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Ágrip  

Árangurstengd markmið íþróttaþjálfara krefjast skipulags. Tímabilaskipting í áætlanagerð 

gefur þjálfurum betri mynd á uppbyggingu þjálfunarinnar við gerð ársáætlana og þannig 

verður betri yfirsýn yfir þau verkefni sem fyrir liggja í þjálfuninni innan sem utan vallar. 

Mikilvægi tímabilaskiptingar snýr einkum að tímasetningu hámörkunar á afkastagetu 

leikmanna. Þrepaskipt álagsstýring veitir þjálfurum tækifæri til að stýra álagi út frá keppni 

og koma í veg fyrir að leikmenn lendi í of lítilli eða  ofþjálfun. Með fyrrgreind markmið í 

huga skal framsetning áætlanagerðar miðast við ákveðin þjálfunarlögmál sem tengjast 

þáttum á borði við tíðni æfinga, æfingamagn og ákefð. Verkefni þetta er gert með það að 

markmiði að efla tímabilaskiptingu blakþjálfunar á Íslandi og kynna þjálfunar möguleika á 

notkun þeirra aðferða.   

Margir fræðimenn hafa fjallað um tímabilaskiptingu og er þeirra fremstur Tudor O. 

Bompa. Hann hefur ritað margar heimildir í formi fræðirita og bóka um tímabilaskiptingu í 

íþróttaþjálfun og er forgrunnur ritgerðarinnar byggður á bók hans Periodization (2009). Rætt 

er um fræðilegar og faglegar undirstöður tímabilaskiptingar og tengingar þeirra við 

þjálfunarlífeðlisfræðilega þætti í þessu verkefni. Hugtök í tímabilaskiptingum eru kynnt og 

sýnd dæmi um hvernig stýra má slíkri skiptingu út frá álagsþáttum þjálfunarinnar. Rætt er 

um heildarársáætlun út frá tvískiptu blaktímabili líkt og leikið er hér heima, jafnt fyrir  

leikmenn félagsliða sem og landsliðsmenn og farið í skiptingu milli undirbúnings og 

keppnistímabils.  
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Abstract 

 

Performance related goals in sports demand organisation. Periodization in training plans 

gives the coach a clearer picture of the structure of the annual training plan and thus a better 

overview of the training tasks over the course of the season, both on and off the court. The 

importance of an annual training plan lies mostly in timing the tapering moments so the 

athlete can attain peak performance at the right time during the competition. Building up the 

training plan step by step can increase the likelihood of the coach controlling the training 

volume during the competition and help overcome the risk of overtraining. By making such 

goals, the coach can base the annual training plan on the demands of training laws, which 

are connected to timing of the practice, training volume, and training intensity. The goal of 

this report is to facilitate the use of annual training plans within the volleyball community in 

Iceland.  

 

Many scholars have written about periodization, and Todor O. Bompa is one of the foremost 

experts in the field. He has written many articles and books about periodization in 

competitive sports, but the core of this report is based on his book Periodization (2009). Part 

of this report reviews theoretical and technical ideas of periodization and their conflict with 

training physiology. Concepts of annual training plans, macro training plans and micro 

training plans are presented, as well as examples of how to construct them based on training 

emphases. An annual training plan is then presented, based on the Icelandic two-part season, 

which can serve both for club players and national team players, both during pre-season and 

the league competition. 
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1 Inngangur  

Blak er ung knattleiksíþrótt sem jafnan er leikin af tveimur liðum, skipuð af sex blökurum í 

hverju liði, sem keppast um að skora stig með því að koma knettinum í völl andstæðingsins 

eða þvinga andstæðinginn til að gera mistök sem gefa stig. Blak sem keppnis- og afreksíþrótt 

hefur þróast á þann veg að uppbygging þjálfunar leikmanna er í auknum mæli að verða 

sérhæfðari hvort heldur sem er í þreki, tækni eða leikfræði leiksins. Íþróttin krefst mikillar 

snerpu (e. agility), liðleika (e. mobility), rímisgreindar og tímasetningar. Hreyfingar í blaki 

eru ólíkar flestum hreyfingum annarra helstu knattleikja sem stundaðir eru.  Þetta gerir það 

að verkum að þjálfun blakara er mjög sérhæfð (Miller, 2005) og má segja að þjálfun blaks 

sem keppnis- og afreksíþróttar krefjist bæði tíma og kunnáttu. Þrátt fyrir það er íþróttin 

vinsæl í heiminum en samkvæmt heimildum er hún í hópi fimm fjölmennustu íþróttagreina 

í heiminum þegar iðkendafjöldinn er tekinn saman. Þá hefur blak flest landssamtök allra 

íþrótta (FIVB, 2012). Alþjóða blaksambandið (Federation International de volleyball eða 

FIVB) er afar stöðugt samband og stendur vel að vígi við að styrkja íþróttina á alþjóða vísu. 

Í dag eru vinsældir íþróttarinnar mestar í Austur-Evrópu og Ameríku (FIVB, 2012)  

 Reglur íþróttarinnar eru stöðugt til endurskoðunar og hefur íþróttin breyst töluvert 

síðustu tuttugu árin þó heildar yfirbragð hafi haldist nær óbreyttur frá 1935. Breytingar eru 

miklar saman borið við aðrar íþróttagreinar sem haldast nokkuð stöðugar ár frá ári (FIVB, 

2017).  Áskorunar reglan (e. challenge) er gott dæmi um reglu sem hefur verið sett nýlega 

inn. Hún er nær eingöngu notuð í stærri deildunum í heiminum sökum kostnaðar við búnað 

en var notuð í úrslitahelgi Kjörísbikar keppni BLÍ árið 2017 í fyrsta skiptið hérlendis. Sú 

regla gefur þjálfurum færi á að biðja um endurskoðun á upptöku atvika þar sem þeir eru 

ósammála dómgæslu (FIVB, 2017).  Nútíma tækni hjálpar einnig þjálfarateyminu varðandi 

upplýsingagjöf þeirra leikmanna sem leika með liðunum, en tölfræðiforrit á borð við 

datavolley, sem er lifandi á meðan leik stendur, gefa þjálfurum færi á að upplýsa leikmenn 
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um varnar- og sóknar hlutfall hvers leikmanns í liði andstæðinganna á meðan á leiknum 

stendur, hvar veikleikar og styrkleikar þeirra liggja og hvar mögulegt er að vinna á. Þannig 

er hægt að bregðast við aðstæðum jafnóðum í stað tæknilegrar vinnslu fyrir leik líkt og áður 

var eingöngu hægt að gera (Dataproject.com, 2017).                                  

 Verkefni þetta er mitt framlag til blaksamfélagsins á Íslandi og byggt upp sem 

leiðarvísir fyrir blakþjálfara. Þar er fjallað um þá þætti þjálfunarinnar sem tengjast íþróttinni 

bæði líffræðilegum sem og tæknilegum auk þess sem farið er í skipulag allt frá örhringjum 

sem spannar viku tímabil, til ársáætlunnar. Þar áætlar þjálfarinn hvar innan tímabilsins 

æskilegt er að ná hámarksárangri. Einnig er það góð aðferð fyrir þjálfara til að fylgjast með 

ástandi leikmanna sinna og bregðast við sé farið út fyrir þann fyrirfram ákveðna ramma sem 

gefið er. Því er mikilvægt að tímabilið sé tekið niður í hlutahringi sem gefur þjálfurum kost 

á að kanna ástand leikmanna innan ákveðins tímaramma. Sá sérfræðingur sem hefur helst 

orðið þekktur fyrir efni sem tengist tímabilaskiptingum í þjálfun er Tudor O. Bompa og 

notast ég við hans fræðirit við gerð þessa verkefnis. Er efnið tekið að mestum hluta upp úr 

bók hans Periodization sem hann ritaði í samstarfi við G.Gregory Haff og var gefin út árið 

2009. Fjallað verður um blakþjálfun út frá þjálffræðilegum og líffræðilegum þáttum þar sem 

töluvert er af fræðiritum á ensku en lítið sem ekkert til á íslensku. Farið verður einnig yfir 

helstu tækniþjálfunar þekkingu og útskýringar varðandi tækniþætti leiksins. Þá er efnið sem 

tengist íslensku deildarskiptingunni mitt framlag til þekkingasviðsins. Vonast höfundur til 

að verkið verði komandi þjálfurum verkfæri í skipulagningu keppnistíabila á árs, mánaðar 

og viku grundvelli sem nýta megi til að auka árangur leikmanna og þannig auka getu 

íslenskra blakara framtíðarinnar með skipulagðri vinnuulega til að auka árangur leikmanna 

og þannig auka getu íslenskra blakara framtíðarinnar.  
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2 Saga blaksins 

Árið 1895 var maður að nafni William G. Morgan kennari við Young Men´s Christian 

Association (YMCA) skólann í bænum Holyoke, Massachusetts í bandaríkjunum. Morgan 

var opinn fyrir ýmsum nýjungum og vildi búa til nýjan leik með það að markmiði að virkja 

sem flesta. Hann ákvað að blanda saman þáttum úr körfubolta, hafnabolta, tennis og 

handbolta til að búa til leik fyrir hópa sem hann kenndi, en í hópnum voru margir 

viðskiptanemar sem voru viðkvæmari fyrir snertingum en aðrir nemendur skólans og 

hentuðu því hópíþróttir eins og körfubolti illa fyrir þá. Leikurinn sem hann bjó til var kallaður 

Mintonette og er það upphafið af íþróttinni sem við þekkjum í dag sem blak (NCVA, .e.da). 

Leikurinn var spilaður bæði innan- og utandyra og hentuðu því bæði íþróttasalir og 

grasvellir fyrir leikinn. Fjöldi leikmanna var frjálslegur og gekk leikurinn eingöngu út á að 

halda boltanum á lofti og koma honum yfir á völl andstæðingsins, yfir net sem var 6´7 (201 

sentimetra (sm) frá gólffleti. Leikurinn hófst líkt og í dag með uppgjöf yfir á vallarhelming 

andstæðingsins. Leikmennirnir spiluðu þá boltanum án þess að hann snerti gólfið. Þá gat 

uppgjafarliðið eingöngu fengið stig ef boltinn fór utan vallar eða í völlinn hjá andstæðingum.  

Í sýningarleik var Morgan bent á að leikmennirnir væru að blaka boltanum (e. volleying) 

milli valla, og fékk leikurinn því nafnið Volleyball (í. blak) sem þótti betur við hæfi (NCVA, 

.e.da). 

 

2.1 Þróun blak íþróttarinnar 

Leikurinn hefur þróast töluvert frá þeim leik sem Morgan bjó til árið 1895. 1900 - 1974 voru 

gerðar einhverjar reglubreytingar að meðaltali annað hvert ár. Árið 1976 var svo ákveðið að 

reglubreytingar yrðu eingöngu í kjölfar Ólympíuleika. Hér verður farið stuttlega yfir helstu 

reglur og reglubreytingar sem einkenna leikinn í dag.  
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Upphaflega gerðu reglurnar ráð fyrir mismörgum leikmönnum á vellinum og 

breyttist uppgjafarfjöldinn lítillega eftir því.  Stærð vallarins var 25 x 50 fet eða um 7,5 x 15 

metrar (NCVA, .e.db). Netið var hækkað eftir því sem íþróttin þróaðist. Fyrst árið 1900 en 

þá var netið hækkað upp í 228 Sentimetra (sm), síðar var það svo hækkað í 243 sm sem er 

núverandi nethæð. Hæðin á neti í kvennablaki var ákvörðuð við 224 sm árið 1976. Þá voru 

reglur færðar yfir í metrakerfi. Árið 1912 fékk blakíþróttin sérstakan bolta og völlurinn var 

stækkaður í 9x18 metra sem er stærð hans í dag. Fjöldi leikmanna inni á velli var 

einskorðaður við sex og leikmenn þurftu að færa sig um eina stöðu þegar uppgjafarrétturinn 

færðist til liðsins. Árið 1915 var bandaríska blaksambandið stofnað og gefin út reglubók 

samhliða því. Árið 1916 var leikurinn spilaður upp í 15 unnin stig en það breyttist í 25 stig 

árið 1999. Þá var sett regla um að stig væri gefið við hverja uppgjöf án þess að tekið væri 

tillit til uppgjafarréttar. Árið 1920 var reglum um fjölda snertinga bætt við en einungis má 

snerta boltann þrisvar sinnum innan liðs. Bætt var við línu í gegnum völlinn árið 1922 í því 

skyni að skilgreina fram og afturlínu. Síðar varð til afturlínusókn en hún er stór hluti af 

leiknum í dag. Árið 1949 var fyrst kynnt til sögunar eins uppspilara kerfið sem spilað er enn 

þann dag í dag. Árið 1938 komu Tékkar með hávörnina inn í blakið, 1976 var hún svo tekin 

út sem ein af þremur snertingum. Árið 1984 varð bannað að verja boltann með hávörn úr 

uppgjöfina en það hafði verið leyfilegt fram að þeim tíma (NCVA, .e.db) 
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2.2 Saga keppnisíþróttarinnar 

Fyrsta alþjóðlega blakmótið var haldið á Kúbu árið 1929 en þá var íþróttin orðin útbreidd í 

Ameríku. Fyrsta mótið innan Evrópu var haldið í Sovétríkjunum árið 1933 er þeir héldu 

innanríkiskeppni. Sovétríkin stofnuðu sitt eigið samband eftir brottrekstur YMCA skólanna 

úr ríkinu, þar sem hugmyndir þeirra voru ólíkar stefnu kommúnismans sem þá réð ríkjum 

(NCVA, .e.d). Heimsmeistaramót karla var fyrst haldið í Prag árið 1949 og unnu Sovétríkin 

það mót. Árið 1952 var svo fyrsta heimsmeistaramót kvenna haldið í Moskvu þar sem 

heimamenn unnu einnig. Árið 1955 var alþjóðablaksambandið FIVB stofnað og héldu þeir 

sitt fyrsta alþjóðamót árið 1960 og kom í hlut Brasilíu að halda það (NCVA, .e.db). 

