeir eru
viljastýrðir vöðvar og við notum þá til að hreyfa okkur (Grabowski og Tortora, 2001). Í
líkamanum eru meira en 600 beinagrindarvöðvar af öllum stærðum og gerðum.
Aðaltilgangur beinagrindarvöðvanna er að hreyfa liðina. Hver liðamót hafa einn eða fleiri
vöðva fyrir hverja hreyfingu sem framkvæmd er. Þessir vöðvar eða vöðvahópar vinna
vanalega tveir og tveir saman til að hreyfingar okkar verði mjúkar og nákvæmar. Ef annar
teygir á liðnum dregst hinn saman. Þetta er vegna þess að hver vöðvi getur aðeins
framkvæmt styttingu en ekki lengingu á sjálfum sér (Brown, 2007). Hjá fólki samanstanda
beinagrindarvöðvar af u.þ.b. 40 – 50 % af heildarlíkamsþyngd en hjá knattspyrnumönnum
er hlutfallið að öllu jöfnu hærra Reilly og Williams, 2005).

2.2 Hreyfieining
Hreyfitaugungar stjórna beinagrindarvöðvunum, en þær eru grundvöllur þess að vöðvi
styttist og myndar styrk. Hreyfitaugungur og allar þær vöðvafrumur sem hann örvar kallast
svo hreyfieining. Hún er samansett af annað hvort týpu I vöðvafrumum eða týpu II
vöðvafrumum (Brown, 2007) og er fjöldi þeirra í hverri hreyfieiningu mismunandi, allt frá
örfáum og upp í nokkur þúsund. Í vöðvunum sem fínstjórna vöðvakraftinum eins og t.d.
vöðvunum kringum augun og að litlu leyti í fingravöðvunum, er minnsta hreyfieiningin en
lítil þörf er á fínstjórnun í stóru og kraftmiklu vöðvunum t.d. í réttivöðvum í hnjánum og
rassvöðvunum. Vegna þess að allar frumur í hverri einingu stjórnast af einum og sama
hreyfitaugungnum vinna þær alltaf saman (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1998). Hægt er
að virkja fleiri hreyfieiningar með þjálfun og kallast sú aðferð taugaaðlögun. Ekki er hægt
að komast hjá henni því stuttu eftir að þjálfunin hefst er virkjuðum hreyfieiningum byrjað
að fjölga. Því geta einstaklingar aukið styrk sinn þrátt fyrir að vöðvafrumurnar stækki ekki.
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Það þýðir að stærð vöðvans þarf ekki að stækka til þess að styrkurinn verði meiri.
Hinsvegar verður taugaaðlögun að eiga sér stað svo vöðvinn geti stækkað (Brown, 2007).

2.3 Vöðvafrumur
Hæfileikar vöðva í knattspyrnumönnum ráðast oftast af flokkun vöðvafrumanna í þeim.
Vöðvafrumur eru flokkaðar í hraðar eða hægar vöðvafrumur og fer það eftir því hversu
hröð svörun þeirra er þegar þær eru örvaðar. Hægt er að flokka þær nánar en það er byggt á
vefjaefnafræðilegum eiginleikum mismunandi hreyfieininga (Reilly og Williams, 2005).
Þessi flokkun greinir á milli hægra vöðvafruma, týpa I, hraðra vöðvafruma, týpa IIA, og
mjög hraðra vöðvafruma, týpa IIB (McGinnis, 2013).
Týpa I vöðvafrumur
Hafa mikinn þéttleika af hvatberum og hafa því mun meira þol og þreytuviðnám. Þessar
vöðvafrumur eru með hægt hlutfall af myndun togkrafts og eru minni í þvermál, sem leiðir
til þess að hámarkstogkraftur þeirra er minni (McGinnis, 2013).
Týpa IIB vöðvafrumur
Eru glýkógen ríkar og hafa minna magn af hvatberum sem þýðir að þær hafa ekki sömu
getu til að vinna orku með súrefni. Þessar vöðvafrumur hafa mikla loftfirrta getu og litla
loftháða getu, sem verður til þess að þær þreytast mjög fljótt. Hlutfallið af myndun
togkrafts í þeim er þó hratt. Þvermál þeirra er stærra heldur en týpa I vöðvafrumur þannig
að þær geta myndað mikinn togkraft, en þó ekki í langan tíma (McGinnis, 2013).
Týpa IIA vöðvafrumur
Hafa sömu eiginleika og týpa I og týpa IIB vöðvafrumur. Þær hafa tiltölulega mikla
lofháða og loftfirrta getu sem leiðir til þess að þær geta myndað togkraft hratt og viðhaldið
honum í langan tíma (McGinnis, 2013).
Vöðvarnir í knattspyrnumönnum eru samansettir af blöndu allra vöðvafrumanna.
Hlutfall þeirra er hins vegar ekki alltaf það sama, en þar sem nauðsynlegt er að hafa góðan
sprengikraft í knattspyrnu til að hlaupa hratt, hoppa hátt og sparka fast í boltann ættu
knattspyrnumenn að auka við týpu II vöðvafruma í vöðvunum. Það sem hefur áhrif á það
er t.d. sérhæfðar þjálfunaraðferðir (Reilly og Williams, 2005). Ekki hefur verið hægt að
sýna fram á að hægt sé að breyta týpu I vöðvafrumum í týpu II vöðvafrumur, en þó er hægt
að breyta týpu IIA vöðvafrumum í týpu IIB vöðvafrumur og fjölga hlutfalli þeirra með
sérhæfðri þjálfun t.d. hraða- og styrktarþjálfun (Dintiman og Ward, 2003). Í rannsókn einni
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á dönskum landsliðsmönnum í knattspyrnu tóku leikmennirnir þátt í þriggja mánaða
styrktarþjálfun á framanverðu lærvöðvunum („quadriceps“). Útkoman sýndi fram á
minnkun á týpu IIA vöðvafrumum úr rúmlega 35% niður í tæp 28% og verulega aukningu
á týpu IIB vöðvafrumum úr 5,5% í tæp 15%. Vel þjálfaðir knattspyrnumenn geta því aukið
skammtíma áhrif vöðvanna með styrktarþjálfun (Andersen, Klitgaard, Bangsbo og Saltin,
1994).
Flokkun vöðvafruma geta einnig endurspeglað stöðu leikmanna á vellinum. Parente
o.fl. (1992) sýndu fram á að það væri hærri prósenta af týpu I vöðvafrumum á meðal
miðjumanna heldur en varnar- og sóknarmanna. Varnarmennirnir höfðu þó meira af týpu
IIB vöðvafrumum heldur en sóknar- og miðjumennirnir. Þessir eiginleikar samsvara þeim
kröfum sem felast í að spila mismunandi stöður á vellinum.

2.4 Vöðvavinna
Hægt er að flokka hreyfingu vöðva í þrjár gerðir samdráttar: styttandi, jafnlengjandi og
lengjandi. (Kenney, Wilmore og Costill, 2012). Knattspyrnumaður framkvæmir alla þessa
samdrætti þegar hann spilar knattspyrnuleik, hvort sem hann hleypur, sparkar í boltann eða
hoppar upp í skallabolta. Í jafnlengjandi vöðvasamdrætti er vöðvinn að framkvæma kraft
án þess að hreyfast, þ.e.a.s. lengdin á vöðvanum er sú sama allan tímann (Kenney o.fl.,
2012). Samdrátturinn er mjög mikilvægur vegna þess að hann myndar stöðugleika í
sumum liðamótum á meðan önnur liðamót eru hreyfð (Grabowski og Tortora, 2001) eins
og þegar knattspyrnumaður hleypur hratt, en þá eru vöðvarnir í höndum og búk að
viðhalda jafnvægi líkamans á meðan fætur og mjaðmir eru á hreyfingu (Reilly og
Williams, 2005). Dýnamískur samdráttur kallast það þegar vöðvi myndar kraft með
hreyfingu, s.s. styttandi eða lengjandi vöðvasamdráttur. Grunnurinn að vöðvavinnu vísar til
styttandi samdráttar, s.s. vöðvinn að styttast (Kenney o.fl., 2012), dæmi um það er þegar
knattspyrnumaður sparkar í bolta, en þá eru framanverðu lærvöðvarnir að styttast
(Bangsbo, 2003). Í lengjandi vöðvasamdrætti er vöðvinn einnig að mynda kraft þó hann sé
að lengjast (Kenney o.fl., 2012) t.d. þegar knattspyrnumaður tekur á móti háum bolta með
lærinu til að stoppa hann hjá sér, þá eru framanverðu lærvöðvarnir að lengjast og verður
því lengjandi vöðvasamdráttur (Bangsbo, 2003). Ef knattspyrnumaður vill til að mynda
bæta hraða sinn og styrk verður þjálfunin hans að innihalda allar þessar gerðir vöðvavinnu.
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3

