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            Útdráttur   
Mælingar á kasthraða, 3 kg boltakasti og gripstyrk hjá ungum og vel 
þjálfuðum íslenskum handknattleiksmönnum er viðfangsefni þessarar 
rannsóknar. Mælingar voru framkvæmdar með megindlegri 
rannsóknaraðferð, mældur var kasthraði þriggja kastaðferða (vítakast á 
sjö metrum, gólfskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu og 
uppstökksskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu), 3 kg boltakast 
og gripstyrkur. Ásamt hæðar- og líkamsþyngdar mælingum. Rannsóknin 
fór fram þriðjudaginn 27. desember 2016 frá klukkan 11:00 til 14:00 í 
húsnæði íþróttafélagi Vals á Hlíðarenda. Markmið þessarar rannsóknar 
var að skoða hvar ungir og vel þjálfaðir íslenskir handknattleiksmenn á 
landsliðsstigi stæðu í mælingum á kasthraða, 3 kg boltakasti og gripstyrk. 
Afrekshópur og A landslið karla í handknattleik voru þeir hópar sem 
mældir voru og voru alls 26 einstaklingar mældir. Niðurstöður leiddu í 
ljós að munur er á kasthraða kastaðferða, þar sem gólfskot með þriggja 
skrefa atrennu mældist hraðast. Bakverðir mældust með mestan 
kasthraðann, þá var ekki marktækur munur milli leikstaða. Jákvæð fylgni 
mældist milli kasthraða, 3 kg boltakast og gripstyrks. Ekki var 
marktækur munur á 3 kg boltakasti og gripstyrk eftir leikstöðum. Ekki 
var munur á hæð og þyngd eftir leikstöðum ásamt því að ekki var 
marktækur munur milli hæðar og þyngdar á kasthraða. Niðurstöður 
rannsóknarinnar verða ekki gerðar opinberar.  
 
Lykilorð: handknattleikskast, kasthraði, vítakast, gólfskot, uppstökksskot, 3 kg 

boltakast, gripstyrkur, leikstöður, hæð, líkamsþyngd 
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Formáli 
Íþróttir og hreyfing hefur verið aðal áhugamál mitt frá unga aldri og spilar þar 

handknattleikur stóran þátt. Ég hef stundað handknattleik í rúm 15 ár, ásamt því að hafa 

þjálfað yngri flokka í handknattleik í um það bil tvö ár. Handknattleikur er sú íþrótt sem 

gefið hefur mér mest og verið afar lærdómsríkt ferli, bæði innan og utan vallar. Þegar kom 

að velja efni í lokaverkefni þá var engin spurning að það yrði tengt handknattleik. 

Íþróttafræðisvið við Háskólann í Reykjavík og Handknattleikssamband Íslands hófu 

nýverið samstarf sem felur í sér að líkamsmæla landslið Íslands, allt frá yngri landsliðum 

upp í A landslið karla og kvenna. Mér bauðst að taka þátt í þeim mælingum og stökk ég á 

tækifærið. Út frá því kviknaði sú hugmynd að rannsaka kasthraða íslenskra 

handknattleiksmanna, þar sem það var hluti af þeim mælingum sem framkvæmdar voru.  

 Rannsókn þessi gildir 12 ECTS einingar og er lokaverkefni mitt til BSc gráðu í 

íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Ég vil nota tækifærið 

og þakka íþróttafræðisviði Háskólans í Reykjavík og Handknattleikssambandi Íslands 

fyrir tækifærið fyrir að fá að vinna við framkvæmd mælinganna og að fá að vinna úr þeim 

niðurstöðum. Ég vil þakka þeim sem sáu um yfirlestur og gáfu sér tíma í það verkefni. Þá 

þakka ég leiðbeinendum mínum Kristjáni Halldórssyni og Sveini Þorgeirssyni innilega 

fyrir þann góða stuðning og eftirfylgni sem þeir sýndu mér í gegnum ferlið, allt frá fyrsta 

degi til lokadags. Einnig vil ég þakka fjölskyldu, vinum og ættingjum fyrir að standa þétt 

við bakið á mér.  