Blak var fyrst kynnt sem Ólympíugrein árið 1964. Árið 1980 urðu Kínverjar stórveldi 

í blaki og unnu sinn fyrsta heimsmeistaratitil kvenna sem varð til þess að vinsældir 

íþróttarinnar jukust til muna í Asíu. Árið 1990 var svo stofnuð keppni sem heitir 

Heimsdeildin (e. World League) og eru háar verðlaunafjárhæðir í boði fyrir sigur. 

Sigurvegarinn fékk þá eina miljón Bandaríkjadollara og urðu Ítalir fyrstir vestur-

Evrópuþjóða til að sigra heimsdeildina (NCVA, .e.da). 
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3 Mikilvægir þættir í þjálfun blakleikmanna 

Grunnkennsla í blaki byggist á tæknikennslu í öllum þeim ólíku hreyfingum sem íþróttin 

hefur uppá að bjóða. Árið 2003 kom inn nýjung sem hefur gjörbylt þjálfunarferli yngri 

iðkenda íþróttarinnar á Íslandi og heitir krakkablak. Er það smækkuð útfærsla af hinni 

hefðbundnu blakíþrótt með breyttum reglum sem gera þjálfurum kleift að vinna 

grunnkennsluna skref fyrir skref. Síðan þá hefur orðið töluverð fjölgun iðkenda í íþróttinni 

á Íslandi en samkvæmt ársskýrslu BLÍ 2016 voru 1981 iðkandi árið 2003 á móti 3149 

iðkendum árið 2015 (Blaksamband Íslands, 2016a). 

Í bókinni The volleyball handbook sem skrifuð er af Bob Miller árið 2005 rekur hann 4 

grunnþætti í kennslu íþróttarinnar sem eiga að lærast í ákveðinni röð hún er svo hljóðandi: 

• Læra að spila leikinn. Þar kemur grunntækni leiksins inn. Mikilvægt er að þjálfarar 

geri sitt besta til að færa þá tækni sem til þarf í hendur leikmanna sem fyrst. 

Æskilegur aldur til að byggja ofan á tæknilega hæfni er 12 ára og eldri. 

• Læra stöður og hreyfingar tengdar þeim. Íþróttin er leikinn í kerfisbundinni 

svæðisvörn og -sókn. Því þurfa leikmenn að skilja vel sínar stöður og hreyfingar 

innan vallarins. Völlurinn er varinn bæði við net og frá því. Því þurfa leikmenn  

einnig að vita hvernig skal bregðast við hreyfingum annarra leikmanna innan 

vallarins. Grundvallaratriðið er því að læra að staðsetja sig rétt inni á vellinum og 

hreyfa sig í takt við boltann á meðan leikið er. 

• Læra að bregðast við. Tíma, einbeitingu og aga þarf til að þjálfa upp hæfni í vörn í 

blaki. Þegar leikmenn hafa öðlast færni til að skilja hreyfingu boltans geta þeir byggt 

upp viðbrögð og hreyfingu sínar út frá þeirri þekkingu.  
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• Læra að keppa. Blak sem liðsíþrótt krefst þess að liðið vinni saman í vörn sem 

sókn. Því þarf að kenna leikmönnum að vinna saman sem lið með það að markmiði 

að koma boltanum í gólf andstæðingsins. 

 

3.1 Hvað einkennir afreksmenn í blaki 

Blak er leikið af 7 leikmönnum en 6 verða að vera á vellinum hverju sinni. Þar sem 

sérhæfingin er töluverð fyrir hverja stöðu byggist þjálfun leikmanna oft upp á ólíkum 

sviðum (Miller, 2005).  Þar sem þjálfari ákveður hvaða leikmenn byrja hvar hefur myndast 

mikil sérhæfing í hverri stöðu. Flest nútímalið leika með tvo kantsmassara, tvo miðjumenn, 

einn díó, einn uppspilara og einn frelsingja.  Liðum er vanalega stillt upp á vellinum eins 

og sýnt er á mynd 1.

 

 

 

Mynd 1. Stöðuheiti á blakvelli og leiknar stöður leikmanna 
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Hver staða hefur sýna sérhæfingu eins og hér segir: 

• Frelsingi  

Frelsingi (e. libero) er varnarleikmaður. Hann stýrir móttökunni (e. reception) alla jafna þar 

sem hann er staðsettur með tveimur kantmönnum (sjá hægra megin á mynd 2.).  Þarf 

leikmaðurinn að búa yfir mikilli snerpu, boltafærni, leikgreiningu og hræðsluleysi þar sem 

hann sækist eftir því að verja sem flesta bolta (Miller, 2005). Hann leikur eingöngu í 

afturlínunni og má skipta inn eða út fyrir hverja skorpu. Hann leikur aðeins í aftari línu og 

má ekki spila upp fyrir ofan höfuð í framlínu  en sú regla á að koma í veg fyrir að hann sé 

notaður sem uppspilari (Miller, 2005). 

• Kantmaður  

Grunnstaða kantmannsins (e. recever)  er vinstra megin á vellinum í framlínu þar sem 

leikmaðurinn smassar og verst bæði í há- og lágvörn. Algengt er að þeir séu á miðjunni í 

afturlínu. Þar sinna þeir varnarskyldum aftast á velli sem og afturlínusókn í gegnum miðjuna  

aftan við sóknarlínu, sem kallað er pípa (e. pipe) sækjast leikmenn í að komast í stöður sínar 

strax eftir uppgjöf og er því mikilvægt að hreyfingin sé sem styðst (sjá vinstra megin á mynd 

2.)  Þá sjá báðir leikmennirnir um móttökuna ásamt frelsingjanum. Staðan krefst snerpu, 

töluverðs stökkkrafts, slagtækni, leikskilnings og getu til að verjast vel (Miller, 2005).   

 

Mynd 2. Uppstilling varnar og sóknarliðs í upphafsstöðu 1 
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• Uppspilari   

Í víðum skilningi er uppspilari (e. setter) leikstjórnandi liðsins. Aðrir leikmenn leitast við að 

koma boltanum í hans hendur í varnarleiknum með það að markmiði að sem flestir sóknar 

möguleikar myndist. Staðan krefur leikmanninn um mikla snerpu, leikskilning, kænsku og 

tækni til að stýra spili liðsins. Þar sem þessi leikmaður snertir boltann oftar en aðrir leikmenn 

eru þeir leikmenn sem skara fram úr ungir oft valdir í þessa stöðu (Miller, 2005). 

•  Miðjumaður  

Miðjumenn (e. middle blocker) eru hávarnarsérfræðingar. Í nútíma blaki er krafan um að 

þeir séu bæði snöggir og mjög hávaxnir. Til dæmis var meðalhæð þeirra leikmanna sem 

spiluðu með í topp fjórum efstu liðunum á Ólympíuleikunum 2012 var 206 sm (FIVB.org, 

2012). Þeir þjóna einnig stórum tilgangi í sóknarleiknum bæði með því að draga hávörn 

andstæðinganna til sín og smassa snögga bolta. Nái liðin góðu framspili koma miðjurnar því 

inn mjög hratt, til að slá og draga úr hávarnarmöguleika andstæðingsins með því að slíta í 

sundur hávörnina sem auðveldar sóknarleik á köntum. Þá eru miðjumenn oft leiknir í að slá 

bæði hægra og vinstra megin út frá líkamanum (Miller, 2005). 

•  Díó;Diagonal 

Díó (e. diagonal; oppisitte) spilar alla jafna mikilvægan þátt í sókn og hávörn þar sem hann 

er ásamt kantmönnum bæði í sókn í fram, og afturlínu. Ólíkt kantmönnunum þarf hann þó 

alla jafna ekki að stíga inn í móttökuna og er því lausari til að komast í góða stöðu til sóknar. 

Grunnstaða leikmannsins er staða 1 og 2. Þannig sækir hann oftast hægra megin á völlinn að 

lokinni uppgjöf. Þessir leikmenn eru oft með mikla slagtækni og –kraft og fá stóran hluta af 

þeim uppspilum sem verða við misheppnað framspil. Þá er algengt að þeir séu færir í 

uppgjöfum hvort sem er stökksmass (e. jump survice) eða stökkflot (e.jump float) (Miller, 

2005). 
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Mynd 3. Algengasta uppstilling leikmanna í upphafi hrinu (staða 1.) 

3.2 Tækniþjálfun 

Tækniþjálfun er vandasamt verk sem krefst samskiptahæfni milli þjálfara og iðkenda. 

Skilgreiningin á tækni, samkvæmt bókinni Periodization, (2015) inniheldur allar 

endurteknar hreyfingar, færni og þá tæknilegu þætti sem nauðsynlegar eru fyrir íþróttina 

(Bompa og Haff, 2009).  Blakíþróttin er tæknileg íþrótt og krefst hún stöðugrar 

endurtekningar í helstu  grunntækniþáttum svo halda megi hreyfingunni við og bæta. Þarf 

þjálfarinn að hafa jafnt tæknilega kunnáttu og reynslu til að miðla sinni þekkingu til 

leikmanna. Er mikilvægt að æfingar byggist upp með getustig leikmanna að leiðarljósi og til 

að æfingin nýtist sem best. Bein tækniþjálfun snýst um lærða hegðun en með því að 

endurtaka hreyfingu nægilega oft verður hún ósjálfráð. Tækniþjálfunin byggir þannig á 

grunni áður lærðrar hreyfingar sem leikmaðurinn nýtir sér inni á æfingunni til aukinnar 

færni. Leikmaðurinn getur svo samþáttað fyrri þekkingu við nýja og orðið þannig færari í 

þeim hreyfiferlum sem íþróttinn krefur hann um. Einstaklingar eru misopnir fyrir því námi 

sem tækniþjálfun er bundin við og er því algjörlega einstaklingsbundið hve fljótt fólk er að 

ná tökum á tæknilegum þáttum íþróttarinnar (Kus, 2004). 
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Tækni í blaki snýr í aðalatriðum að boltafærni, fjarlægðarskynjun, líkamsmeðvitund, 

liðleika og hraðabreytingum. Síendurteknar hreyfingar, líkt og fingurslag við vegg úr sömu 

fjarlægð gera einstaklingnum kleyft að framkvæma hreyfinguna, sem er flókin í upphafi, 

nánast ómeðvitað síðar. Þjálfari skal varast að vera alltaf með nýjar æfingar þar sem 

æfingarnar eiga að leiða til aukinnar færni í leikþáttum. Ef þjálfari er ávalt með nýja æfingu 

verður það til þess að iðkendur læra alltaf nýja æfingu í stað þess að iðkandinn auki færni 

sína með hjálp hverrar endurtekningar fyrir sig (Miller, 2005). 

3.2.1 Grunnhreyfingar  

Uppgjafir, fingurslag, fleygur, smass, lauma og hávörn eru grunnhreyfingar leiksins en 

sumar þessara hreyfinga má framkvæma á fleiri en eina vegu. Þessar hreyfingar nýtast í 

ólíkum tilgangi innan leiksins og má þar nefna móttöku, uppspil, og lágvörn, þar sem algengt 

er bæði að nota fingurslag og fleyg og einnig uppgjöf og sóknarslag þar sem hægt er að 

smassa boltann. Hávörn er svo sú varnarvinna sem unnin er upp við netið. Í upphafi þarf 

kennslan  að snúa að aukinni færni í grunnhreyfingunum svo hægt sé að tengja grunnþættina 

við leikinn og auka þannig færni innan hans (Miller, 2005). 

Þegar grunnfærni og tækni hefur verið verið náð þarf að kenna leikmönnum ákveðin 

mynstur sem hver staða leiksins krefst og tengja varnar og sóknarafbrigðin saman. Þannig 

er hafist handa á auðveldri færniauknandi grunnæfingu með leiktengingu við mismunandi 

þætti leiksins. Þannig krefst hver staða leiksins ákveðinnar færni þótt í grunninn byggist 

leikurinn á þeim grunnhreyfingum sem áður hafa komið fram (Kus, 2004). 
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3.2.2 Mismunandi gerðir tækniæfinga 

Tækniæfingar hafa að geyma mismunandi þjálfunarþætti, allt frá því að tengjast grunntækni, 

sem best er að æfa í sem smæstum hópum þar sem endurtekin tækni er lykil-atriði,til leik 

þjálfunar þar það endurspeglar leikin líkt og hann er spilaður (Kus, 2004). 

Þjálfun í grunnfærnfela í sér sýendurtekna hreyfingu hjá einum til þremur leikmönnum 

og á að auka grunntækni leikmanns og eykur það skilning þeirra á þeim hreyfingum sem 

þurfa að eiga sér stað (Kus, 2004) 

Nákvæmniþjálfun krefur leikmanninn um að endurtaka sömu hreyfinguna oft með 

sambærilegum árangri. Dæmi um slíka æfingu er móttökuæfing fyrir móttökulínu á móti 

uppgjöf þar sem boltum er dælt á línuna og þeir eiga að skila boltanum á fyrirfram ákveðinn 

stað. Með endurtekningum lærist hvar rétta staðan er (Kus, 2004). 

Tíðniþjálfun gengur út á að endurtaka hreyfingar hratt og oft á meiri hraða en krafist er 

af leikmanninum í leiknum. Þessum æfingum stjórna þjálfararnir oftast með það markmið 

að tíðni æfingarinnar sé rétt. Dæmi um slíka æfingu er síendurtekin smöss þjálfara á vörn af 

kistu, eins getur þjálfari krafið sóknarmann um að smassa marga bolta í röð sem fær þá 

einnig til að æfa leikrænt í sykurrofskerfinu (sjá 4.kafla)  (Kus, 2004). 