Hraði

Hraði, snerpa og þol eru mikilvægir hæfileikar sem geta haft áhrif á hvernig fólk stendur
sig í íþróttum. Þessir hæfileikar hafa áhrif á vöðvastyrk íþróttamanna. Það getur bætt
hámarksárangur með því að samþætta hraða-, snerpu- og þolæfingar í æfingaáætlun og ef
þjálfarar skilja hvaða þættir hafa áhrif á hraða, snerpu og þol hjálpar það þeim að útbúa
þjálfunaráætlanir sem hámarka árangurinn (Bompa og Haff, 2009). Geta íþróttamanns til
að auka hraðann og sprettinn byggist á getu hans til að framleiða kraft við mikinn
samdráttarhraða vöðvafrumunnar. Rannsóknir sýna að mikil viðnámsþjálfun er árangursrík
leið til að auka styrk og kraft (Bruce-Low & Smith, 2007; Young, 2006).
Hraði er hæfileikinn til að fara mjög hratt yfir ákveðna vegalengd. Hæfileikinn til að
hreyfa sig hratt í beinni stefnu er ómissandi þáttur til að ná árangri í mörgum íþróttum. Að
taka beina spretti er hægt að skipta niður í þrjú stig: hröðun, að ná hámarks hraða og að
viðhalda hámarks hraðanum (Bompa og Haff, 2009). Allir íþróttamenn geta bætt viðbragð,
stöðvun og hröðun. Þó svo að erfðir séu mikilvægar í þessu sambandi má ekki gleyma því
að umhverfi og þjálfun skipta líka miklu máli. Án tillits til erfðauppbyggingar getur hvaða
íþróttamaður sem er orðið hraðari með viðeigandi þjálfun (Dintiman og Ward, 2003).
Hröðun er hæfileikinn til að auka hreyfingarhraða á stuttum tíma. Hröðun ákvarðar
frammistöðu spretthlaupara á stuttum vegalengdum (5 metra og 10 metra) og er venjulega
mæld sem hraði (m/s) eða tímaeining (sekúndur eða mínútur). Hæfileiki til að auka
hraðann er mismunandi milli íþróttamanna hinna ýmsu íþrótta. Sem dæmi nær óþjálfaður
spretthlaupari hámarkshraða í 100 metra hlaupi á vegalengdinni 10 – 36 metrum þar sem
aftur á móti vel þjálfaður spretthlaupari nær ekki hámarkshraða fyrr en við 80 metrana. Það
er líklegt að hámarks styrkur réttivöðvans við hnén útskýri að hluta til hröðunarhæfileika
hinna ýmsu íþróttamanna, vegna þess að styrkur tengist sprettgetunni. Þetta hefur verið
stutt með rannsóknum þar sem sagt er að hraðir spretthlauparar séu verulega sterkari og
geti náð hraða hraðar en hægari andstæðingar þeirra (Bompa og Haff, 2009).
Í mörgum íþróttagreinum, eins og t.d. knattspyrnu, er hraði og kraftur einn af
undirstöðum árangursríks leiks (Bompa og Haff, 2009) og ef leikmenn ætla að hlaupa
hraðar eða hoppa hærra en andstæðingarnir og koma boltanum sem hraðast í mark þeirra
skiptir miklu máli að hafa góðan kraft (Hori, Newton, Nosaka og Stone, 2005). Fyrir
knattspyrnumenn skiptir miklu máli að þjálfa hröðun, skrefatíðni, skrefalengd og þol. Þó
bætt þol bæti ekki hraða íþróttamanna hjálpar það þeim að halda hraðanum þegar áreynslan
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fer að segja til sín eftir endurtekna stutta spretti eða langa spretti. Þessi eiginleiki er
mikilvægur mörgum hópíþróttamönnum (Dintiman og Ward, 2003). Í knattspyrnuleik er
meðallengd spretts um 17 metrar og hver sprettur getur verið frá 1,5 – 105 metrar. Oft
byrja þessir sprettir meðan leikmaðurinn er á rólegum hraða eða þegar hann er að koma úr
eða fara í tæklingu. Þess vegna er hæfileikinn til að bregðast hratt við ólíkum aðstæðum
áreitis mjög mikilvægur fyrir leikmann í knattspyrnu. Eftir hröðunina nær leikmaðurinn
hámarkshraða og þó hann hafi hæfileikann til þess að ná honum getur hann oft ekki haldið
honum lengi, sem bendir til þess að hröðun og hámarkshraði séu sérstakir spretthæfileikar.
Munurinn á hreyfilýsingu hröðunar og hámarkshraða í spretthlaupi styður þessa athugun
og gefur til kynna að virk hlaupatækni og styrkur skiptir miklu máli í þróun hámarkshraða.
Sprettþjálfun, sem þjálfar hraðann, þarf því að vera hluti af knattspyrnuþjálfuninni og að
skiptast á stuttum og löngum sprettæfingum virðast vera árangursríkastar (Bompa og Haff,
2009).
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4

Styrkur

Samkvæmt skilgreiningu fræðimanna er styrkur geta vöðvanna til að mynda kraft (Gjerset
o.fl., 1998; Brunes, Diserud og Elvestad, 2000). Allir búa yfir ákveðni getu til að mynda
styrk og er hann mismikill milli einstaklinga (Gjerset o.fl., 1998). Hægt er að auka hann
töluvert með æfingum (Kenney o.fl., 2012). Lengi var haldið að til að auka styrk þyrfti að
auka þversnið vöðvanna en rannsóknir sýna að svo er ekki. Aukin styrktarþjálfun styrkir
ekki aðeins vöðvana heldur taugakerfið líka og hefur þjálfunin bæði taugaaðlögun og
vöðvaaðlögun í för með sér (Kenney o.fl., 2012). Því eru það fyrst og fremst þessir tveir
þættir sem huga þarf að þegar kemur að styrktarþjálfun (Baechle og Earle, 2000). Flestir
þjálfarar í dag vita að styrkleikaþjálfun hjálpar íþróttafólki í flestum íþróttagreinum til að
verða sterkara, hraðara og hafa betra viðnám gegn meiðslum (Newton, 2006).
Skilgreiningin um styrk segir ekki allt því honum er skipt í þrjá meginþætti, þ.e.
hámarksstyrk, úthaldsstyrk/vöðvaþol og sprengikraft/vöðvaafl (Baechle og Earle, 2000;
Gjerset o.fl., 1998).