 Vonandi verður ritgerð þessi gagnleg fyrir þjálfara og iðkendur í handknattleik 

þegar kemur að þjálfun á kasthraða, ásamt því er það mín von að rannsókn þessi stuðli að 

fleiri rannsóknum á sviðinu.    
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1. Inngangur 
Íslenskur handknattleikur hefur farið ört vaxandi undanfarin ár og er vinsæll hér á 

landi. Íslenskur handknattleikur hefur búið til marga heimsklassa leikmenn sem hafa 

spilað og eru að spila í bestu deildum Evrópu. Sem dæmi má nefna Ólaf Stefánsson 

sem var talinn vera einn besti handknattleiksmaður heims á sínum tíma og spilaði hann 

meðal annars á Spáni og Þýskalandi þar sem hann vann til fjölda titla. Þá var hann 

lengi leiðtogi íslenska landsliðsins. Guðjón Valur Sigurðsson og Aron Pálmarsson eru 

einnig stór nöfn í evrópskum handknattleik. Guðjón Valur Sigurðsson hefur einnig 

spilað í bestum deildum Evrópu, þar á meðal í Þýskalandi, Spáni og Danmörku. Þá er 

hann markahæsti leikmaður íslenska landsliðsins. Aron Pálmarsson er talinn vera einn 

af bestu handknattleiksmönnum í nútíma handknattleik og spilar hann stórt hlutverk í 

íslenska landsliðinu. Aðrir leikmenn sem hafa spilað fyrir Íslands hönd og í stærstu 

deildum Evrópu eru leikmenn á borð við Arnór Atlason, Alexander Petersson, Snorri 

Steinn Guðjónsson, Logi Geirsson, Róbert Gunnarsson og mætti áfram telja.  

 Íslenska landsliðið í handknattleik hefur náð góðum árangri á alþjóðavettvangi 

og tekið þátt í helstu stórmótum síðastliðin ár. Þar má nefna Ólympíuleikanna í Peking 

2008 þar sem þeir lönduðu öðru sætinu og er það talið vera eitt af stærstu afrekum í 

sögu íslenskra íþrótta. Þá tóku þeir þriðja sætið á Evrópumótinu í Austuríki árið 2010. 

Nýverið hefur Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) sett á fót afreks hóp til þess að 

auðvelda yngri leikmönnum að taka skrefið upp í A landslið.  

 Rannsókn þessi er á afreks hóp karla í handknattleik og að hluta til á A landsliði 

karla. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvar ungir og vel þjálfaðir Íslenskir 

leikmenn standa í mælingum á kasthraða, 3 kg boltakasti og gripstyrk samanborið við 

erlenda leikmenn.  

 Mælingarnar sem notast var við voru hluti af samstarfi íþróttafræðisviðs 

Háskólans í Reykjavík og Handknattleikssambands Íslands (HSÍ). Samstarfið snýr að 

því að halda utan um mælingar á yngri- og A landsliðum Íslands í handknattleik, bæði 

karla og kvenna. Mælingarnar eru unnar í samráði við meistaranema í íþróttafræði við 

Háskólann Í Reykjavík og sér meistaranemi um að halda utan um mælingarnar. Vert 

er að taka það fram að niðurstöður rannsóknarinnar verða ekki gerðar opinberar.  
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1.0 Handknattleikur 
Handknattleikur er vinsæl íþrótt sem stunduð er út um heim allan og voru um það bil 

1,952,00 lið frá 183 handknattleikssamböndun á skrá hjá Alþjóða 

Handknattleikssambandinu (IHF) árið 2013 („History of the International Handball“, 

e.d.). Talað er um þrjá líkamlega grundvallarþætti sem einkenna handknattleik, hlaup, 

hopp og köst. Vinsældir íþróttarinnar má rekja til þess að í handknattleik er einungis þörf 

fyrir tvennt, bolta og mörk. Þó er þörf fyrir löglegan leikvöll og línur í alvöru keppnum. 

Leikmennn geta búið til og myndað sínar eigin hugmyndir ásamt því að þróa með sér 

tækni og taktík til þess að kasta og skora mörk á ýmsan hátt.  