Samhæfingarþjálfun gengur út á flæði og hraðaæfingar liðs. Þessi tegund þjálfunar 

gengur út á að vinna með þá þætti sem koma fyrir í leik. Þannig getur iðkendafjöldinn verið 

minnst 3 en mest 12. Hraði æfingarinnar stýrist af tækni og getu iðkenda og æfingar af þessu 

tagi geta verið mjög hraðar hjá góðum hópum og tíðnin jafnvel orðið meiri en í leiknum. 

Æfingar með þessu formi eru sérstaklega gerðar til að auka flæði innan leiksins en þar sem 

íþróttin hefur fyrirfram ákveðinn ramma sem leikmenn reyna að halda spilinu við verður 

eykst krafa á leikmenn eftir því sem færni þeirra eykst (Kus, 2004).  
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3.2.3 Leiklíkar æfingar  

Leiklíkar æfingar (e. scoring drills) geta falið í sér sérhæfða síendurtekna þjálfun og geta átt 

sér stað með 1-12 leikmenn. Þar á einstaklingur að leitast við að fá sem besta prósentu út úr 

æfingunni. Æfingarnar krefja leikmenn um aukna nákvæmni í tækniþjálfun og fá þá til að 

beina einbeitingunni að ákveðnum þáttum sem gagnast vel innan leiksins (Kus, 2004). Hér 

á eftir kemur upptalning á nokkrum hentugum æfingum: 

Rallýþjálfun (e. wash scoring). Gengur út á að skora tvö stig í röð til að fá uppgjöfina. 

Þannig er pressan bæði frá uppgjöf þar sem móttakan þarf að vera í lagi og einnig að geta 

varist og sótt aftur. Þjálfari gefur alla jafna síðari boltann yfir netið, þá annað hvort til liðsins 

sem vann stigið eða tapaði, eftir því hvort aðaláherslan er á sóknaræfingu eða varnaræfingu. 

Þessa æfingu má einnig gera með hópum sem eru ekki í sama styrkleika, til dæmis aðal- og 

varalið sé um meistaraflokk að ræða, þar sem þjálfari getur stýrt kröfum á lið (Kus, 2004). 

10 til 0 plús – mínus stigasöfun, er hentugt uppúrbrot úr venjulegu spili með markmiðið 

að búa til keppni milli tveggja hópa. Þá hefst keppnin í 5 og lið A reynir að komast upp í 10 

meðan lið B reynir að komast niður í 0 (Kus, 2004). 

Fyrirfram ákveðin stigaskorun. Gott dæmi um slíka æfingu er þegar endurtaka á stigin 

ákveðið oft til dæmis hitta 40 af 50 boltum inn í fyrirfram ákveðinn reit (Kus, 2004). 

Tímasprengjuskorpa. Þjálfarinn gefur fyrir fram ákveðin fyrirmæli um hvað skuli 

þjálfa í æfingunni. Þanng má til dæmis leggja áherslu á að slá úr díagonal. Þá verða liðin að 

spila fyrirfram ákveðnum fjölda bolta í gegnum díóinn áður en liðin spila upp á stigið (Kus, 

2004). 

Endurtekin tækni, eða keppni í endurtekningu æfingar, fer þannig fram að 

æfingahópnum er skipt í tvennt. Geri hópurinn mistök með þeim afleiðingum að boltinn 
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“deyr” (fellur í gólfið) skorar andstæðingurinn stig. Æfingin er hugsuð til að byggja upp 

færni, talanda og baráttu um hvern bolta innan hópsins (Kus, 2004). 

Ójafnt upphaf. Getur falið í sér ójafna getuskiptingu milli liða eða annað liðið gefi 

eingöngu upp. Liðin byrja með mismörg stig, t.d. 13-17 í keppni upp í 25. Þessi æfing hentar 

vel þegar mikill getumunur er milli byrjunarliðsins og varamanna. (Kus, 2004). 

Sigurstigs byrði. Gerir kröfu á lið að skora stig eftir ákveðnum hugmyndum þjálfarans. 

Sem dæmi má þjálfa miðjusókn á þennan hátt og skylda uppspilara til að setja síðustu 2-3 

stig í gegnum hana. Æfingin er gerð til að ýta undir sókn leikmanna þegar staðan er jöfn í 

lok hrinu, í stað þess að forðast mistök (Kus, 2004). 

Árangurstengd stigasöfnun. Fer þannig fram að þjálfari gefur frían (e. gratis) bolta til 

liðsins sem vinnur stigið. Þannig fær það tækifæri til að byggja strax upp sókn aftur og þarf 

andstæðingurinn því að byrja á því að stilla vörnina (Kus, 2004). 

Til að æfingar séu sem áhrifarkastar fyrir iðkandann þurfa þjálfarinn og iðkandinn að 

gera sér grein fyrir því hvernig æfingin færir iðkandanum meiri hæfni en áður. Þannig þarf 

iðkandinn að geta fært sér æfinguna í nyt. Þjálfunartækni felur í sér góð samskipti á milli 

þjálfara og leikmanna. Þá þurfa æfingar að vera leikrænar, skipulagðar og viðhalda leiklíkum 

þáttum í gæðum, sem og endurtekningum (Kus, 2004). 

3.3 Leikfræði 

Líkt og margar aðrar íþróttir er blakíþróttin orðin tölfræðilega úthugsuð, en íþróttin býður 

upp á fasta þætti innan leiksins og getur verið einfalt að lesa sóknar og varnarmöguleika 

leikmanna. Að stilla leikmönnum upp innan vallarins er eitt af því fyrsta sem kenna þarf 

einstaklingum þegar byrjað er að leika íþróttina. Tæknilegir þættir eins og samhæfing milli 

há- og lágvarnar er afar mikilvæg.  
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Lið eru með sína útfærslu á varnarleik með það að markmiði að loka vellinum fyrir 

sókn andstæðinganna. Því er mikilvægt að hver leikmaður liðsins hafi tilfinningu fyrir 

staðsetningu sinni innan vallar og getu til að bregðast við þeim aðstæðum sem upp koma. 

Leikmenn þurfa að vinna upp svæði hver fyrir annan ef upp koma aðstæður sem liðið hefur 

ekki reynslu af. Tengingin milli varnar og sóknar hjá leikmönnum á að vera hluti af 

grunntækniþjálfun sem á sér stað snemma í þjálfunarferlinu, en þannig venst leikmaður við 

fastan hreyfiferil innan vallarins, sem gefur möguleika á virkri þátttöku í sókninni.  Sú 

þjálfun þarf einnig að eiga sér stað reglulega bæði til að viðhalda getu leikmannsins sem og 

til að bæta færni hans (Kus, 2004). Viðbragð við óeðlilegu ferli knattar tengist reynslu 

leikmanna og grunnþekkingu þeirra á hreyfiferli boltans (Kus, 2004). Uppspilarinn er 

sóknartenging liðsins og skiptir miklu máli að hann hafi tilfinningu fyrir staðsetningu 

andstæðinganna á vellinum (Miller, 2005). Leika liðin með 2 til 3 sóknarmenn í framlínu og 

1 til 2 sóknarleikmenn í afturlínu. Ef framspilið er ásættanlegt ætti að vera kostur á 4-5 

sóknarmöguleikum hverju sinni (Miller, 2005). 

3.4 Þrekþjálfun  

Þolþjálfun er hjartastyrkjandi, sem gerir það að verkum að vöðvinn getur dælt meira magni 

af blóði um líkamann. Með aukinni blóðrás sem fylgir þolþjálfuninni verður líkaminn betur 

í stakk búinn að taka við auknu þjálfunarálagi. Þannig mun iðkandinn upplifa þjálfun sem 

ánægju í stað þreytu og vöðvaeymsla. Þá skapar þolþjálfun umfram orku og dregur úr streitu 

(Anders, 1998) 

3.4.1 Þolþjálfun fyrir blakara 

Sérhæfð þolþjálfun í blaki er mikilvægur þáttur í íþróttinni. Þar sem blakið er 

háákefðaríþrótt, hreyfingar snöggar í stuttan tíma, felur það í sér áherslu á kreatín-fosfat 

kerfið og sykurrofskerfið í þolþjálfuninni. Æskilegt er að á undirbúningstímabilinu sé farið 
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í lágákefðar þolþjálfun í bland við styrktarþjálfunina þar sem lágákefðarþjálfun hentar ekki 

vel inn í tímabilinu þar sem hún vinnur gegn hraða. Þjálfun með lágri ákefð getur farið fram 

í ýmsu formi. Til dæmis fjallgöngu, sem skilar jafnt þolþjálfun sem styrk í vöðva tengda 

liðamótum í hnjám og öklum og getur því komið í veg fyrir algengustu meiðsli íþróttarinnar 

(Overhage, 2017). Þegar komið er inn í tímabilið er æskilegt að tengja þolþjálfunina við 

hraða leiksins með það að markmiði að halda þjálfuninni sem mest snerputengdri. Hæg 

þjálfun getur haft neikvæð áhrif á hraða vöðvaþræði sem eru mikilvægir í snerpuíþróttum 

eins og blak er (Miller, 2005). 

3.4.2 Styrktarþjálfun  

Þar sem blakíþróttin byggir á tækni og snerpu, auk þess sem álagið á líkama er töluvert á 

ákveðna liði og vöðvahópa í íþróttinni, verður skipulag styrktarþjálfunar að vera unnið út frá 

þeim þáttum (Bompa og Haff, 2009). 

 

3.4.2.1 Styrktarþjálfun á undirbúningstímabili 

Undirbúningstímabilið leggur grunninn fyrir það sem koma skal. Séu réttar aðferðir notaðar 

á undirbúningstímabilinu getur það auðveldað leikmönnum að ná betri árangri síðar á 

tímabilinu. Hvað styrktarþjálfun varðar skal gera leikmenn færa til að höndla aukið álag. 

Æfingaálagið má auka jafnt og þétt og á miðju undirbúningstímabilinu ætti álagið að vera 

nokkru meira en innan keppnistímabilsins þar sem leikmenn þurfa ekki undirbúning fyrir 

leik líkt og á keppnistímabilunum (Bompa og Haff, 2009). Nota skal þann tíma til að byggja 

upp þá vöðvahópa sem skipta höfuðmáli í forvörnum gegn álagsmeiðslum, svosem 

styrkjandi æfingar fyrir axlir, kvið, mjaðmir, hné og ökkla, og koma þannig í veg fyrir að 

álag íþróttarinnar skapi algeng meiðsli. Algengustu meiðslin sem leikmenn verða fyrir 

sökum álags eru tengd hásinum út frá síendurteknum stökkum, öxlum þar sem hreyfingar 
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sóknarmanna í smassi eru hraðar og geta verið erfiðar fyrir axlarliðinn sé ekki aðgætt að 

styrkja nægilega vel í kring um hann en styrkur í kringum herðablað er mikilvægur til að 

koma í veg fyrir svokallaða kastöxl (Ferretti, 1994). Lendingarnar fara oft illa með hné 

leikmanna, og ójafnvægi milli Innri- og ytri framanverðs lærvöðva (L. Vastus lateralis og –

medialis) eru algeng vandamál leikmanna í blaki (Ferretti, 1994).  

Þar sem efsta deildin á Íslandi býður í raun upp á tvö undirbúningstímabil má nota 

seinna undirbúningstímabilið undir þungar lyftingar og tækniþjálfun til að auka árangur 

(Bompa og Haff, 2009). 

3.4.2.2 Styrktarþjálfun innan keppnistímabils 

Á keppnistímabilinu gilda þær forsendur í flestri þjálfun að æfingaálagið hafi sem minnst 

neikvæð áhrif í keppninni. Þó er misjafnt hvernig þjálfarar líta á hvern leik. Stilla má álag 

þjálfunarinnar á marga vegu og er þekkt innan hópíþróttanna að nýta leiki gegn liðum sem 

eru mun ofar eða neðar í deildinni sem eins konar æfingaleiki. Með þeim hætti er hægt að 

halda auknu æfingaálagi í kringum þá leiki með það að markmiði að ná hámarks-afkastagetu 

þjálfunarinnar síðar. Lið sem eru í toppbaráttu stýra þannig æfingaálaginu með það að 

markmiði að hámarka árangur leikmanna þegar nær dregur úrslitum meðan neðri deildar-

liðin þurfa að stýra álagi til að haldast í deild eða til að úrslitin verði hagstæð upp á úrslita-

keppni (Bompa og Haff, 2009). Með því að fella æfingaálagið niður og halda einbeitningu á 

tækni og hraða má ná hámörkun í kraftmyndun. Gildir þetta um blak líkt og aðrar greinar og 

er því mikilvægt að velja sér réttu punktana yfir tímabilið þar sem toppun á að eiga sér stað, 

en hún getur einungis haldist í ákveðinn tíma áður en doði færist yfir og árangur fer því að 

dvína (Bompa og Haff, 2009). 
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Þjálfun styrks og snerpu fellur oft saman í blakþjálfun og er sú hreyfing sem krafist 

er af í íþróttinni oftast hröð mótstöðuhreyfing (Miller, 2005). Hér á eftir kemur listi yfir 

plýómetrískar (e. plyometrics) æfingar sem henta vel við snerpuþjálfun í blaki:  

Tíðnihopp (e. rim jump). Stökkva fyrirfram ákveðinn fjölda af stökkum jafnfætis. 

Aðalatriði er hraði um leið og lent er í jörðu en minni áhersla á hæð (Chu, 1992). 

Standandi hopp í hæstu stöðu. (e. standing jump and reach) Viðstöðulaust hopp þar sem 

ávalt er reynt að stökkva upp í ákveðið mark (sjá mynd 4.) (Chu, 1992). 