4.1 Hámarksstyrkur
Hámarksstyrkur er geta líkamans/vöðvanna til að lyfta hámarksþyngd einu sinni, óháð tíma
(Kenney o.fl., 2012). Oft er talað um hámarkskraft sem RM þ.e. „repetition max“ og er það
100% orkunýting á vöðvunum. Ein besta aðferðin til að auka stærð og fjölda aktín og
mýósín í vöðvum, er þjálfun á hámarkskrafti. Yfirleitt eru æfingar ekki gerðar einu sinni en
hins vegar er hægt að nota eitt RM til að ákvarða hver mesti mögulegi kraftur er sem
einstaklingur getur framkvæmt. Við styrktaræfingar er hlutfall af einu RM notað við
útreikning á æskilegri ákefð og fjölda endurtekninga (Brown, 2007). Til að bæta hann í
knattspyrnu geta lyftingar verið áhrifarík leið vegna þeirrar áherslu sem lögð er á mikinn
kraft og ákafa í knattspyrnunni (Hori o.fl., 2005). Endurtekningar í hámarkskraftæfingum
eru yfirleitt ekki fleiri en sex í hverri umferð vegna þess að æfingarnar eru framkvæmdar af
mikilli ákefð. Til að líkaminn fái tíma til að jafna sig er mikilvægt að hafa næga hvíld milli
umferða t.d. eina til þrjár mínútur. Æskilegt er að um minnst tveir dagar líði á milli
hámarkskraftæfinga (Clark, Lucett og Sutton, 2012; Dick, 2007). Ekki er hægt að bæta
kraft og hraða knattspyrnumanna og –kvenna eingöngu með tækni og hlaupaæfingum, því
aðlögun þeirra að síendurteknum hlaupahreyfingum verður brátt til þess að þau hætta að
bæta sig og stöðnun getur orðið á getubætingu þeirra í hraða og krafti. Því er mikilvægt að
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setja sérhæfðar lyftingar- og styrktaræfingar inn í æfingaþjálfunina og hafa þjálfarar og
íþróttafræðingar horft æ meir til þess þáttar (Zatsiorsky og Kraemer, 2006).

4.2 Úthaldsstyrkur/vöðvaþol
Úthaldsstyrkur/vöðvaþol er geta líkamans/vöðvanna til að vinna lengi undir álagi, geta
endurtekið (Kenney o.fl., 2012). Þegar kemur að vöðvaþolsþjálfun er lögð áhersla á magn
en ekki ákefð eða þyngd. Við þess konar þjálfun eru styrktaræfingar endurteknar a.m.k.
tólf sinnum (Brown, 2007). Samkvæmt rannsóknum veldur stytting hvíldar í
vöðvaþolsæfingum vöðvaaðlögun og eykur það hvatbera í vöðvum að stytta hvíldartímann
niður í eina mínútu. Einnig hækkar mjólkursýruþröskuldurinn og vöðvafrumur verða
sérhæfðari (Kraemer og Ratamess, 2004). Í knattspyrnu er mikilvægt fyrir leikmenn að
hafa þennan eiginleika því þeir þurfa að geta framkvæmt nægilegan styrk til að skjóta,
hlaupa, hoppa og vinna einvígi, allar þær 90 mínútur sem leikurinn stendur yfir (Verheijen,
1998). Gott vöðvaþol knattspyrnumanna gerir þeim einnig kleift að spila á stærsta
mögulega stigi knattspyrnunnar í langan tíma og að þeir nái hámarksframmistöðu
(McEachen, 2004).

4.3 Sprengikraftur/vöðvaafl
Sprengikraftur/vöðvaafl er geta líkamans/vöðvanna til að yfirvinna mótstöðu hratt, lyfta
ákveðinni þyngd mjög hratt (Kenney o.fl., 2012) og getan til að geta hreyft útlimi eða aðra
hluta líkamans á sem mestum hraða (Vilhjálmur Steinarsson, 2013). Sprengikraftur
ákvarðast af mörgum þáttum og spila erfðir stórt hlutverk hjá hverjum og einum og
einstaklingur þarf að hafa góðan grunnstyrk áður en farið er í sprengikraftsæfingar (Dick,
2007; Vilhjálmur Steinarsson, 2013). Mikið afl verður til við þær hreyfingar sem skapa
sprengikraft, vöðvarnir þreytast og þurfa að jafna sig. Hvíld milli umferða er því mikilvæg
og það er ekki æskilegt að hafa stutt bil milli æfinga. Því ættu að líða um tveir dagar milli
sprengikraftsæfinga (Dick, 2007). Knattspyrnuleikir byggjast að stórum hluta á
kraftmiklum athöfnum t.d. tæklingum, spyrnum, hoppum og snúningum (Reilly og
Williams, 2003) og þessar athafnir krefjast allar mikils sprengikrafts/vöðvaafls. Styrkur
getur aukist mikið við þjálfun og ekki síst sprengikraftur og þar sem hann er stór hluti af
leiknum þarf að þjálfa hann upp skipulega (Kenney o.fl., 2012).
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5

Hill kúrfa

Til að útskýra sambandið á milli hraða og
styrks hjá knattspyrnumönnum er best að nota
Hill kúrfuna, öðru nafni Afl-hraða kúrfan. Hún
hefur x og y ás og er hraðinn settur á x-ásinn og
aflið á y-ásinn (mynd 1). Kúrfan lýsir sambandi
þessara tveggja þátta þ.e. eftir því sem hraðinn
er meiri við ákveðna hreyfingu getum við
myndað minna afl í vöðvunum og öfugt, við
myndum meira afl eftir því sem hreyfingin er

Mynd 1 Samband hraða og styrks (Lehman, 2013).

hægari. Því ætti það að vera takmark þjálfara
allra íþrótta að finna út hvar á Hill kúrfunni þjálfunin ætti að vera (Bompa og Haff, 2009).
Í knattspyrnu er meirihluti leiktímans takmarkaður fyrir knattspyrnumenn í að framkvæma
hámarksafl og því hafa þeir sem geta framkvæmt mikið afl á stuttum tíma yfirburði yfir
aðra knattspyrnumenn sem geta það ekki (Swinnen, 2016). Markmið þjálfunarinnar ætti
því að vera koma knattspyrnumönnum til hægri á kúrfunni þ.e.a.s. hjá hraða-styrknum og
hraðanum (mynd 1). Hraða-styrkurinn er skilgreindur sem getan til að framkvæma
hreyfingu hratt á móti frekar lítilli ytri mótstöðu (að jafnaði minni en 30% af
hámarksstyrk). Þessi þjálfun er þekkt fyrir að auka getu knattspyrnumanna í að mynda afl
mjög hratt eins og að spretta, hoppa og framkvæma stefnubreytingar. Æfingar sem eru
oftast notaðar við þessa þjálfun eru t.d. hnébeygjuhopp, viðnámssprettir og
sprengikraftsæfingar (Strudwick, 2016). Hægt er að skilgreina hraðann sem mesti hraði
vöðvasamdráttar sem knattspyrnumaður getur framkvæmt í ákveðinni hreyfingu og eru
sprengikrafts- og spretthraðaæfingar notaðar við þessa þjálfun. Ástæðan fyrir því er sú að
þessar æfingar eru framkvæmdar með miklum hraða og litlu afli vegna þess að það er
ekkert ytra viðnám (Swinnen, 2016).
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6

Þjálffræði

Eins og ég nefndi í inngangi er knattspyrna mjög krefjandi íþrótt líkamlega séð. Hún er
kraftmikil íþrótt með stanslausum átökum á meðan hún er einnig hröð, því er hægt að segja
að hún sé frekar erfið (Vogelsinger, 1973). Til að mynda hefur verið sýnt fram á það að
hinn meðal atvinnumaður ferðast um 8 - 13 km í einum leik og breytir um ákefð í um 1300
skipti (Reilly og Thomas, 1976; Bangsbo 2007). Þessi yfirferð sem hann fer samanstendur
af göngu (24%), léttu skokki (36%), hröðu skokki (20%), sprettum (11%), hlaupum
afturábak (7%) og hreyfingu með bolta (2%) (Reilly, 1994; Williams, Lee og Reilly,
1999). Á þessu sést að atvinnumaðurinn eyðir um 2/3 af leiknum á lágri til meðal ákefð og
að meirihluti orkunnar sem hann þarf kemur frá loftháðum orkuferlum. Samt sem áður er
loftfirrt orkumyndun mjög mikilvæg því hennar er þörf þegar atvinnumaðurinn t.d. hleypur
stutta spretti, fer í tæklingar, framkvæmir stefnubreytingar, hoppar o.fl. (Bangsbo, 2007).
Því er ekki nóg fyrir atvinnumanninn að vera einungis með gott og mikið þol heldur þarf
að hann að auki að vera með góðan sprengikraft þ.e. í hröðun, stefnubreytingum og
sprettum (Bangsbo og Andersen, 2013). Alhliða líkamlegur styrkur er ekki síður
mikilvægur fyrir atvinnumanninn því knattspyrnan krefst þess að hann sé virkur allan
tímann þ.e.a.s. þegar hann sparkar í boltann, stekkur upp í skallabolta, skýlir boltanum frá
andstæðingnum, fer í öxl í öxl við andstæðinginn o.fl. (Kirkendall, 2011).
Atvinnumaðurinn ætti því að leggja áherslu á hraða- og styrktarþjálfun meðfram þolþjálfun
til að árangur hans verði sem mestur.

6.1 Hraðaþjálfun
Í knattspyrnu þarf að hafa í huga að hraði þýðir meira en bara getuna til að hlaupa hraðar
en næsti maður. Það þýðir:


Hröð byrjun þ.e. snöggt viðbragð þar sem fyrsta skrefið er mikilvægast,
þetta er bæði huglægt (ákveðni) og líkamlegt (sprengikraftur) viðbragð.



Snerpa til að breyta snöggt um stefnu, stoppa samstundis, stökkva eftir
bolta.



Framkvæma tækniatriði kerfisbundið, með hraða og með átaki.



Getan til að taka taktískar ákvarðanir og breyta hratt um stefnu til að takast á
við ýmsar aðstæður (Vogelsinger, 1973).
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Leikhraði knattspyrnunnar hefur orðið mun meiri á síðustu árum og hafa til að mynda
fleiri hlaup og hlaup af hárri ákefð aukist (Jovanovic, Sporis, Omrcen og Fiorentini, 2011;
DeNigris, 2016). Hraði er sá eiginleiki sem getur haft úrslitaáhrif á það hvernig
knattspyrnuleikur endar. Hraðaþjálfun er því mjög mikilvæg þegar kemur að knattspyrnu
og segja margir þjálfarar að sú þjálfun sé ein sú mikilvægasta í nútímaknattspyrnu (Schmid
og Alejo, 2002; Sampaio og Maçãs, 2013). Hægt er að skipta hraðaþjálfun í fjóra þætti þ.e.
viðbragðshraða, hraðaaukningu, hámarkshraða og hraðaþol. Til að ná sem bestum árangri
út úr þjálfuninni þarf að þjálfa alla þessa þætti saman því þetta eru allt þættir sem eru
mikilvægir fyrir knattspyrnumenn til að ná árangri á vellinum (Gjerset o.fl., 1998; Dick,
2007). Í hraðaþjálfun ættu knattspyrnumennirnir að vinna á hámarksákefð allan tímann og
vera úthvíldir þ.e. að hafa fengið góða hvíld á milli endurtekninga og/eða æfinga. Því væri
gott að framkvæma þessa þjálfun í byrjun æfinga þ.e.a.s. þegar knattspyrnumennirnir eru
ekki þreyttir og hafa fulla orku (Matkovich og Davis, 2009).
6.1.1 Viðbragshraði
Helsti tilgangur viðbragðsþjálfunar er að æfa hraðar hreyfingar og hröð viðbrögð til að
knattspyrnumaðurinn geti verið fyrstur af stað annað hvort með eða án bolta (Dick, 2007).
Því eru snerpu- og sprengikraftsþjálfun sem ýta undir hröð viðbrögð knattspyrnumannsins,
bæði í aðgerð og hugsun, mikilvæg til að hann nái sem mestum árangri á vellinum.
6.1.1.1 Sprengikraftsæfingar
Sprengikraftsþjálfun („plyometric training“) er ein mikilvægasta þjálfunaraðferðin í
hraðaþjálfun og er talin vera sú árangursríkasta þegar auka á viðbragðshraða
knattspyrnumanna (Davies, e.d.). Þessi tegund þjálfunar er mjög góð fyrir
knattspyrnumenn því hún eykur hlutfall týpu II vöðvafruma í vöðvunum sem er gott fyrir
uppbyggingu hraða. Hins vegar ættu knattspyrnumenn ekki að framkvæma þessa tegund
þjálfunar daglega heldur að mesta lagi tvisvar í viku, með vinnuhlutfallið 1:10 og að það
líði a.m.k. 48 klst. á milli æfinga (DeNigris, 2016). Hér fyrir neðan eru nokkur dæmi um
sprengikraftsæfingar.
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Æfing 1 (Framstigshopp – mynd 2)
Endurtekningar/sett/hvíld: 30 sek./8/5 mín. milli
setta.
Áhöld: Engin.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur með fætur í
sundur t.d. hægri fótinn fyrir framan líkamann og
þann vinstri fyrir aftan. Hann beygir sig svo niður

Mynd 2 Framstigshopp (Chu, 1992).

þannig að mjaðmir og hné eru í 90°.
Aðferð: Leikmaðurinn hoppar eins hátt upp og hann getur með því að sveifla höndunum og
spyrna fast í jörðina. Hann heldur upphafstöðunni allan tímann. Um leið og hann lendir
hoppar hann strax aftur upp (Chu, 1992).
Æfing 2 (Hliðarhopp yfir hindrun – mynd 3)
Endurtekningar/sett/hvíld: 30 sek./8/5 mín. milli setta.
Áhöld: Ein keila.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur við hliðina á keilunni.
Aðferð: Leikmaðurinn hoppar lóðrétt yfir keiluna með
því að spyrna sér af þeim fæti sem er fjærst keilunni eins
snöggt og hann getur, nokkrum sinnum í röð (Chu,

Mynd 3 Hliðarhopp (Chu, 1992).

1992).
Æfing 3 (Keiluhopp með stefnubreytingum og sprettum – mynd 4)
Endurtekningar/sett/hvíld: 6/8/5 mín. milli setta.
Áhöld: Sex keilur í heildina sem mynda bókstafinn Y. Fjórar
keilur saman með eins metra millibili. Tvær keilur fimm
metrum frá hinum keilunum í sitt hvora áttina.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur með fætur axlarbreitt í
sundur og fyrir framan fyrstu keiluna.
Aðferð: Leikmaðurinn hoppar jafnfætis yfir fyrstu fjórar
keilurnar. Um leið og hann lendir eftir síðasta hoppið hleypur
hann strax af stað í átt að keilunni sem er hægra megin við sig.
Í næstu umferð hleypur hann að keilunni vinstra megin við sig
(Chu, 1992).
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Mynd 4 Keiluhopp teiknað af
Daníeli Erni
Baldvinssyni.