 

Mynd 4. Standandi hopp í hæðstu stöðu 
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30, 60 eða 90 kassa hopp á sitt hvorn fótinn til skiptis. Æfingin hjálpar leikmönnum að 

bæta snerpu sína og hámarka lóðrétt stökk (e. vertical jump). Slíkar æfingar ber þó að fara 

varlega með því ef undirbúningur er rangur geta þær valdið meiri skaða en ávinning fyrir 

virkni iðkandans þar sem þær æfingar reyna mikið á liði og vöðvahópa í fótum (Chu, 1992). 

 

Mynd 5. 30,60 eða 90 kassa hopp á sitthvorn fót 

 

Grindahopp Stökk endurtekin á 3-5 grindur 3-5 sinnum. Markmiðið að tími á jörðu sé sem 

styðstur og oft unnið með 3 endurtekningar á braut (Chu, 1992). 

 

Mynd 6. Grindahopp 
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Fallhopp Stokkið niður af kistu og yfir grind, eða upp á aðra kistu strax eftir lendingu. algeng 

hæð á kistu fyrir byrjendur 35-50 sm. 3-5 endurtekningar í 3 settum. Þessa æfingu má einnig 

gera af og upp á kistu (Chu, 1992).  

 

 

Mynd 7. Fallhopp 

 

3.4.2.3 Undirbúningur fyrir leik 

Nokkrar aðferðir eru þekktar þegar kemur að undirbúningi í kringum keppnisdaga. 

Orkusöfnunin til að takast á við erfiðustu æfingarnar (keppnina) þarf að vera góð og því þarf 

að huga að þáttum líkt og næringu, hvíld og spennustjórnun (Bompa og Haff, 2009). Í efstu 

deildinni á íslandi er bikarkeppnin samstillt við úrslitakeppni þannig að bikarúrslitin eru 

oftast rétt fyrir úrslitakeppni Íslandsmótsins. Þannig er hægt að stilla toppunina í kringum 

þann tíma (Blaksamband Íslands, 2016a). Vel heppnað samspil í blaki byggist að miklu leyti 

á samskiptahæfni (Miller,2005) Því er mikilvægt að leikmenn hittist fyrir leik og fari yfir 

hlutina í stað þess að ganga beint inn á völlinn án þess að tala við liðsfélaga og þjálfara.  
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Margir þjálfarar halda hópfundi þar sem farið er yfir leikfræðihugmyndir dagsins, 

kosti og galla andstæðingana, og tölfræði lykilleikmanna þeirra. Þá er þessi rútína allt að 

tveimur tímum fyrir settan leiktíma þar sem upphitunin fer alla jafna fram 45 mínútum fyrir 

leik. Hefðir líkt og þessar eru mikilvægar innan liða til að koma leikmönnum í ákveðna 

leikstemmingu (Miller, 2005). 

 

3.4.2.4 Að leik loknum 

Endurheimt er fyrsti þáttur í uppbyggingu fyrir næstu keppni/leik. Þar sem leikir krefja 

leikmenn oftast um hámörkun á líkamlegri getu sinni er mikilvægt að minnka álagið fyrstu 

daga eftir leik með það í huga að keyra það upp aftur síðar. Þannig gefst leikmanninum færi 

á að hlaða á orkubirgðir sínar, hvílast vel og liðka sig aftur fyrir næstu átök. Mikilvægt er að 

leikmenn taki virka hvíld til að losa vöðva við uppsafnað álag (Bompa og Haff, 2009).  Geta 

æfingar sem þessar verið léttar skemmtanamiðaðar æfingar með teygjuæfingum og jafnvel 

slökunaræfingum með. 
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4 Almennt skipulag þjálfunar 

Grunnþættir í þjálfun hafa það að markmiði að auka íþróttalega færni iðkandans og skila  

aukinni færni í íþróttinni. Því er mikilvægt að þjálfun sé fjölbreytt og búi yfir margra laga 

þáttun í stað einangrunar á hverju sviði fyrir sig (Miller, 2005). Yfirferð hvers þáttar í 

þjálfunarinnar er misjafn og hefur því ólíka snertifleti við heildaráætlunina, sem og 

tímabilaskiptingu á árs grunni. Markmið með uppbyggingu helstu þátta þjálfunarinnar og 

öflugrar þjálfunaráætlunar er að skila vel þjálfuðum einstaklingum þegar komið er að 

keppnistímabilinu sjálfu (Bompa og Haff, 2009). 

4.1 Fjölbreytt þjálfun 

Þegar litið er til uppbyggingar íþróttamanna þarf að huga vel að jafnvægi milli fjölbreyttrar 

og sérhæfðrar þjálfunar. Til þess að iðkandi hafi sem fjölbreyttasta færni líkamlega er 

mikilvægt að þjálfarinn endurskoði æfingar reglulega. Varast skal að einblína einungis á 

ákveðin atriði eða ákveðna færni, en auka þess í stað fjölbreytileika í þjálfun hvers 

einstaklings og hópsins sem tekur þátt í þjálfuninni (Bompa og Haff, 2009). Þjálfarinn þarf 

að skilja tenginguna á milli sérhæfðrar og fjölbreyttrar þjálfunar, en fjölbreytt líkamleg 

þjálfun getur gert einstaklinginn hæfari til sérhæfðari þjálfunar síðar meir (Bompa og Haff, 

2009). Fjölbreytt þjálfun á yngri árum iðkenda leggur grunn að undirstöðu sem síðar nýtist 

til þjálfunar, jafnt líkamlegt og andlegt (Bompa og Haff, 2009). Sé gripið of snemma til 

sérhæfðrar þjálfunar er hætt við að einstaklingur missi af færni sem annars byggist upp í 

samræmi við þjálfunina. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem hlotið hafa fjölbreytta 

þjálfun eru líklegri til að endast lengur við iðkunn íþróttagreinarinnar og ná meiri árangri 

síðar (Bompa og Haff, 2009).  
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4.2 Sérhæfing í þjálfun 

Allar íþróttir hafa ákveðna sérhæfingu í þjálfuninni. Misjafnt er þó milli íþróttagreina hve 

mikil sérhæfingin er. Blakíþróttin hefur hreyfingar líkt og fleyg, smass og fingurslag, sem 

verða iðkendum eðlislægar með tímanum þrátt fyrir að vera nokkuð ólíkar öðrum 

hreyfingum sem gerðar eru (Kus, 2004). Vöðvaminnið (e. muscle memory) sér að mestu um 

að framkvæma hreyfinguna þegar hér er komið við sögu (Bompa og Haff, 2009).  Hreyfingin 

þarf að lærast á réttan hátt í upphafi og þarf þjálfari að vera virkur í að leiðrétta einstaklinga 

sem gera tæknileg mistök. Þá er einnig mikilvægt að láta einstaklinga sem hafa meðfædda 

eða sjálflærða hegðun sem hentar í íþróttinni komast í aðstæður sem henta getu þeirra, til að 

mynda má setja upp skotmark í uppgjöf eða sóknarleik (Miller, 2005). 

Sérhæfing er einn af aðalþáttum þjálfunar (Bompa og Haff, 2009). Krefst hún þess 

að þjálfarar meti einstaklingana út frá líkamlegum möguleikum, því hve auðvelt er að nálgast 

þá í þjálfun og út frá þeim kröfum sem íþróttin gerir (Bompa og Haff, 2009). Þjálfarar í blaki 

setur til að mynda stærsta leikmanninn á miðjuna þar sem hæðin hjálpar þeim leikmanni alla 

jafna mikið. Að sama skapi ætti að setja útsjónarsaman leikmann sem uppspilara þar sem 

um mjög flókna stöðu er að ræða (Miller, 2005).  

Of algengt er að nálgun þjálfara sé óvísindaleg þegar kemur að æfingavali. Þeir velja 

jafnvel æfingar sem þeir hafa séð hjá liðum sem eru lengra komin í þjálfun og gleyma að 

taka tillit til fyrri þjálfunar. Horfa þarf til heildarmagns æfinga og þjálfunarálags við styrktar- 

og þolþjálfun, uppbyggingar þeirrar þjálfunar, sem og sérhæfingarinnar sem hver grein kallar 

fram (Bompa og Haff, 2009). Það fellur í hlut þjálfarans að áætla þjálfunarálag út frá 

fjölbreyttu og sérhæfðu álagi. Hafa ber í huga aldur viðkomandi einstaklings og hvernig 

byggja þarf í kringum hann. Algengur aldur til að byrja að spila blak er 10-12 ára, en 

sérhæfing á sér alla jafna stað á aldrinum 15-16 ára og ættu einstaklingar þá að vera að ná 

toppárangri 10 árum síðar, eða 25-26 ára (Bompa og Haff, 2009)  
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4.3 Einstaklingsþjálfun 

Flestar íþróttagreinar krefjast einstaklingsþjálfunar þar sem hugur einstaklingsins, 

líkamsbygging og færni krefjast mismunandi þjálfunaraðferða. Blak sem snerpuíþrótt krefst 

þjálfunar sem slíkrar og er því mikilvægt að þjálfari leggi áherslu á að þjálfunin sé í 

snerpuformi og svari kröfum íþróttarinnar um aukningu vöðvaþráðum af tegund II a, b og x 

(Bompa og Haff, 2009). Sé áhersla á langar hægar æfingar (e. low intensity training) er hætta 

á að neikvæð áhrif fari að koma fram (Bompa og Haff, 2009). Þá þarf þjálfari einnig að hafa 

í huga að hver leikmaður hefur sína kosti og galla þjálffræðilega og er því óæskilegt að setja 

alla iðkendur undir sama hatt í æfingavali. Einstaklingsmiðað æfingaval skiptir þannig miklu 

máli og ber þjálfara að byggja upp ólíka æfingaáætlun milli einstaklinga. Nýta þarf 

ástandsskoðanir leikmanna og stilla æfingaálag út frá getu iðkandans (Bompa og Haff, 

2009).  

Dæmi um æfingar sem mikilvægt er að einstaklingsmiða er fallstökk, en það er 

snerpuæfing sem krefst varkárni við framkvæmd. Æfingin getur skilað mikilli 

snerpuaukningu leikmanna sé hún framkvæmd á réttan hátt en getur dregið úr getu sé farið 

yfir þolmörk leikmanna. Æskilegt er því að hafa þjálfara sér við hlið þar til leikmaður hefur 

öðlast færni og styrk til að framkvæma æfinguna sjálfur (Chu, 1992). 

4.4 Kynjamunur í þjálfun 

Gera þarf ráð fyrir kynjamun við þjálfun en stúlkur ná hlutfallslega fyrr þroska en drengir. 

Fyrir kynþroskaskeið ætti þjálfun að vera nokkuð svipuð og á sömu forsendum fyrir bæði 

kynin. Eftir að kynþroskaskeiði líkur staðna stúlkur af einhverju leiti í vexti meðan drengir 

taka oft vaxtarkipp og eiga auðveldar með að byggja upp aukinn vöðvamassa þegar 

karlhormónið testósteron fer að myndast í auknu mæli. Því er óæskilegt að byggja þjálfun 

beggja kynja upp á sama hátt. Hvað sem því líður sýna rannsóknir að konur þola mun meira 
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langvarandi æfingaálag en karlar. Ættu þjálfarar kvenna sérstaklega að gæta að því að 

fitumassi þeirra fari ekki undir ráðlögð en oft er talað um 10%, þar sem neðrimörk þeirra 

geta haft neikvæðar afleiðingar á tíðafar og seinkað þannig þroskaferli þeirra (Halil, o.fl., 

2009). 

4.5 Fjölbreytni í æfingaflæði 

Æfingaflæði er lykilþáttur í uppbyggingu þjálfunar, en þannig nær líkaminn að aðlagast á 

réttan hátt þeim kröfum sem þjálfarinn gerir í samstarfi við iðkandann. Færni og geta eykst 

hraðar sé nálgunin á viðfangsefnið fjölbreytt og byggt hægt upp með endurtekningum ofan 

á þá reynslu sem fyrir er. Sé æfingin of einhæf er hætt við að upp komi eintóna 

yfirþjálfunarálag (e. monotonous program overtraining) en það felur í sér afturför í þjálfun 

sökum síendurtekinnar hreyfingar í langan tíma sem getur verið einn þáttur yfirþjálfunar (e. 

overtraining) (Bompa og Haff, 2009). Yfirþjálfun er þannig sú stigvaxandi aukning 

þjálfunarinnar sem við viljum kalla fram í gegnum alla þjálfun og leiðir að meiri árangri en 

áður er þekktur hjá þessum einstakling. Mikilvægt er þó að líta til aldurs einstaklingsins, 

þjálfunaraldurs hans, æfingasögu, endurheimtarhraða, heilsu og streytu við val á æfingum.  

Fjölbreyttar æfingar með sömu hreyfingu, til dæmis ýmsar styrktar- og snerpu aukandi 

æfingar til blakþjálfunar nýtast vel í kerfisbundinni uppbyggingu. Sé hnébeygja tekin sem 

dæmi má til að mynda byggja upp þyngdir á undirbúningstímabilinu að aftan og framan, 

bæta svo við ¼ hnébeygjum sem líkjast hreyfingunni í smassi frekar, þaðan má auka hraðann 

og enda í hopp hnébeygjum þegar nálgast hámörkun þjálfunarinnar (Bompa og Haff, 2009). 