Æfing 4 (Skalli)
Endurtekningar/sett/hvíld: 6/5/1 mín. milli endurtekninga og 4 til 6 milli
setta.
Áhöld: Einn bolti..
Upphafsstaða: Leikmaður er tilbúinn að skalla bolta til baka á
þjálfarann.
Aðferð: Þjálfarinn kastar bolta upp í loftið í átt að leikmanninum.
Leikmaðurinn hoppar upp og skallar boltann til baka með eins miklum
krafti og hann getur (Verheijen, 1998).
6.1.1.2 Snerpuæfingar
Eitt af því sem hefur mikið að segja um getu knattspyrnumannsins er snerpan hans. Þessi
líkamlegi eiginleiki er mikilvægur fyrir knattspyrnumanninn því hann getur haft
úrslitaáhrif við ýmis konar aðstæður sem geta komið upp í knattspyrnuleik (Verheijen,
1998). Undirstöðuhreyfingarnar að spretta, auka hraða, draga úr hraða, bregðast við, skipta
fljótt um stefnu og fara hratt af stað eru allt forsendur fyrir snerpu (Plummer, e.d.),
hraðaþjálfun ætti því að vera grundvölluð á þessum atriðum til að auka viðbragðshraða
knattspyrnumannsins. Hér fyrir neðan eru nokkur dæmi um snerpuæfingar.
Æfing 1 (Sprettur eftir skipun)
Endurtekningar/hvíld: 10/1:4 vinnuhlutfall (fjórum sinnum lengri hvíld en vinnan).
Áhöld: Engin.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur jafnfætis á byrjunarlínunni.
Aðferð: Þegar leikmaður heyrir skipanir eins og hróp, hvísl eða óformlegar skipanir þar
sem honum er sagt að fara af stað, sprettur hann yfir að endalínunni.
Tilbrigði:
1. Á byrjunarlínunni er leikmaður látin annað hvort ganga á
staðnum, beygja sig niður, leggjast niður, hjóla út í loftið
liggjandi, standa á öðrum fæti, hoppa o.s.frv. áður en hann fær
skipanir um að spretta yfir að endalínunni.
2. Leikmaður stendur á byrjunarreit sem er á milli byrjunar- og
endalínu. Hann fær svo skipanir um hvor staðinn hann á að
spretta að, en á meðan þarf hann að bregðast við skipunum eins
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og t.d. snúa, þá hleypur hann til baka, hoppa, þá skallar hann
ímyndaðan bolta o.fl..
3. Skipanir sem leikmaður fær gætu bæði verið hljóð- og sjónrænar
merkingar frá hreyfingu annara leikmanna og/eða boltans
(Vogelsinger, 1973).
Æfing 2 (Sprettur eftir bolta – mynd 5)
Endurtekningar/hvíld: 10/1:4 vinnuhlutfall
(fjórum sinnum lengri hvíld en vinnan).
Áhöld: Fjórar keilur og einn bolti.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur u.þ.b. fimm
metrum fyrir framan þjálfarann (S) sem stendur
á milli tveggja keilnapara, sem eru tuttugu
metra í sitt hvora áttina, með bolta.

Mynd 5 Sprettur eftir bolta (Bangsbo, 2007).

Aðferð: Þjálfarinn sendir boltann á
leikmanninn sem sendir hann til baka á þjálfarann. Um leið og þjálfarinn
fær sendinguna sparkar hann boltanum í átt að öðru hvoru keilumarkinu
og á leikmaðurinn að reyna ná boltanum áður en hann fer í markið.
Tilbrigði:
1. Styttri vegalengd á sprettinum t.d. tíu eða þrjátíu metrar.
2. Leikmaður og þjálfari senda boltann á milli sín þangað til
þjálfarinn sparkar boltanum í átt að öðru hvoru keilumarkinu
(Bangsbo, 2007).
Æfing 3 (Sprettur með snúningum – mynd 6)
Endurtekningar/hvíld: 8-10/1:4 vinnuhlutfall (fjórum
sinnum lengri hvíld en vinnan).
Áhöld: Þrjár keilur hlið við hlið með fimm metra millibili.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur á byrjunarlínunni með
bolta og tilbúinn að spretta af stað.
Aðferð: Við skipun sprettir leikmaður af stað að fyrstu
keilu, fer réttsælan hring í kringum hana, sprettir að
næstu, fer rangsælis í kringum hana, sprettir að þriðju
keilunni, fer út fyrir hana og sprettir tæpa tíu metra (10
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Mynd 6 Sprettur með snúningum
(Brown, Ferrigno og
Santana, 2000).

yards) áfram til hægri. Í næstu umferð sprettir hann til vinstri við þriðju
keiluna.
Tilbrigði:
1. Auka við keilur á leiðinni.
2. Lengja bilið á milli keilanna (Brown, Ferrigno og Santana,
2000).
6.1.2 Hraðaaukning
Hraðaaukningu er hægt að skilgreina sem skrefafjöldi sinnum skrefalengd (Baechle og
Earle, 2008). Helsti tilgangur hennar er að ná hámarkshraða sem allra fyrst og snúa því
æfingar einna helst að bætingu í tæknilegum útfærslum og styrktaræfingum (Dick, 2007).
Fyrir knattspyrnumanninn til að bæta skrefafjölda sinn þyrfti hann að gera eins konar
yfirhraðaæfingar þ.e.a.s. æfingar sem neyða hann í að framkvæma tíðari skref en hann er
vanur. Æfingar fyrir það eru t.d. sprettir á hlaupabretti, sprettir niður brekku o.fl.. Fyrir
knattspyrnumanninn til að bæta skrefalengd sína væru æfingar eins og sleðahlaup, sprettir
með þyngdarvesti og styrktaræfingar góðar því þær auka styrk líkamans í kringum mjaðmir
og virkja fleiri vöðvafrumur af týpu II (Baechle og Earle, 2008; Behrens og Simonson,
2011). Hér fyrir neðan eru fleiri dæmi um æfingar fyrir hraðaaukningu.
Æfing 1 (Snúningur – mynd 7)
Endurtekningar/sett/hvíld: 6/2/1-2 mín. milli
endurtekninga og 4 mín. milli setta.
Áhöld: Þrjár keilur og einn bolti.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur við keilu A og
þjálfari stendur fimm metrum frá keilu C þ.e.a.s.

Mynd 7 Snúningur (Verheijen, 1998).

lengra frá leikmanninum.
Aðferð: Leikmaðurinn eykur hraða sinn smám saman frá keilu A til keilu
B þar sem hann tekur á sprett að keilu C. Þegar hann kemur þangað
spilar hann einn-tvo við þjálfarann og sprettir svo til baka að keilu A
(Verheijen, 1998).
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Æfing 2 (Stutt skref – mynd 8)
Endurtekningar/sett/hvíld: 6/2/1-2 mín. milli endurtekninga og 4
mín. milli setta.
Áhöld: Þrjár keilur og æfingastigi.
Upphafsstaða: Leikmaður stendur við keilu A tilbúinn.
Aðferð: Leikmaðurinn eykur hraða sinn smám saman frá keilu A
til keilu B þar sem hann sprettir að keilu C. Frá keilu B til keilu C
er æfingastigi sem neyðir leikmanninn í að auka hraðann með því
að nota stutt skref (Verheijen, 1998).
Mynd 8 Stutt skref (Verheijen, 1998).

6.1.3 Hámarkshraði
Í hámarkshraðaþjálfun er helsti tilgangurinn að knattspyrnumaðurinn nái að auka
hámarkshraða sinn og einnig að hann geti haldið tæknilegri getu sinni allan þann tíma sem
hann er á hámarkshraða sínum. Þjálfun á þessari hlið hraðaþjálfunar getur því skipt
sköpum og haft úrslitaáhrif fyrir knattspyrnumanninn þegar sprettir eru farnir að vera
lengri í knattspyrnuleikjum (Dick, 2007). Við þessa þjálfun er hægt að gera æfingar sem
eru léttari, svipaðar eða þyngri en þær aðstæður sem þekkjast í knattspyrnu. Við léttari
æfingar byrja vöðvarnir að venjast þeirri kraftmyndun sem myndast við mikinn
samdráttarhraða, en passa verður þó upp á að hraðinn verði ekki of mikill að hann hafi
áhrif á tæknina. Þjálfunaraðferðin í svipuðum eða þyngri æfingum eru sérhæfðar hvað
varðar hreyfisnið, samdráttarhraða, samdráttagerð og samdráttarafls. Til að bæta
hámarkshraðann er best að framkvæma allar þessar tegundir hámarkshraðaæfinga (Gjerset
o.fl., 1998).
Léttari æfingar


Sprettur niður brekku (Dost, te Poel og Hyballa, 2016).



30 – 60 metra sprettur í sterkum meðvind (Gjerset o.fl., 1998).

Svipaðar og þyngri æfingar



Blanda af lóðréttum og láréttum hoppum.
20 - 50 metra sprettur með engri mótstöðu og á hámarksákefð (Dost o.fl.,
2016).



„Hámarkspíramídasprettir“: 30 metrar – 40 metrar – 50 metrar – 40 metrar
– 30 metrar.
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30 – 60 metra sprettur í sterkum mótvind.



Sprettur þar sem knattspyrnumaðurinn dregur einhvern hlut á eftir sér eða er
með hjálparmann sem heldur aftur af honum (Gjerset o.fl., 1998; Dost o.fl.,
2016).



Knattrak á hámarkshraða (Verheijen, 1998).

6.1.4 Hraðaþol
Markmið hraðaþolsþjálfunar er að auka hæfileika knattspyrnumannsins í að mynda kraft
og orku sem fyrst og stöðugt með tilstilli loftfirrta orkukerfisins, sem og að bæta getu hans
í að ná endurheimt fljótt eftir átök. Hægt er að skipta þessari þjálfun niður í tvo þætti þ.e.
uppbyggingu hraðaþols og viðhaldsþjálfun (tafla 1). Tilgangurinn með uppbyggingu
hraðaþols er að auka getu knattspyrnumannsins í að æfa á hámarksákefð í stuttan tíma á
meðan tilgangurinn með viðhaldsþjálfun er að auka úthald hans á hárri ákefð. Í
hraðaþolsþjálfun ætti að framkvæma virka endurheimt á milli og eftir átök þ.e.a.s. hreyfa
sig létt eins og að skokka. Þetta er gert til að flýta fyrir endurheimtinni (Bangsbo, 2007).
Hér fyrir neðan eru nokkur dæmi um æfingar fyrir hraðaþol.
Tafla 1 Grunnatriði hraðaþolsþjálfunar (Bangsbo, 2007).

I. Viðhaldsþjálfun
Æfing
Ia

10 til 90 sek.

Hvíld

Ákefð

Fjöldi endurtekninga

Jafn lengi og æfingin

Mikil - mjög mikil (45-

2 til 10

100%)

Ib

10 til 90 sek.

Leikur með léttu

Mikil - mjög mikil (45-

þolálagi sem stendur

100%)

2 til 10

yfir a.m.k. fimm
sinnum lengur en
hver æfingalota

II. Uppbygging hraðaþols
Æfing
II a

10 til 40 sek.

Hvíld

Ákefð

> 5 sinnum lengd

Mjög mikil (70-

æfingar

100%)
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Fjöldi endurtekninga
2 til 10

II b

10 til 40 sek.

Leikur með léttu

Mjög mikil (70-

þolálagi sem stendur

100%)

2 til 10

yfir a.m.k. fimm
sinnum lengur en
hver æfingalota

6.1.4.1 Æfingar fyrir viðhaldsþjálfun hraðaþols
Æfing 1 (Svig – mynd 9)
Endurtekningar/sett/hvíld (tafla 1).
Áhöld: Sex keilum raðað upp í eins konar sviga með tíu metra
millibili.
Skipulag: Leikmaður stendur á byrjunarlínu fyrir framan keilurnar
og bíður eftir skipunum um að mega spretta af stað.
Aðferð: Eftir skipun sprettir leikmaður af stað á hámarkshraða
með því að fara út fyrir allar keilurnar á leiðinni, fram og til baka
(Bangsbo, 2007).
Mynd 9 Svig (Bangsbo, 2007).

Æfing 2 (Fram og aftur – mynd 10)
Endurtekningar/sett/hvíld (tafla 1).
Áhöld: Tíu keilur, einn bolti og þriðjungur
knattspyrnuvallar.
Skipulag: Tvö lið, þrír leikmenn í hvoru liði, keppast á móti
hvort öðru við að verja og skora báðu megin í gegnum tvö
keilumörk og sameiginlegt mark liðanna fyrir miðju
vallarins.
Aðferð: Venjulegar knattspyrnureglur. Hver leikur stendur
yfir í eina mínútu með eina mínútu í hvíld á milli.
Tilbrigði:
1. Maður á mann gæsla.
2. Mark er skorað með því að senda boltann í gegnum
eitt markanna á liðsfélaga sem er hinu megin við
marklínu (Bangsbo, 2007).
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Mynd 10 Fram og aftur (Bangsbo, 2007).

6.1.4.2 Æfingar fyrir uppbyggingu hraðaþols
Æfing 1 (Skotið – mynd 11)
Endurtekningar/sett/hvíld (tafla 1).
Áhöld: Ein keila, nokkrir boltar, mark, þriðjungur
knattspyrnuvallar.
Skipulag: Einn leikmaður sendir boltann (S), annar
leikmaður er „hraðaþols“ leikmaður (HÞ) og sá
þriðji markvörður (G).
Aðferð: „Hraðaþols“ leikmaðurinn skýtur bolta
fyrir utan teig í átt að markinu, hleypur í kringum

Mynd 11 Skotið (Bangsbo, 2007).

keilu sem er staðsett tíu metrum frá teignum, fær
svo sendingu frá hinum leikmanninum og skýtur strax að marki. „Hraðaþols“
leikmaðurinn á að vinna á hámarksákefð í 20 sekúndur og hvíla í eina mínútu.
Tilbrigði:
1. „Hraðaþols“ leikmaðurinn fær sendingu á lofti og skýtur strax
eða nær stjórn á boltanum og skýtur svo
2. „Hraðaþols“ leikmaðurinn reynir að leika á markvörðinn í stað
þess að skjóta (Bangsbo, 2007).
Æfing 2 (Boðhlaup – mynd 12)
Endurtekningar/sett/hvíld (tafla 1).
Áhöld: Átta keilur, fjögur vesti, heill knattspyrnuvöllur.
Skipulag: Keilunum er raðað þannig að ein keila er í
hverju horni, fyrir aftan mörkin og þar sem miðlínan
mætir hliðarlínunum. Þrjú lið, fjórir leikmenn í hverju
liði. Leikmenn allra liða dreifa sér hjá keilunum fyrir
aftan mörkin og á hliðarlínunum.
Aðferð: Við skipun byrja leikmennirnir fyrir aftan
annað markið að hlaupa á hámarksákefð réttsælis í

Mynd 12 Boðhlaup (Bangsbo, 2007).

átt að leikmönnunum sem eru á næstu keilu.
Leikmennirnir halda á vesti og rétta liðsmanni sínum þannig að hann
geti farið af stað að næstu keilu. Þrír hringir um knattspyrnuvöllinn á
hvern leikmann (Bangsbo, 2007).
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6.2 Styrktarþjálfun
Í knattspyrnuleik eru leikmenn á stöðugri hreyfingu. Því þurfa þeir að hafa ákveðinn
líkamsstyrk til að bera líkamsþyngd sína og fyrir þær tæknilegu hreyfingar sem
knattspyrnan krefst t.d. að verjast í návígi, vinna skallabolta eða að skjóta á markið
(Verheijen, 1998). Þess vegna er styrktarþjálfun mjög mikilvæg og knattspyrnumenn þurfa
að vera nokkuð sterkir í öllum stóru vöðvahópum líkamans (Bangsbo, 2003).
Vöðvastyrkur í neðri hluta líkamans er mikilvægur fyrir t.d.


að sparka í bolta



að stökkva upp í skallabolta



að tækla



að snúa af sér andstæðing



að verja bolta, í tilfelli markvarðar (Bangsbo, 2003; Wade, 1972).

Vöðvastyrkur í efri hluta líkamans er mikilvægur fyrir t.d.


að verjast í návígi



vinna sér stöðu á vellinum



innköst



að verja bolta, í tilfelli markvarðar (Bangsbo, 2003; Wade, 1972).