Hoppa með þyngdir eða í teygju krefjast þess að lágmarkaðar séu þyngdir til að skila aukinni 

snerpu en þyngdin gerir það að verkum að álagið á hröðun réttihreyfingar í hnjám og 

mjöðmum er meira en í keppni.  
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Breytingar til að skapa fjölbreytni má einnig bæta við áætlunina sem æfingu dagsins 

eða utan æfingatíma. Nauðsynlegt er þó að hafa í huga að auknu álagi verður að fylgja 

markviss endurheimt hvort sem er hvíld eða minna álag á æfingum í kjölfarið (Bompa og 

Haff, 2009). Uppábrot í þjálfun samdægurs hefur sýnt jákvæð áhrif á sálfræðilega þætti 

þjálfunarinnar með þeim hætti að einstaklingar skili aukinni getu á æfingum síðar í 

þjálfunarferlinu innan sömu áætlunar. Tilbreytingar í þjálfun skulu tengjast þjálfuninni 

sjálfri en það felst í getu þjálfarans og þekkingu til að skipt út því gamla fyrir eitthvað nýtt 

sem þjónar svipuðum tilgangi og byggja upp nýja þætti í þjálfuninni. Sem dæmi má nefna 

leiki þar sem leikmenn spila einn á móti einum á hálfum velli. Þar er mikil keyrsla og hægt 

að gera kröfur á tæknilega kunnáttu. Fjölga eða fækka má snertingum á boltann eftir getu 

hópsins. Þannig er áskorun í formi leikja (Bompa og Haff, 2009). 

4.6 Uppbygging þjálfunaráætlunar 

Æfingalíkön hafa verið þekkt síðan 1960 en upphaflega má rekja þau til austur Evrópu. Þar 

eru sett fram líkön sem segja til um álagsstýringu og magn. Í íþróttum sem krefjast snerpu 

og krafts má mæla ástand iðkanda út frá 1 RM (þyngstu mögulegu lyftu) en hægt er að reikna 

þá þyngd út frá fleiri lyftum. Formúlur Epley og Brzycki eru algengastar (Bompa og Haff, 

2009).  Prófin ættu að vera áætluð með vissu millibili í þjálfunarferlinu með það að leiðarljósi 

að stilla af skekkjur út frá þjálfunarálagi einstaklingsins þannig að líkamleg geta hans sé á 

uppleið. Þjálfarinn þarf því að vera opinn fyrir breytingum og stýra æfingahópnum eftir því 

hvernig niðurstöður prófana koma út. Besta svörunin við æfinga-módelinu er geta 

einstaklingsins í keppni. Slíkar mælingar eru auðveldar í greinum eins og frjálsum íþróttum 

þar sem árangur íþróttamannsins í keppni sýnir beinar tölur en í bolta-greinum er tölfræði 

leikmanna nýtt til að sjá árangursbreytingar (Bompa og Haff, 2009). 
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4.7 Hleðslu uppbygging í æfingum 

Æfingarálagi skal ávallt stýra með uppbyggjandi hleðslu, sem þýðir að eftir því sem líður á 

æfingatímann má auka álag á einstaklinginn. Með réttri uppbyggingu má koma í veg fyrir 

að þjálfunin leiði til ofþjálfunar. Einnig er hætta á undirþjálfun, sé þjálfunin of létt. Því þarf 

að fylgjast vel með álagi og stilla hana af með uppbyggingu í hugsa við gerð 

æfingaáætlunarinnar. Í bókinni Periodization (2009) segir frá nokkrum aðferðum við hleðslu 

æfingaálags (Bompa og Haff, 2009) og hér verður rætt um nokkrar af þeim hleðsluleiðum. 

 

4.7.1 Jöfn uppbygging þjálfunar 

Byggð á svipuðum æfingum og álagi í gegnum undirbúningstímabil. Ókosturinn er að 

framfarirnar eiga sér nánast eingöngu stað í upphafi þjálfunarinnar. Þegar einstaklingurinn 

skiptir úr undirbúningstímabili á keppnistímabil helst æfingamagnið svipað en álagið 

minnkar í samræmi við aukið álag tengt keppninni (Bompa og Haff, 2009). 
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4.7.2 Línuleg uppbygging þjálfunar: 

Æfingaálag í línulegri þjálfun (mynd 8) er byggt upp með stöðugri aukningu álags. Slík 

uppbygging er ekki talin æskileg að mati Bompa og Haff (2009) þar sem yfirálagið er 

stöðugt. Því þarf að gæta enn betur að hvíld á milli æfinga en ef álagið er með öðrum hætti. 

Ef endurheimtarþátturinn mistekst eru því miklar líkur á að einstaklingurinn lendi í ofþjálfun.  

Línuleg uppbygging í beinni mynd er því ekki vænlegur kostur í þjálfun þar sem hún gerir 

ekki ráð fyrir þeirri hvíld sem þarf líkt og gert er ráð fyrir í jafnri uppbyggingu og 

þrepaskiptri þjálfun. Því er líklegt að hún skili af sér ofþjálfuðum einstaklingi (Bompa og 

Haff, 2009). 

 

 

Mynd 8. Línuleg uppbygging (Bompa og Haff, 2009) 
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4.7.3 Þrepaskipt uppbygging þjálfunar 

Þrepaskipt uppbygging þjálfunar (mynd 9) leyfir yfirálag í stuttan tíma en gerir ráð fyrir 

endurheimtardegi innan þjálfunaráætlunarinnar þar sem álag er minnkað. Að mati Bompa 

og Haff, 2005 má þannig þrepaskipta vikum og mánuðum með það að markmiði að hámarka 

getu íþróttamannsins á réttum tíma. Stýring þyngda og álags í þrepaskiptingunni byggir á 

því að bæta stöðugt við magni eða þyngdum á skipulagðan hátt líkt og í línulegri 

uppbyggingu, en minnka álagið og ná endurheimt eftir mestu átökin og undirbúa þannig 

næstu. Þetta gefur þjálfurum færi á að stýra álaginu á milli leikja og mikilvægra tímabila í 

þjálfuninni. Sé jafnvægi milli hámarksákefðar, magns og hvíldar má reikna með að 

leikmaður hámarki árangur sinn innan keppninnar. 

 

 

Vikur (örhringur)  

Mynd 9 Þrepaskipt uppbygging (Bompa og Haff, 2009) 
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4.7.4 Flöt uppbygging 

Eingöngu er mælt með flatri uppbyggingu (mynd 10) fyrir vel þjálfað, reynt íþróttafólk en í 

slíku módeli er svipuðu álagi haldið yfir ákveðinn tíma (3 til 4 vikur), síðan minnkað álagið 

í eina viku. Áætlun sem þessa má setja inn sem sérhæfðan undirbúning á milli tímabila.  

Þannig eykst magnið innan æfingarinnar í stuttan tíma sem gefur færi á betri hámörkun 

(Bompa og Haff, 2009). 

 

Vikur 

Mynd 10. Flöt uppbygging (Bompa og Haff, 2009) 
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4.8 Uppbygging þjálfunar milli mismunandi tímabila 

Stýring æfingaálagsins þarf að vera með skipulögðum hætti og miðast við að ná árangri á 

ákveðnum tíma, líkt og áður hefur komið fram. Uppbygging hverrar æfingar fyrir sig miðast 

við að horfa á þá þætti sem skipta máli í hverri íþróttagrein. Til að mynda þarf blakþjálfun 

að byggjast upp á tækniþjálfun, þolþjálfun, styrktarþjálfun og hraðaþjálfun. 

Þjálfunarskipulagið gengur út á það að ná inn flestum þessara þátta, sé markmiðið að þjálfa 

einstaklinginn til árangurs. Ótal leiðir eru að þessu markmiði, en hafa ber í huga að mikil 

þolþjálfun með lítilli ákefð hefur neikvæð áhrif á snerpuna og væri slík þjálfun því óæskileg 

þegar komið er að keppnistímabili í blaki.  Lykillinn að framförum er að hafa rétta 

uppbyggingu í álagsaukningunni. Í þjálfun ungra íþróttamanna getur smávægileg aukning 

eða breyting á álagi haft mikil áhrif á frammistöðu innan vallarins. Slík æfing ætti að 

byggjast upp á endurtekningum og tækni sem mun leiða til hraðari aðlögunar á slíkum 

æfingum og árangri síðar meir (Bompa & Haff, 2009).  

4.9 Hámarksþóknun þjálfunar 

Hámarksþóknun þjálfunar (e. super compensation) var fundin upp af Folbrot árið 1941. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á gæði þessarar nálgunar í þjálfun (Bompa og Haff, 2009). 

  Almenn aðlögunarhæfni (e. general adaptive syndrome, GAS) er byggð á ágengri 

yfirþjálfun sem getur aukið hámarksgetu í kjölfar æfingarinnar. Mynd 11 sýnir hvernig rétt 

tímasetning æfingar getur skilað hámarksþóknun (Bompa og Haff, 2009). Þjálfunaraðferðin 

byggist á því að aukning þjálfunarinnar sé jöfn og þétt og toppnum í þjálfuninni sé náð stuttu 

fyrir keppni svo einstaklingurinn sýni sem bestan árangur. 
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Mynd 11 Hámarksþóknun þjálfunar (Bompa og Haff, 2009) 

Með kerfisbundnu álagi, næringu og svefni verður til einskonar spennubreyting í 

þjálfuninni sem fær einstaklinginn til að hámarka árangur sinn í samræmi við æfingar og 

hvíld. Þessi ferill krefst undirbúnings sem og hárréttrar tímasetningar. Árangurinn má jafnt 

stórauka sem og keyra niður með því að auka álag um of og mynda þannig yfirþjálfunarálag 

(e. over training or exhaustion) (Bompa og Haff, 2009). Ef rétt er með farið skilar þjálfunin 

auknum árangri í keppnisformi einstaklingsins. Innleiðing þessarar þjálfunaraðferðar hefur 

í för með sér ýmsa kosti. Þar má helst nefna að auka streitueinkenni sem fylgja keppni með 

háu þjálfunarálagi undir eftirliti, koma í veg fyrir þreytu eða yfirþjálfun auk þess sem það 

býður upp á fjölbreyttar leiðir til endurheimtar jafnt í þjálfun og keppni. Æfingarkerfi sem 

þetta hentar vel í undirbúningi fyrir keppni þar sem álagið má minnka með þeim afleiðingum 

að einstaklingurinn verði ferskari í keppninni (Bompa og Haff, 2009). 
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Í æfingaferli íþróttamanna verða þeir berskjaldaðri fyrir ýmsum lífeðlisfræðilegum 

þáttum. Þessir þættir geta orðið til víxlandi áhrifa á hraða efnaskiptanna, hormóna-, hjarta- 

og æða-, tauga- og frumukerfið. Slík líffræðileg aðlögun er beintengd magni, álagi, tíðni og 

aðferðum þeirrar þjálfunar sem framkvæmd er. Þeim mun meira sem magn, álag og lengd 

þjálfunarinnar er þeim mun meiri svörun verður á líffræðilegum þáttum hennar (Bompa og 

Haff, 2009). Verði einstakilngurinn er settur í aðstæður yfirálags á lífeðlisfræðilegum þáttum 

verður það til þess að ofþjálfun á sér stað. Slíkt ástand getur leitt til þess að einstaklingurinn 

missir hæfni sýna til að æfa undir sama álagi og áður.  Sé rétt bruggðist við þjálfuninni verður 

hún til þess að hleðsla glykogenbirgðanna eykst, mjólkursýra verður hagstæð, aukning 

verður í PCr framleiðslu og framleiðsla á hormóninu cortisol eykst. Með þessum þáttum 

eykst geta íþróttamannsins til að ná betri árangri. Skipta má tímabilum í lok þjáflunarinnar 

upp í fjóra fasa sem lýsa ákveðnu stigi endurheimtarinnar er á sér stað (Bompa og Haff, 

2009). 

Fasi 1: 1-2 klst eftir æfingu. 

Að æfingu lokinni á sér stað aukning taugaboða innan vöðvans sem framkallar að öllu 

eðlilegu einkenni þreytu í framhaldi æfingum. Serotonín magnið í heilanum eykst einnig 

sem kallar fram almenna þreytu, en það getur haft neikvæð áhrif á hæfni einstaklingsins til 

að þola verki sem tengjast æfingu eða keppni. Sé einstaklingur að upplifa þetta í fyrsta skipti 

getur það verið afar óþægileg upplifun. Þjálfunaraðlögunin gerir það að verkum að 

samsvörun æfingarinnar verður í takt við ákefð, magn og línulega uppbyggingu 

þjálfunarferilsins. Hvarfaefni sem spila stóran þátt í endurheimtinni hafa áhrif á glykogen og 

fosfórkreatín forða vöðvanna og geta haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar á upptöku 

þjálfunarinnar, en það fer eftir álagsstýringu.  
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Við krefjandi æfingu hvort sem er þol- eða styrktaræfingar eru líkur á seinkaðri vöðvasúrnun 

(e.Delaued- oneset muscle soreness (DOMS)) DOMS getur varað í allt að 24 klst, en það fer 

allt eftir ákefð æfingarinnar (Bompa og Haff, 2009). 

Fasi 2: 24 - 48 klst eftir æfingu. 

Ákefð og magn ákveðinna æfinga getur valdið yfirhleðslu á ATP og PCr í líkamanum sem 

gefur einstaklingunum færi á aukinni bætingu. Glýkógen magn vöðvanna er alla jafan orðið 

eðlilegt 20–24 tímum eftir æfingu, en kolvetnainntaka að lokinni æfingu eða keppni hefur 

bein áhrif á hröðun glýkógen söfnunar í vöðvunum sem auðveldar endurheimt. Eftir 

mótstöðuþjálfun eykst nýmyndunin próteina í vöðvunum, 24 klst eftir æfingu hefur 

nýmynduninn orðið 109% miðað við fyrir æfingu. Eftir 36 klst hefur hámarksþóknunin átt 

sér stað og er þá full orka komin til baka eftir æfinguna. Því ætti það að vera besti tími til að 

ná auknum árangri (Bompa og Haff, 2009). 

Fasi 3: 36 - 72 klst eftir æfingu.  