Til eru tvær aðferðir við að auka vöðvastyrk þ.e. vöðvastækkun og taugaaðlögun. Við
vöðvastækkun eykst líkamsþyngd knattspyrnumannsins vegna stækkunar vöðva og
vöðvahópa, sem er ekki hentugt fyrir hann því meiri líkamsþyngd getur minnkað
heildarframmistöðu. Hin aðferðin, taugaaðlögun, eykur eins og áður hefur komið fram
fjölda virkra hreyfieininga knattspyrnumannsins sem veldur meiri vöðvastyrk og
lágmarksaukningu á líkamsþyngd. Þess vegna ætti styrktarþjálfun knattspyrnumannsins að
innihalda æfingar með miklum þyngdum og fáum endurtekningum (Wong, Chaouachi,
Chamari, Dellal og Wislof, 2010). Rannsókn sem var gerð á nokkrum knattspyrnumönnum
styður það. Þeim var skipt í þrjá hópa og fékk hver hópur mismunandi styrktaráætlun sem
stóð yfir í átta vikur. Fyrsti hópurinn átti að gera fjögur sett af fimm endurtekningum,
hópur númer tvö átti að gera fjögur sett af 9 – 11 endurtekningum og þriðji hópurinn átti að
gera fjögur sett af 20 til 28 endurtekningum. Rannsóknin leiddi í ljós að
knattspyrnumennirnir í fyrsta hópnum juku vöðvastyrk sinn mest (Bangsbo og Andersen,
2013).
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Þegar auka á vöðvastyrk er mikilvægt að velja æfingar út frá tæknilegri hlið
íþróttarinnar sem þjálfað er fyrir þ.e.a.s. hvernig vöðvavinna er notuð og hvaða hreyfihraða
íþróttin krefst (Gjerset o.fl., 1998). Því ætti styrktarþjálfun knattspyrnumanna að einblína á
það að auka styrk þeirra vöðva og vöðvahópa sem ná yfir nokkur liðamót í einu, eins og
t.d. hnébeygja. Það er því ekki vel farið með dýrmætan tíma í þjálfun ef einungis er styrkt
þá vöðva og vöðvahópa sem eru ekki sérhæfðir knattspyrnunni (Shepherd, e.d.).
Ef styrktarþjálfun á að skila knattspyrnumanninum árangri í aukinni getu þarf
uppbygging þjálfunarinnar að vera vel skipulögð. Á undirbúningstímabili ætti að þjálfa
grunnstyrk knattspyrnumanna og tilgangur þeirrar þjálfunar er að undirbúa liði, vöðva,
liðbönd og sinar fyrir komandi átök. Á þessu tímabili er góður tími í að vinna á því
ójafnvægi sem er á milli mótlægra vöðva og vöðvahópa. Þjálfunin ætti einnig að miðast að
því að styrkja kjarnvöðva líkamans, en sá partur gleymist oft í styrktarþjálfun
knattspyrnumanna (Davies, e.d.). Þegar knattspyrnumaðurinn hefur náð góðum grunnstyrk
ætti hann að byrja á hámarksstyrktarþjálfun. Í þeirri þjálfun verður knattspyrnumaðurinn að
passa upp á að reyna auka líkamsþyngd sína sem minnst og því ætti styrktarþjálfun hans að
vera með miklum þyngdum og fáum endurtekningum eins og áður hefur komið fram
(Gjerset o.fl., 1998). Rétt áður en keppnistímabilið hefst og knattspyrnumaðurinn hefur náð
hámarksstyrk, á þjálfun hans að miðast að því að breyta styrknum í hraða. Því ætti
knattspyrnumaðurinn að byrja að vinna með sérhæfðari æfingar sem snúa að
knattspyrnunni þ.e.a.s. keppnislíkari æfingar (Davies, e.d.). Styrktarþjálfun er hins vegar
alltaf einstaklingsbundin og því verður að taka mið af styrk- og veikleikum hvers og eins.
Hér fyrir neðan koma nokkur dæmi um styrktaræfingar sem hægt er að gera fyrir efri
og neðri hluta líkamans.
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6.2.1 Styrktaræfingar fyrir neðri hluta líkamans
Æfing 1 (Bak-í-Bak Hnébeygja – mynd 13)
Aðferð: Tveir leikmenn snúa baki í hvorn annan,
standa uppréttir og þétt saman með fætur axlarbreitt
í sundur. Þeir læsa olnbogunum saman og halla sér
aftur að hvor öðrum þangað til hnén eru í 90°. Því
næst fara þeir aftur í byrjunarstöðu og endurtaka
æfinguna nokkrum sinnum.
Aðalvöðvar í notkun: Quadriceps, Gluteus Maximus.
Hjálparvöðvar: Hamstrings, Adductors, Erector
Spinae, Gastrocnemius, Soleus.

Mynd 13 Bak-í-Bak Hnébeygja (Kirkendall, 2011).

Knattspyrnuáhersla: Þegar knattspyrnumaður
t.d. hoppar til að skalla boltann í átt að marki eða frá marki, þarf hann
mikinn kraft frá vöðvunum sem eru í notkun í þessari æfingu.
Knattspyrnumenn ættu því að framkvæma þessa gerð hnébeygju því
styrkurinn sem myndast við hana er mikið notaður í knattspyrnuleikjum
(Kirkendall, 2011).
Æfing 2 (Uppstig – mynd 14)
Aðferð: Leikmaður stendur fyrir framan kassa, sem er í
hnéshæð, og með stöng á öxlunum. Hann stígur upp á
kassann með hægri fæti þangað til hann er alveg beinn.
Vinstri fóturinn fylgir með og fer alveg upp eða þangað
til mjöðmin og hnéið er í 90°. Leikmaðurinn stígur svo
niður af kassanum án þess að láta vinstri fótinn snerta
hann og endurtekur æfinguna nokkrum sinnum þ.e.a.s.
næst stígur hann upp á kassann með vinstri fæti og
þannig koll af kolli.

Mynd 14 Uppstig (Kirkendall, 2011).

Aðalvöðvar í notkun: Quadriceps, Gluteus Maximus/-Medius.
Hjálparvöðvar: Hamstrings, Adductors, Erector Spinae, Gastrocnemius,
Soleus.
Knattspyrnuáhersla: Fyrir knattspyrnumann er gott að gera æfingar sem
vinna á öðrum fæti í einu. Ávinningur þess er meiri styrkur og það getur
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frekar komið í veg fyrir meiðsli, sérstaklega tengdum hnjánum
(Kirkendall, 2011).
Æfing 3 (Framstig – mynd 15)
Aðferð: Leikmaður stendur uppréttur með stöng
á öxlunum. Hann stígur fram í hægri fótinn
þannig að hnén og mjaðmir eru í 90°. Vinstri
fóturinn er rétt fyrir ofan gólfið. Leikmaðurinn
spyrnir svo hægri fæti í gólfið og fer til baka í
byrjunarstöðu. Hann endurtekur æfinguna
nokkrum sinnum þ.e.a.s. næst stígur hann fram í
vinstri fótinn og þannig koll af kolli.
Aðalvöðvar í notkun: Quadriceps, Gluteus
Mynd 15 Framstig (Kirkendall, 2011).

Maximus/-Medius.

Hjálparvöðvar: Hamstrings, Adductors, Erector Spinae, Gastrocnemius,
Soleus.
Knattspyrnuáhersla: Fyrir knattspyrnumenn er þessi æfing mjög góð til
að auka styrk og er mikið notuð af þjálfurum þegar þeir búa til
æfingaáætlanir fyrir styttandi og lengjandi vöðvavinnuæfingar. Þessi
æfing getur einnig aukið jafnvægi knattspyrnumannsins (Kirkendall,
2011).
6.2.2 Styrktaræfingar fyrir efri hluta líkamans
Æfing 1 (Dýfur – mynd 16)
Aðferð: Fyrir þessa æfingu þarf dýfustöng. Leikmaður
kemur sér fyrir með því að hafa handleggi beina sitt
hvoru megin við sig og í axlarbreidd á stönginni.
Hann lætur sig siga niður þangað til olnbogar eru í
90° og upphandleggir eru samsíða gólfinu. Því næst
ýtir hann sér upp aftur í byrjunarstöðu einungis með
því að nota handleggina. Fæturnir snerta aldrei gólfið
í æfingunni, þeir eru aðeins fyrir jafnvægi og
stuðning. Leikmaðurinn framkvæmir æfinguna
Mynd 16 Dýfur (Kirkendall, 2011).

nokkrum sinnum.
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Aðalvöðvar í notkun: Anterior Deltoid, Latissimus Dorsi, Triceps
Brachii.
Hjálparvöðvar: Pectoralis Major/-Minor, Trapezius, Brachioradialis.
Knattspyrnuáhersla: Fyrir knattspyrnumenn er mikilvægt að hafa sterkar
axlir og hendur því þeir lenda mjög oft í harðri baráttu um boltann þar
sem þeir þurfa að toga og ýta við andstæðingnum. Ef knattspyrnumenn
sleppa því að þjálfa þessa líkamshluta eru þeir í hættu á að hafa ekki
yfirhöndina þegar kemur að þessum baráttum (Kirkendall).
Æfing 2 (Upphífingar – mynd 17)
Aðferð: Leikmaður grípur utan um stöng í loftinu
og hengur þar með rúmlega axlarbreidd á milli
handleggja og lófar hans snúa frá honum. Hann
hífir sig svo upp þangað til hakan á honum er
komin yfir stöngina. Því næst lætur hann sig siga
hægt og rólega niður í byrjunarstöðu. Leikmaður
endurtekur æfinguna eins oft og hann getur.
Aðalvöðvar í notkun: Latissimus Dorsi,
Trapezius Upper/-Middle, Biceps Brachii,

Mynd 17 Upphífingar (Kirkendall, 2011).