Líkamlegt ástand hefur náð fyrri stigum þegar um 72 klst eru liðnar frá æfingu eða keppni, 

en sálfræðilega er einstaklingurinn tilbúnari til að ná hámarks árangri og finnur til aukinnar 

færni frá því sem áður var. Glýkógen magn vöðvanna er það sama og í upphafi sem gefur 

einstaklingnum færi á að taka aðra æfingu af sama krafti og áður (Bompa og Haff, 2009). 
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Fasi 4: 3 - 7 dagar    

Æfi einstaklingurinn ekki aftur með hámarksákefð í framhaldi af æfingunni mun eiga sér 

stað rýrnun á getu. Á sjötta til áttunda degi á sér stað þáttur sem eykur 

vöðvasamdráttarhraðann. Afreksíþróttamenn sem þjálfa eftir þjálfunaráætlun þannig að 

hámarkshvíld á milli æfinga er 24 klst, upplifa ekki hámarks þóknunnina. Ferlið nær ekki 

fullum áhrifum þar sem ekki er nægileg hvíld eftir æfingu. Íþróttamenn sem æfa þrisvar í 

viku ná þó ekki sama árangri og þeir sem æfa oftar. Sé tíðni háákefðaræfinga of mikil í 

þjálfunarferlinu er hætt við að ofþjálfun komi upp og iðkandinn nái ekki fullri endurheimt 

eftir æfingarnar (mynd 12). Til að hámarka árangur þjálfunar þarf þjálfarinn að ögra 

þjálfræðilegum eiginleikum íþróttamannsins reglulega (mynd 13). Það eykur hæfni og getu 

einstaklingsins til að takast á við það álag sem íþróttin krefst af honum. Þetta þýðir að 

æfingaáætlunin þarf að vera samblanda af háákefðar- og lágákefðaræfingum. Sé það gert á 

réttan hátt mun árangurinn skila sér (Bompa og Haff, 2009). 

 

Mynd 12. Niðurbrotsþjálfun (Bompa og Haff, 2009) 

 

 

 

Mynd 13. Hámarksþóknun þjálfunar (Bompa og Haff, 2009) 
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4.10 Orkukerfin 

Vinna er skilgreining á öllu því sem líkaminn gerir. Öll vinna krefst orku. Aukið álag kallar 

á aukna orku til að koma til móts við álagið. Með niðurbroti líkamans verður til orkueining 

sem frumurnar nota, það heitir adenosínþrífosfat (e. adenosine triphosphate eða ATP). 

Líkaminn brýtur niður ATP við orkunotkun sína en hefur aðeins visst magn af orku í formi 

ATP hverju sinni. Kerfin sem líkaminn vinnur á eru þrenns konar (Bompa og Haff, 2009): 

1. Kreatín Fosfat kerfið (ATP-PcR) 

2. Sykurrofskerfið (Glycolysis) 

3. Oxunarkerfið (Oxidative Phosphorylation)  

4.10.1 Kreatín-fosfat kerfið  

Kreatín-fosfat kerfið er hraðasta kerfið en þar er Pi5 sem er háorku mólikúl, aðskilið frá PCr6 

,Fosfórkreatíni sem notað er til myndunar ATP, með hjálp kreatínkínasa. Pi5 aðstoðar þá 

Adenósíni (ADP) við nýmyndun á ATP. Orkan frá niðurbroti PCr er notuð í þetta ferli. 

Kerfið er loftfirrt og virkar upp í 30 sekúndur þar sem vöðvarnir sem stjórna hreyfingum 

líkamans geta einungis borið takmarkað magn ATP. Því klárast ATP magn vöðvans upp á 

stuttum tíma sé unnið á mesta krafti. Eftir 10 sekúndur í hámarksvinnu er líkaminn búinn 

með um 50% af kreatínbirgðum líkamans. Algengast er að skorpa í blaki vinnist á innan við 

30 sekúntum og því innan ATP-PCr kerfisins, en hreyfingar leikmanna einkennast af stuttri 

snerpu vinnu sem aðeins er unnin í ATP-PCr kerfinu og oxunarkerfinu (Bompa og Haff, 

2009). 
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4.10.2 Sykurrofskerfið 

Sykurrofsskerfið er annað tveggja loftháðra kerfa líkamans, en það virkar frá 20 sekúndum 

til tveggja mínútna. Kerfið virkar á þann hátt að glúkósi og glýkógenbirgðirnar eru brotnar 

niður í pýruþrúgusýru. ATP er sótt í tvö glýkólýsa kerfi en í upphafi er náð í það í hraða 

glýkólýsa kerfið. Þegar álagið hefur varað í u.þ.b. 2 mínútur er ATP unnið úr hæga glýkólýsa 

kerfinu. Við vinnslu í hraða glýkólýsa kerfinu verður til mjólkursýra sem er stöðugt brotin 

niður í mjólkursykur. Það fer eftir þjálfunarástandi einstaklingsins og magni kolvetna í 

líkamanum hvenær hann hættir að nýta glýkólýsa til að brjóta niður mjólkursýruna, en þá 

verður erfiðara að mynda hreyfingu. Lengstu skorpur íþróttarinnar geta orðið allt upp í 60 

sekúndna langar og ná því inn í sykurrofskerfið, en það er afar sjaldgæft. Eftir þjálfun á þessu 

kerfi er líkaminn 20 - 24 klst að endurheimta fyrri kraft (Bompa og Haff, 2009). 

4.10.3 Oxunarkerfið 

Þriðja og síðasta kerfi niðurbrotsins er oxunarkerfið. Líkaminn notar blóðglúkósa og 

glýkógen úr vöðvunum sem orkubúr í framleiðslu ATP. Munurinn á oxunar- og sykurrofs 

kerfinu felst í því að sykurrofskerfið er loftháð, það þarfnast súrefnis til að virka. Því vinnur 

það kerfi á minni ákefð en oxunarkerfið og kreatín-fosfat kerfið. Sykurrofs kerfið virkar frá 

2 mín til rúmlega 3 klst (Bompa og Haff, 2009). Þar sem blak fer að mestu fram innan 

kreatín-fosfat kerfisins (90%) og oxunar kerfisins (10%) er mikilvægt að þjálfun leikmanna 

fari að mestu fram með háákefðar þjálfun (HIIT). að undanskilinni hvíldarþjálfun sem má 

vera að litlu leyti á lágákefðarþjálfun (LIIT). Tilgangur þjálfunarinnar ætti að vera að stytta 

þann hvíldartíma sem þarf til að endurtaka myndun hámarkskrafts þar sem tími á milli skorpa 

í blaki getur verið um 20-30 sek. Þjálfun loftháða kerfisins hjálpar til við þá endurheimt og 

ættu því bæði kerfin að fá þjálfun (Halil, o.fl., 2009). 
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Tafla 1. Orkuþóknun út frá ATP forða (Bompa og Haff, 2009) 

4.11 Grundvallarþættir þjálfunar á afreksstigi 

Markmið íþróttaþjálfunar á afreksstigi er að auka hæfni íþróttamannsins í íþróttagreininni. 

Grundvallarþættir þjálfunar spila stóran þátt og ætti ekki að vera litið á þá út frá einangruðu 

sjónarhorni.  Þættir þjálfunarinnar eru samt sem áður oft rannsakaðir út frá sérhæfðum 

sjónarmiðum á þeim forsendum að skilningurinn verði dýpri á því tiltekna sviði. Með réttri 

noktun grundvallarþáttanna ætti árangur að aukast og íþróttamaðurinn að verða betur 

þjálfaður í greininni (Bompa og Haff, 2009). 

4.12 Næring 

Næringarfræði er fræðisvið yfir alla þá þætti sem við almennt köllum næringu (Insel, 2014). 

Heilbrigði er orð sem oft er tengt við holdafar en WHO skilgreinir heilbrigði sem ástand þar 

sem líkamleg, andleg og félagsleg líðan er góð og laus við sjúkdóma sem skerða lífsgæði 

(Insel, 2014).  
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  Næringin á stóran þátt í allri getu einstaklinga til hreyfingar en næringarfræðin nær 

yfir orkuefnin sem líkaminn nýtir til að fullnægja orkuþörf og uppbyggingu. Næringarefnin 

eru fita, kolvetni, prótein, vítamín, steinefni, vatn og alkóhól, en fita, kolvetni og prótein eru 

þrír algengustu orkugjafarnir.  Sé markmiðið að ná árangri í íþróttum er mikilvægt að 

innbyrða hluta úr öllum orkuhópunum daglega. Vítamín og steinefni eru nauðsynleg 

ónæmiskerfinu og vatn til að halda háu vökvahlutfalli líkamans. 

Orkueining er kölluð kílókaloría (kkal) og veitir ein kkal nægilega orku til að hita 

eitt kíló af vatni um 1°C. Orkuefnin innihalda mismikið af kkal og eru því misorkurík. Fita 

er orkuríkust en hún inniheldur 9 kkal í hverju grammi. Kolvatni og prótein innihalda hins 

vegar 4 kkal í grammi (Insel, 2014). Kolvetnum er skipt upp í einsykrur, tvísykrur og 

fjölsykrur og nýtir líkaminn þær á mismunandi hátt. Próteinin eru uppbyggingarefni og 

geymast í vöðvum og lifur. Flókið ferli fer af stað þegar líkaminn er búinn með orkuna úr 

kolvetnum og nýtir prótein til orkuframleiðslu. Því eru kolvetnin hentugasti orkugjafinn 

(Insel, 2014). 

4.12.1 Sérhæfð næring 

Við hreyfingu eykst orkuþörf einstaklingsins (Insel, 2014). Hvort sem einstaklingurinn er 20 

ára körfuknattleiksmaður eða 50 ára kona sem gengur reglulega úti, eru kolvetni besti 

orkugjafinn. Samkvæmt Sparkpeople sem er reiknivél fyrir orkuþörf út frá þyngd má reikna 

út að orkuþörfin sé í kringum 379 kcal á klukkustund fyrir 90 kílóa mann í blaki 

(Sparkpeople, 2017). Er því æskilegt er að stór máltíð sé innbyrt3-4 klst fyrir leiktíma (Insel, 

2014). 

  Mikilvægt er að vatnsforði leikmanna sé góður og þarf að hafa í huga að það 

æfingaform sem þarf að vera til að ná árangri í íþróttinni er tímafrekt með mörgum hröðum 

skorpum. Þjálfun erlendis getur farið upp í 10 sinnum eins og hálfs til tveggja klst. æfingar 
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í viku. Þá þarf að halda vatnsforðanum góðum með því að drekka reglulega og bæta við því 

magni af vatni sem þarf miðað við æfingaálag. Hámark vatns inntaka er sjaldnast vandamál 

en talað er um að einstaklingar skuli ekki bæta við sig en sem nemur 0,7-1 líter á hverja 

klukkustund sem æfingar standa yfir (Insel, 2014). 

4.12.2 Orkuþörf leikmanna 

Íþróttafólk ætti að miða við að innbyrða þrjár góðar máltíðir yfir daginn: morgunmat, 

hádegismat og kvöldmat. Sá skammtur ætti að svara kolvetnaþörf þeirra og halda orkunni í 

jafnvægi jafnt fyrir þá sem leggja áherslu á styrktar- og þolþjálfun. Ætti hver og ein máltíð 

að vera meira en 60% kolvetni, minna en 30% fita og sá hluti sem eftir er protein (Insel, 

2014). Þá má einnig næra sig oftar og með minni skömmtum til að halda metabólísku 

orkujafnvægi en það hefur jákvæð áhrif á líkamsástand íþróttafólks (Insel, 2014). Segja 

Bompa og Haff (2009) að daglegur skammtur kolvetna eigi að vera í hlutfallinu 7 til 10 

grömm á hvert kíló, en þó beri að hafa í huga að bein sykurneysla ætti að vera í algjöru 

lágmarki. Próteininntakan ætti að vera 1,2-1,7 grömm á kíló og fita ætti að vera 20-30% af 

heildar næringu (Insel, 2014). sem skiptir miklu máli í íþrótt líkt og blaki þar sem 

uppbygging leikmanna skiptir máli fyrir snerpu sem og styrkleika (Miller, 2005). 

Þarf næringin því að miðast við æfingaálag hverju sinni. Ef orkuhlutfallið er ekki í 

samræmi við álag er ómögulegt fyrir leikmenn að ná hámarksárangri. Þeir íþróttamenn sem 

æfa þrjár til fjórar klukkustundir á dag þurfa að huga að því að tvöfalda eðlilega orkuþörf 

sína til að halda í við þá vinnu sem framkvæmd er.  Þarf því að hugsa um orkugjafana út frá 

æfingaálaginu (Insel, 2014). Með því að borða 2-3 tímum fyrir æfingu hjálpar það til með 

glýkógenforðan (Insel, 2014). Talað er um að mikilvægt sé að innbyrgða næringu strax eftir 

æfingar og leiki til að flýta fyrir endurheimt. Rannsóknir hafa sýnt að best er að innbyrða 1,5 

grömm á kíló af kolvetnum og 0,6 grömm af próteinum í skammti innan 30 mínútna eftir 
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æfingu eða keppni. Borða svo aftur 1-1,5 grömm á kíló af kolvetnum tveim tímum síðar.  

Verður endurheimt vöðvaglykógensins þannig hraðari en ef stór máltíð er borðuð utan þessa 

glugga (Insel, 2014).    

4.12.3 Keppnistengd næring 

Máltíðir á keppnisdegi skulu byggjast upp í kringum kolvetni, þar sem melting próteina og 

fitu tekur lengri tíma. Sé næring í stórum skammti byggð upp með fitu og próteinum á 

keppnisdag fer mikil orka og blóð í meltingarfærin fyrir það niðurbrot sem þarf að eiga sér 

stað við meltingu þeirra næringarefna (Insel, 2014). Blak er kaflaskipt íþrótt þar sem vinna 

á sér stað í stuttan tíma í einu á mikilli ákefð og þótt leikurinn geti orðið langur er mikilvægt 

að eiga kost á því að geta nært sig á milli hrina. Fer það eftir einstaklingum hvort gott er að 

innbyrgða létta kolvetnaríka næringu rétt fyrir leik en þar sem blakleikur með undirbúningi 

getur staðið í yfir 3 klst er mikilvægt að hafa einhverja næringu með  (Insel, 2014).    