Brachioradialis.
Hjálparvöðvar: Levator Scapulae, Rhomboid Major/-Minor, Teres
Major/-Minor, Infraspinatus, Framhandleggsvöðvar.
Knattspyrnuáhersla: Fyrir knattspyrnumenn er þessi æfing góð því hún
reynir á fleiri en ein liðamót í einu með því að nota líkamsþyngdina.
Æfingin eykur ekki einungis styrk heldur einnig vöðvaþol sem er
mikilvægt fyrir knattspyrnumenn (Kirkendall, 2011).
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Æfing 3 (Armbeygjur með bolta – mynd 18)
Aðferð: Leikmaður fer í venjulega
armbeygjustöðu. Hann er með bolta undir
hægri hendinni þegar hann framkvæmir
armbeygjuna. Leikmaðurinn endurtekur
æfinguna nokkrum sinnum og skiptir svo um
hendi þ.e.a.s. boltinn fer undir vinstri hendina.
Aðalvöðvar í notkun: Pectoralis Major,
Triceps Brachii og Anterior Deltoid.
Hjálparvöðvar: Serratus Anterior, Abdominal

Mynd 18 Armbeygjur með bolta (Kirkendall, 2011).

Core, Spinal Extensors.
Knattspyrnuáhersla: Knattspyrnumenn lenda oft í harðri baráttu inn í
teig þegar það eru t.d. horn eða aukaspyrnur. Þeir þurfa að halda
andstæðingnum frá sér og ná að ýta honum í burtu ef þeir ætla að ná til
boltans á undan honum. Þessi æfing er því góð til að styrkja
knattspyrnumennina og einnig til að bæta jafnvægið.
Æfing 4 (Stöðugleika-Kviðréttur á bolta – mynd 19)
Aðferð: Leikmaður fer í venjulega armbeygjustöðu
nema með bolta undir leggjunum. Því næst lyftir
hann mjöðmunum upp í loftið þannig að boltinn
dregst meðfram leggjunum og að tánum. Hann fer
síðan til baka í byrjunarstöðu. Fætur og bak eiga að
vera beint alla æfinguna. Leikmaður framkvæmir
æfinguna nokkrum sinnum.
Aðalvöðvar í notkun: Rectus Abdominis.
Hjálparvöðvar: External Oblique, Internal Oblique,
Serratus Anterior, Hip Flexors, Triceps Brachii,

Mynd 19 Stöðugleika-Kviðréttur á bolta
(Kirkendall, 2011).

Quadriceps.
Knattspyrnuáhersla: Mikilvægt er fyrir knattspyrnumenn að vera með
sterkan kvið því hann tengir efri og neðri líkamann saman. Ef kviðurinn
er sterkur tapast minni orka og meiri styrkur getur ferðast á milli efri og
neðri líkama í flestum áhrifaríkum hreyfingum (Kirkendall, 2011).
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Umræður

Megintilgangur minn með þessari ritgerð var að svara hvernig hægt sé að þjálfa
knattspyrnumenn svo þeir nái mestum mögulega styrk og hraða.
Í styrktarþjálfun er mikilvægt að æfingar eru valdar út frá tæknilegri hlið
knattspyrnunnar og að þær styrki alla stóru vöðvahópa líkamans sem ná yfir nokkur
liðamót í einu þ.e. bæði í efri og neðri hluta líkamans. Þjálfunin ætti að einblína á að bæta
taugaaðlögunina þ.e.a.s. gera æfingar sem auka vöðvastyrk og fjölda virkra týpu II
hreyfieininga knattspyrnumannsins og á sama tíma valda lágmarksaukningu á líkamsþyngd
hans. Til eru margar heimildir fyrir styrktarþjálfun knattspyrnumanna og hafa verið gerðar
margar rannsóknir á því hvernig best er að haga henni þannig að knattspyrnumenn nái
mestum mögulega styrk. Þær heimildir sem ég las yfir voru allar sammála því að betri
taugaaðlögun væri það besta til að ná fram mestum mögulega styrk, t.d. sýndi rannsókn
sem Andersen o.fl. (1994) gerðu fram á að styrktarþjálfun með mikilli mótstöðu gæti breytt
flokkun vöðvafruma þannig að aukning yrði á týpu II vöðvafrumum.
Hraðaþjálfun ætti að vera skipt niður í fjóra meginþætti og ætti að þjálfa alla þá þætti
saman. Í þjálfuninni eiga knattspyrnumenn að vinna á hámarksákefð allan tímann og vera
vel úthvíldir áður en hún hefst. Knattspyrnumenn ættu að leggja áherslu á
sprengikraftsþjálfun því hún er ein mikilvægasta þjálfunaraðferðin í hraðaþjálfun. Þessi
aðferð eykur getu knattspyrnumanna í að mynda afl mjög hratt og hefur verið sýnt fram á
að þeir knattspyrnumenn sem geta framkvæmt mikið afl á stuttum tíma eru hraðari en aðrir
knattspyrnumenn sem geta það ekki. Þetta bendir til þess að líkamlega sterkir
knattspyrnumenn búa yfir meiri hraða. Rannsókn sem Hoff og Helgerud (2004) gerðu
styður það. Rannsóknin, sem var 10 vikna styrktarþjálfun á hámarkskrafti í hnébeygju og
öðrum æfingum, sýndi fram á að hraði knattspyrnumanna jókst um 11 – 13%.
Styrkur og hraði eru sagðir vera tveir af mikilvægustu þáttum í þjálfun
knattspyrnumanna ef þeir ætla að ná hámarksárangri inn á vellinum. Hraði knattspyrnunnar
er orðin mun meiri en hann var og er sá eiginleiki sem getur haft úrslitaáhrif á það hvernig
knattspyrnuleikur endar. Líkamlegur styrkur er nauðsynlegur ef knattspyrnumenn ætla að
ná á toppinn. Í rannsókn þeirra Hoff og Helgerud (2004) sýndu þeir fram á að leikmenn í
knattspyrnuliðum sem spiluðu í Meistaradeild UEFA væru líkamlega sterkari en leikmenn
sem spiluðu í ensku úrvalsdeildinni. Munurinn á milli liðanna var u.þ.b. 30 kg á
hámarksstyrk. Mikilvægi þessara þátta er því augljós og ættu knattspyrnumenn að leggja
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mikla áherslu á þá í þjálfun sinni ef þeir ætla að ná hámarksárangri. Einnig tel ég það vera
nauðsynlegt því með aukinni þekkingu á tengingu milli lífeðlisfræðilegra vísinda og
knattspyrnu verða meiri kröfur gerðar á leikmenn að vera hraðir og líkamlega sterkir í
framtíðinni. Knattspyrnan er alltaf að verða hraðari og til að standast álagið sem fylgir
hverjum knattspyrnuleik skiptir líkamlegur styrkur alltaf meira og meira máli fyrir
knattspyrnumenn.
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