4.13 Undirbúningur fyrir þjálfun. 

Þjálfunaráætlun ætti að vera byggð upp með hliðsjón af líkamlegri, tæknilegri, leikfræðilegri 

og sálfræðilegri færni einstaklingsins (mynd 14) á öllum stigum þjálfunar. Myndin sýnir 

miklvægi hvers þáttar í þjálfuninni og áhersla í þjálfun keppnisíþróttafólks ætti að vera sem 

fjölbreyttust þegar litið er til þessara þátta. Gerir myndin ráð fyrir að Líkamleg þjálfun þurfi 

að vera til staðar svo byggja megi tæknilega þjálfun sem sé aftur grunnurinn að leikrænni 

þjálfun. Til að árangur náist er andlegi þátturinn þó einna mikilvægastur en líkamleg hæfni 

þarf að vera til staðar til að hægt sé að nýta sér andlega hæfni sem best (Bompa og Haff, 

2009). 
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Mynd 14. Grunnþættir þjálfunar (Bompa og Haff, 2009) 

4.14 Líkamleg þjálfun  

Bompa og Haff (2009) fjalla um tvö aðalmarkmið líkamlegrar þjálfunar. Fyrra markmiðið 

er að auka fjölhæfa, líkamlega getu einstaklingsins ásamt því að undirbúa hann fyrir 

sérhæfða líkamlega þjálfun í íþróttinni með taugaaðlögun. Síðara markmiðið er að auka 

sérhæfða vöðvagetu (e. biomotor abilities) sem krafist er í íþróttinni. Í stigvaxandi 

þjálfunaráætlun er sérhæfing aukin með skipulögðum hætti. Þannig er fyrirfram ákveðið 

mynstur í samsetningu og tíðni þjálfunarinnar. Bompa og Haff (2009) skipta þjálfuninni í 

tvo samþáttanlega hluta: Alhliða líkamleg þjálfun (ALÞ) (e.General physical training (GPT)) 

og Sérhæfða þjálfun. (SÞ) (e. Sport-specific physical training( (SSPT). 
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Tafla 2. Takmörk þjálfunar á hverju stigi og lengd tímabila (Bompa og Haff, 2009)  

Þættir þjálfunar Undirbúnings hluti Keppnis hluti 

Skipting þjálfunar 1 2 3 

Tímalengd (vikur) ≥ 3 ≥ 6 ≥ 4 

Lokatakmark 1. Ganga í           

gengum ferli 

alhliða þjálfunnar 

1. Ganga í gegnum    

sérhæfða þjálfun.  

 2. Fullkomna 

sérhæfða hæfni 

tengda íþróttinni. 

1. Fullkomna 

sérhæfða hæfni 

tengda íþróttinni.  

2.Viðhalda 

líkamlegri getu. 

 

ALÞ og SÞ þróast á undirbúningstímabilinu innan heildarskipulags þjálfunar-

áætlunarinnar. Í upphafi undirbúningstímabilisins (UT) er ALÞ lykilþátturinn. Með tímanum 

þróast þjálfunin yfir í aukið vægi SÞ sem verður ráðandi þáttur þjálfunarinnar. Markmiðið 

með ALÞ er að byggja góðan grunn fyrir komandi tíma þar sem SÞ verður lykiþáttur. Í blaki, 

þar sem líkaminn þarfnast jafnt úthalds og stöðug-leika í liðum, er þekkt að 

undirbúningstímabilið hefjist á lyftingum og fjallgöngum sem miðast að úthaldi við 

tímalengd blakleiks, þ.e. 1-2 klst. Með því er hægt að auka grunnþol iðkandans á sama tíma 

og unnið er að styrktarþjálfun líkamshluta sem verða helst fyrir meiðslum síðar í 

þjálfunarferlinu (Kus, 2004). Þegar SÞ fær aukið vægi í þjálfuninni eykst æfingaálagið og 

verður leiklíkara. Þannig er það byggt upp úr ALÞ. Grunnþjálfun í ALÞ verður að eiga sér 

stað meðan á keppnistímabilinu stendur til að viðhalda auknni getu við sérhæfða þjálfun.  

Ef tíðni þjálfunar og keppni er lág og endurheimtaræfingar eru ekki framkvæmdar virkar SÞ 

ekki eins og til er ætlast (Bompa og Haff, 2009). 
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4.14.1 Alhliða líkamleg þjálfun (ALÞ) 

Lokamarkmið ALÞ er að auka getu iðkandans til að taka við álagi og hámarka líkamlega 

aðlögun í undirbúningi hans til áframhaldandi þjálfunar. Í öðrum þætti þjálfunarinnar kemur 

ALÞ meira inn fyrir þá sem hafa minni reynslu af SÞ, þá má halda líkamlegu ástandi við 

með notkun ALÞ í stað þess að leggja áherslu á SÞ (Bompa og Haff, 2009). 

4.14.2 Sérhæfð þjálfun (SÞ) 

SÞ byggir á þeim grunni sem ALÞ hefur þegar mótað á fyrra stigi þjálfunarferils. Tilgangur 

SÞ er að framkæma undirbúning úr almennri þjálfun til sérhæfðrar þjálfunar. Í því samhengi 

má nefna snerpuþjálfun (e. plyometric training) í blaki sem getur skapað mikinn stökkkraft 

ef rétt er að henni staðið. Sé einstaklingur ekki undirbúinn getur það dregið úr getu 

einstaklingsins. Sé sérhæfða þjálfunin endurtekin rétt út frá þjálfunarálaginu mun líkamleg 

geta og vinna íþróttamannsins aukast og mun leiða til betri árangurs í keppni. Rétt upp sett 

SÞ mun einnig auka möguleika íþróttamannsins til að ná endurheimt fyrr og mun einnig auka 

getuna til æfinga. ALÞ og SÞ ætti ekki að blanda saman innan tímabila þar sem aðferðirnar 

geta dregið úr hvor annarri. Algengar ranghugmyndir eru uppi um að lágákefðar þolþjálfun 

sé mikilvæg fyrir allar íþróttir. Þó að þolþjálfun sé mikilvæg fyrir allar íþróttir getur 

lágákefðar þolþjálfun haft neikvæðar afleiðingar á þjálfunarþætti í sprengikraftsgreinum. Er 

því háákefðar þolþjálfun sú þolþjálfun sem hentar þeim íþróttagreinum þar sem háákefðar 

einkenni súrefnisupptöku er nýtt, en það er einkennandi fyrir íþróttagreinar sem eru að mestu 

á Kreatín-fosfatkerfinu (Bompa og Haff, 2009). Æskilegt er að stýra æfingaálagi eftir því 

hve langt einstaklingarnir eru komnir í þjálfunarferlinu, (tafla 3) þjálfarinn þarf að bregðast 

við því og nálgast viðmið iðkandanna í þjálfun (Bompa og Haff, 2009). 
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Tafla 3. Skipulag Undirbúningstímabils - þjálfræðilegir þættir (Bompa og Haff, 2009) 

Undirbúningstímabil 

Afreksíþróttafólk Alhliða 

líkamleg 

þjálfun 

• Sérhæfð þjálfun                               

•Hámarks sérhæfð 

tækniþjálfun. 

    

Byrjandi til lengra kominn 

íþróttamaður. 

Alhliða líkamleg þjálfun • Sérhæfð þjálfun                                • 

Hámarks sérhæfð tækniþjálfun. 

Efnilegir íþróttamenn Alhliða líkamleg þjálfun •Alhliða líkamleg 

þjálfun  

•Kynning á sérhæfðri 

þjálfun 

 

4.15 Undirbúningur fyrir keppni.  

Undirbúningur fyrir keppni er með misjöfnum hætti eftir íþróttagreinum. Ef um er að ræða 

fáa, stóra keppnisviðburði á ári hverju, líkt og margar einstaklingsíþróttir bjóða upp á, þarf 

þjálfari að velja keppnina í samræmi við uppbyggingu á leið til ákveðinna markmiða. 

Knattleikir gera þetta einnig upp að vissu marki en algengara er að spila í hverri viku. Þarf 

þá að velja leiki sem taldir eru skipta meira máli en aðrir og byggja upp áætlunina með þeim 

hætti að leikmenn séu vel stemmdir til að vinna þá leiki sem skipta mestu máli varðandi 

endanlega niðurstöðu fyrir liðið (Bompa og Haff, 2009).  

Keppnistímabil í blaki á íslandi nær yfir 6-8 mánuði. Þeir leikmenn sem afreka að  spila 

fyrir íslands hönd eiga tímabil í átta mánuði með þeim mótum sem haldin eru árlega í byrjun 

maí. Aðrir leikmenn byrja keppnistímabil í október en úrslitakeppnin er í upphafi 

aprílmánaðar og eru þeir því að spila í um sjö mánuði. Tímabilinu má hinsvegar skipta í 
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tvennt þar sem liðin fara í frí um miðjan Desember mánuð en koma svo aftur inn á 

keppnisvöllinn aðra vikuna í Janúar. (Ársskýrsla Blaksambands Íslands, 2016)   Þá er algengt 

að liðin taki stutt uppbyggingartímabil í þessu mánaðar hléi til að ná betri árangri á 

seinnihluta mótsins.  Með slíkri áætlun gerir það leikmönnum erfitt hámarka árangur í 

hverjum leik þar sem rútínan er ekki alltaf sú sama, en þjálfarar geta raðað áætlunni þannig 

að álagið sé minna degi fyrir leik svo leikmenn nái hleðslu (Bompa og Haff, 2009). 
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5 Tímabilaskipting þjálfunar í blaki 

Flestar deildarkeppnir í heim spilast frá október til apríl. Á Íslandi stendur tímabilið einnig 

yfir á þessum tíma. Í framhaldi af tímabilinu taka landsliðsverkefni við.  Á Íslandi stöðvast  

keppnin um miðjan desember og hefst aftur í annarri viku í janúar. Eins og staðan er í dag á 

hvert félag sinn leikdag og getur því skapast sú staða að lið spili þrjá leiki í sömu vikunni 

(Blaksamband Íslands, 2017). Aðeins eru sex félagslið í karladeildinni og er því leikin 

fjórföld umferð. Það þýðir að hvert lið leikur 20 deildarleiki yfir tímabilið (Blaksamband. 

Íslands, 2017). Í Kvennadeildinni eru 7 lið en þar er leikin þreföld umferð sem gera 18 leiki 

á lið. Liðin í efstu deildunum koma svo inn í 8 liða úrslitin í bikarkeppninni. Liðin tvö sem 

spila til úrslita fá að hámarki 3 leiki (Blaksamband Íslands, 2016b). Eftir að deildarkeppninni 

lýkur tekur við Íslandsmeistaramótið. Það er spilað í fjögurra liða útsláttarkeppni þar sem lið 

spila að hámarki 3 leiki í fjögurra liða úrslitum en geta farið í 5 leiki í úrslitaeinvíginu. Getur 

því heildarfjöldi leikja úr þeirri keppni mest orðið átta leikir (Blaksamband Íslands, 2017).  

Hámarksfjöldi leikja er því 31 talsins hjá körlunum (28 hjá stelpunum) sem skiptast á þær 

30 vikur sem til ráðstöfunar eru. Liðin á Reykjavíkursvæðinu eiga sína heimaleikjadaga en 

liðin utan af landi leika ávallt um helgar hvort sem spilað er heima eða að heiman. Þetta 

fyrirkomulag er ólíkt því sem þekkist í öðrum boltagreinum á Íslandi þar sem hinar stóru 

boltagreinarnar eiga sinn fasta leikdag, einn til tvo daga í viku. Síðar geta bæst við 

deildarkeppni og millilandakeppnir (Knattspyrnusamband Íslands, 2017); (Handknattleiks-

samband Íslands, 2016) ; (körfuknattleikssambandÍslands”, 2017).  

Hlutverk þjálfarans felur í sér nákvæma nálgun þjálffræðilegra þátta fyrir keppni. Því 

er mikilvægt að þjálfunin sé vel ígrunduð og skipulag gott með það að markmiði að há-

marka árangur leikmannana á réttum tíma (Bompa og Haff, 2009). Samkvæmt Bompa og 

Haff á að leggja upp úr skipulögðu þjálfunarmynstri með það markmið að leikmenn nýti 
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tímann sem allra best út frá lífeðlisfræðilegum þáttum. Í bókinni Periodization (2009) er rætt 

um tímabilaskiptingu þjálfunar út frá þremur grunn þáttum. Ársáætlun ; heildarhring (e. 

Annual training plan) sem gefur heildarmynd yfir tímabilið eða árið (Bompa og Haff, 2009) 

, hluta hringjum (e. macrocycle) er það tímabil innan ársáætlunarinnar sem má skilgreina 

líkt og mánuð eða ákveðna hluta tímabilsins (Bompa og Haff, 2009). Svo eru minnstu 

einingarnar örhringir (e. microcycle) en þeir geta verið skilgreindir sem ein vika (Bompa og 

Haff, 2009). Er uppsetning sem þessi til þess fallin að hægt sé að skoða árangur út frá 

tímabilum og áætla hvar hámarksgeta á að koma fram með töluverðum fyrirvara, auk þess 

sem skipulagið gefur þjálfaranum færi á að aðlaga áætlunina við að álagsástandi leikmanna 

hverju sinni innan hvers þáttar (Bompa og Haff, 2009). 

5.1 Örhringur  

Með því að setja upp leikjaskipulag þannig að jafn tími sé á milli leikja gefst jafnvægi milli 

þjálfunar og keppni (Bompa og Haff, 2009). Mikilvægt er að þjálfunin nýtist sem best svo 

leikmenn hámarki árangurinn þegar á þarf að halda og hvílist í framhaldi af því. Þar sem 

íþróttagreinin gerir kröfu til leikmannsins jafnt líkamlega og tæknilega er æskilegt að halda 

tækniþjálfun inni þá daga sem ákefð fer minnkandi með það markmiði að halda 

grunntækniþjálfun og tilfinningu fyrir tæknihreyfingum. Á fyrri hluta tímabils má gera ráð 

fyrir að æfingaálagi sé haldið háu að hluta innan leikviku. Er æskilegt að byggja upp 

æfingaákefðina stigvaxandi fyrri part vikunnar, vinna að toppi á leikdegi og taka 

endurheimtaræfingu daginn eftir leik og byrja svo að byggja upp álagið aftur á öðrum degi 

eftir leikdag (mynd 15.) (Bompa og Haff, 2009). 
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  Mán Þri Mið Fim Föst Lau Sun 

Mynd 15. Stigvaxandi ákefð á undirbúningstímabili (Bompa og Haff, 2009) 
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Mán Þri Mið Fim Föst Lau Sun 

Mynd 16. Tvítoppa örhringur - keppni fimmtudag (Bompa og Haff, 2009) 

Örhringurinn á mynd 16 er dæmi um tvítoppa örhring með leikdag á fimmtudag (Bompa og 

Haff, 2009). Með þessari aðferð næst háákefðar æfing á mánudeginum með lækkandi álagi 

sem skilar leikmönnum síður þreyttum á keppnisdegi (Bompa og Haff, 2009). Á mynd 17 

sést æskilegt skipulag landsbyggðarliðanna á Íslandi (BLÍ, 2017) en það lið spila tvívegis 

yfir helgar og eru því með tvo samhliða toppa þar sem hámarksákefð og árangri þarf að ná. 

Því þarf að minnka álagið tveimur dögum fyrir áætlaðan topp auk þess sem álagið vikuna á 

undan þarf að vera meira en ef um einn topp væri að ræða. Úrslitakeppnin í bikarkeppninni 

er einnig dæmi um slíkan örhring. 
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Fjórða dæmið um örhring er þriggja toppa hringur sjá mynd 18. Slíkur hringur er 

algengur í kringum úrslitakeppni. Þá er einnig algengt að milliríkjamót, þar sem þrjú til 

fjögur lið spila, séu sett upp með slíkum hætti. Örhringurinn á undan þriggja toppa hringnum 

ætti að einkennast af hárri ákefð um miðja viku en lækkandi ákefð síðari hluta vikunnar (sjá 

mynd 19) með það að markmiði að ná sem bestri endurheimt fyrir og á milli leikjanna, og 

því ættu æfingar að einkennast af tæknilegum þáttum (Bompa og Haff, 2009). 
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Mán Þri Mið Fim Föst Lau Sun 

Mynd 17. Tvítoppa örhringur (Bompa og Haff, 2009) 
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Mynd 18. Þrítoppa örhringur (Bompa og Haff, 2009) 
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Mynd 19. Eintoppa örhringur (Bompa og Haff, 2009) 

5.2 Hlutahringir  

Hlutahringir eru nokkrir örhringir sem settir eru saman (Bompa & Haff, 2009). Þannig er 

hægt að tala um tímabil þjálfunarinnar á Íslandi innan hlutahringja í formi undirbúnings-

tímabila, fyrra keppnistímabils og síðara keppnistímabils (Bompa og Haff, 2009). Standa 

því ákveðið margir örhringir saman og mynda hlutahring. Ef horft er á uppbyggingu 

tímabilsins á Íslandi má byggja upp kerfi, sýnt á mynd 20, sem býður upp á 4 : 1 og 3 :1 

hlutahringi. Slíkir hringir bjóða uppá aukið álag innan örhringjanna sem og aukið álag milli 

örhringja. Þannig má fylgjast með aukningu frá viku til viku með það að markmiði að minnka 
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álagið á 4-5 viku. Eykur það líkurnar á því að leikmaðurinn toppi í framhaldi af hvíldinni og 

minnkar líkurnar á því að hann verði fyrir ofþjálfun (Bompa og Haff, 2009). 

Upplagt er að ástandsskoða leikmennina með mælingum í kjölfar hvers hlutahrings 

og skoða þannig hvernig þeir svara því álagi sem sett er upp í þjálfun. Þá má ákvarða hvort 

auka eigi álagið eða minnka með það markmið að leikmenn nái að hámarka árangur sinn á 

réttum tímapunkti (Bompa og Haff, 2009). 
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Mynd 20. Dæmi um hlutahring með stigvaxandi þjálfunarákefð (Bompa og Haff, 2009)  
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5.3 Ársáætlun  

Ársáætlunin eða tímabilshringur á að endurspegla þá þætti sem þörf er að hafa í huga við 

heildarskipulag þjálfunarinnar.Hlutahringirnir raðast þannig saman og mynda ársáætlunina 

og gefa þjálfara færi á að sjá alla álagspunktana yfir tímabilið og stilla þjálfun upp eftir þeim. 

Ársáætlun, líkt og sést á mynd 21, sýnir tvískipta þjálfunaruppbyggingu blakliða á Íslandi 

og er áætlunin byggð með hliðjsónum í gögn sem Bompa (2005) setur upp í Periodization. 

Slíkt þjálfunarform gefur af sér aukna þóknun úr þjálfuninni á síðari hluta keppnistímabilsins 

og kemur í veg fyrir að leikmaðurinn lendi í flatri þjálfun á löngu tímabili  sem getur átt sér 

stað sé þjálfunin ekki vel ígrunduð út frá heildar yfirsýn (Bompa og Haff, 2009). 

Áætlanir sem þessar gera leikmönnum kleift að ná að hámarka árangur sinn á réttum 

tíma út frá mikilvægi leikja í þessum tveim hringjum sem má sjá á myndum hér að neðan 

miðast við að hámarka árangurinn í kringum bikarúrslit og Íslandsmeistaramótið. En þá 

fellur magn og ákefð niður stuttu fyrir keppni með það að markmiði að einstaklingarnir komi 

betur úthvíldir og með hámarksafkastagetu miðað við stöðu þeirra þá. (Bompa og Haff, 

2009).  

Hjá þeim leikmönnum sem valdir eru í landsliðið leikur það alla jafna í kjölfar íslenska 

tímabilsins. Er því mikilvægt fyrir leikmenn að nýta toppinn sem næst úr tímabilsþjálfuninni 

til að hámarka aftur með landsliðshópunum í endann maí (mynd 22). Til þess að ná öðrum 

toppi þarf að auka aftur álagið og auka ákefð síðar með það að markmiði að ná annarri 

hámörkun. Leikmenn skulu þó varast að fara of hratt af stað í kjölfar úrslitakeppninnar því 

gæta þarf að því að endurheimt eiga sér stað. En of mikið álag getur orðið til niðurbrots í 

stað uppbyggingar sem markmiðið er alltaf á endanum (Bompa og Haff, 2009). Þá gera 

áætlanir sem þessar einnig grein fyrir því hvernig staðan er ár frá ári. Er því upplagt að vinna 

ársáætlun fyrir árið eftir í framhaldi þess fyrra og vinna þannig með aukna ákefð tímabilsins 

strax í upphafi með hliðsjón af stöðu leikmanna árið áður (Bompa og Haff, 2009). 
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Mynd 21. Ársáætlun þjálfunar hjá félagsliði í efstu deild á Íslandi  
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Mynd 22. Ársáætlun byggð á Íslenska keppnistímabilinu 2016
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5.4 Hámörkun getu í aðdraganda keppni  

Takmark þjálfara er að ná að hámarka getu (e. peaking) leikmanna á réttu augnabliki fyrir 

keppnina. Þarf það að gerast rétt fyrir þann tíma sem markmið er að ná að hámarka árangur 

leikmannsins miðað við þá þjálfun sem hann hefur hlotið (Bompa og Haff, 2009). Gott dæmi 

um slíkan topp í blaki hér heima er fyrir úrslitakeppni í íslandsmeistaramóti eða bikarúrslit. 

Hér heima er íslandsmótið oft spilað í beinu framhaldi af bikarnum eða öfugt.(Blaksamband 

Íslands, 2016a) Kostir þess fyrirkomulags eru að þjálfurum gefst færi á að hámarka getu 

einstaklinganna innan þess ramma. Þjálfunin gefur leikmönnum færi á að hámarka árangur 

sinn í 14-28 daga (2-4 vikur) þar sem leikmenn eiga að vera sérstak-lega sterkir í keppni 

jafnt andlega sem og líkamlega (Bompa og Haff, 2009). Er því mikilvægt að velja rétta 

tímasetningu til að ná þessum þáttum inn. Árangurinn snýr fyrst og fremst að réttri stýringu 

milli þjálfunarálags, tækni og ákefðar að þjálfunin sé nær því sem þarf í leikjum og tengd 

við þá ákefð, byggð upp á snerpu og tækni í stað magns (Bompa og Haff, 2009). 

Hámörkun (e. taper) á sér stað þegar bilið á milli magns og tækni er í hæstum 

hlutföllum án þess að hafa áhrif á mögulega ákefð en þá er magn æfinga og þjálfunar að skila 

sér í aukinni getu íþróttamannanna. Þessi hámörkun á sér stað á því tímabili sem mest þóknun 

á að koma fram á tímabilinu og verður til þess að árangur íþróttamannsins verður mun betri 

en ella (Bompa og Haff, 2009). 
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Mynd 23.  Hámarksþóknun þjálfunar (Bompa og Haff, 2009) 

Fallið sem á sér stað í kjölfar minnkandi æfingamagns og ákefðar verður þó til þess að 

tímasetningin verður að vera rétt því ef ekki er rétt farið að dofnar líkamlegt ástand vegna 

undirþjálfunar. Ákefð þjálfunar, magn, þjálfunartíðni og hvíld hafa mikið að segja um 

hvernig stýra skal hámörkuninni. Þannig má halda henni við með því að æfa í réttu samræmi 

við alla þá þætti. Rannsóknir hafa sýnt fram á háa getu líkamlega, andlega og getulega frá 

einni og upp í fjórar vikur í hámörkun og tala margir um að 8-14 dagar séu nauðsynlegir til 

að vinna úr þreytu æfingarálagsins sem fyrir hefur orðið í kringum stærri viðburði líkt og 

úrslitakeppni. Þannig sé einnig hægt að koma í veg fyrir þær neikvæðu afleiðingar sem fylgja 

of langri hámörkun (Bompa og Haff, 2009). 

 

5.5 Markmið 

Til að áætlanir sem þessar virki eru markmið nauðsynleg. Jafnt árangurstengd markmið 

innan keppni, sem og mælanleg markmið líkamlega, þá í formi styrks, hraða, úthalds, 
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liðleika og þeirrar tækni sem íþróttin krefur leikmanninn um. Þannig má horfa á prósentu í 

uppgjöfum, smössum, blokk, vörn og sókn. Með því að nálgast íþróttina út frá markmiða- 

þáttum er hægt að skoða ör- , hluta og heildarhring og sjá hvort árið hafi verið árangursríkt 

(Bompa og Haff, 2009). Tengja má ýmsar prófanir við hlutahringina meðal annars til að 

fylgjast með framþróun leikmanna líkamlega (Bompa og Haff, 2009). Þannig má fygjast vel 

með þjálfunarferlinu og sjá hvernig leikmenn koma út úr hverjum þætti fyrir sig. Auk þess 

sést vel á eftirliti sem slíku hvernig ástand leikmanna er hvort sem það er jákvætt eða 

neikvætt (Bompa og Haff, 2009).  
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6 Lokaorð 

Æskilegt er að skipta blakþjálfun upp í tímabil líkt og öðrum íþróttum á Íslandi. Mikilvægt 

er fyrir blakþjálfara að hafa í huga að hvert skipulag byggist upp á þeim hópi leikmanna sem 

verið er að vinna með hverju sinni, því er ómögulegt að tala um hina einu réttu aðferð í 

skipulagningu þjálfunar. Tímabilaskiptingu skal hugsa sem einskonar vegvísi í stað 

endanlegrar lausnar á uppsetningu allrar þjálfunar og ber þjálfara að hafa í huga að hver og 

einn þáttur þarf að vera í sífeldri endurskoðun, hvort sem er vika, mánuður eða tímabil. Þá 

skal einnig hafa í huga að leikmenn eru einstaklingar og margir þættir geta spilað inn í ástand 

þeirra í viðmóti þjálfunar.  

Í stóra samhenginu er hugmyndin á bakvið tímabilaskiptinguna að hluta tímabilið niður 

svo hægt sé að nýta tímann á sem bestan hátt með þjálfunarþætti tengda íþróttinni að 

leiðarljósi sem og að hafa möguleika á að hámarka afköstin og ná toppun. 

Þá geta slíkar áætlanir einnig verið góður kostur fyrir þjálfarann til að byggja upp æfingar í 

kringum það mynstur sem leikmenn liðsins vinna með, sé til að mynda leikmaður innan hóps 

fjarverandi að einhverju leyti. Einnig ber að hafa í huga að yngri og minna leikreyndir 

leikmenn hafa mikinn hag af kerfum sem þessum þar sem skipulag sem þetta getur hjálpað 

til við spennustýringu og kennt þeim að byggja upp réttan grunn fyrir hámörkun árangurs, 

sé rétt farið að. Því er afar mikilvægt að þjálfarar nýti sér þá þekkingu sem fyrir er í slíkri 

gagnavinnslu. 
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