 Handknattleikur er líkamleg íþrótt sem felur í sér hörð einvígi milli leikmanna 

í sókn og vörn, föst og hröð köst á mark andstæðings með ýmsum kastaðferðum 

(„History of the International Handball“, e.d.). Frammistaða í handknattleik veltur á 

fjölbreyttum eiginleikum og hæfileikum einstaklinga, bæði taktískum og tæknilegum 

ásamt líkamlegum og sálfræðilegum eiginleikum. Þar á meðal er handknattleikskast 

talin vera einn mikilvægasti eiginleiki handknattleiksmanna (Shalfawi, Seiler, 

Tønnessen og Haugen, 2014). 

 

1.1 Saga handknattleiks 
Uppruna handknattleiks má rekja til aldamóta um 1900. Leikurinn eins og hann er 

spilaður í dag var fyrst spilaður árið 1989 í Danmörku. Íþróttakennari að nafni Holgier 

Holger Nielsen gaf leyfi á að spila leik sem kallaður var ,,Haandbold” í íþróttahúsi 

Ortrup og lagði þar með helstu reglur leiksins og komu þær fyrst á prent um 1906 

(„History of the International Handball“, e.d.; Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Á 

svipuðum tíma fór boltin að rúlla og fleiri Evrópuþjóðir tóku leikinn upp. Fyrst um 

sinn var handknattleikur leikinn utandyra á velli jafnstórum og knattspyrnuvelli. Í einu 

liði voru 16 leikmenn, 11 leikmenn inn á vellinum og fimm varamenn. Markmið 

leiksins var að koma boltanum í net andstæðings og máttu leikmenn ekki hlaupa með 

boltann eða halda á honum lengur en þrjár sekúndur í senn („History of the 

International Handball“, e.d.; Steinar J. Lúðvíksson, 2012).   

 Árið 1917 komu út nýjar reglur í Þýskalandi sem svipuðu til reglna sem Holger 

Nielsen setti fram en voru þó nákvæmari ásamt því að lýsing á leiknum fylgdi. Þessar 

reglur voru síðar endurgerðar árið 1919 af Þjóðverja að nafni Karl Schelen. Síðar tók 
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Alþjóða frjálsíþróttasambandið leikinn upp og setti fram nýjar reglur árið 1926 en voru 

þær eins í stórum dráttum og Karl Schelen setti fram (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Handknattleikur var spilaður á Ólympíuleikunum í Berlín árið 1936 og töldu 

Þjóðverjar sig vera með besta handknattleikslið í heimi. Í fyrstu var ætlað að leika 

innanhúss en ekki var búið að staðfesta alþjóðlegar reglur um slíkan leik svo í staðinn 

var leikið utandyra með 11 manna lið (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Til leiks voru 

skráð sex lið og báru Þjóðverjar sigur úr býtum. Eftir Ólympíuleikana árið 1936 var 

gríðarleg aukning á íþróttinni og árið 1938 var fyrsta heimsmeistarakeppnin sett á. 

Þróun leiksins varð hinsvegar mest á fyrstu áratugum tuttugustu aldar (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). 

 Aþjóðasamband áhugamanna í handknattleik (IAHF) var stofnað árið 1928 í 

Hollandi og var það aðallega til þess að sjá um málefni íþróttarinnar. Síðar var 

Alþjóðasamband handknattleiksmanna (IHF) stofnað 11. júlí árið 1946 í Danmörku 

(„History of the International Handball“, e.d.; Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

 

1.2 Reglur handknattleiks 
Handknattleikur er liðsíþrótt þar sem tvö lið etja kapp hvort við annað. Hvert lið 

samanstendur af  14 leikmönnum, þar af sjö leikmenn sem eru inn á vellinum (einn 

markmaður og sex útileikmenn) („Leikreglur“, e.d., „Rules of the Game“, 2016). Hver 

leikur samanstendur af tveimur 30 mínútna leikhlutum þar sem markmiðið er að skora 

með því að koma bolta í mark andstæðings og vinnur það lið sem skorar oftar. Tveir 

dómarar og einn eftirlitsdómari sjá til þess að leikurinn fari fram og að reglum sé fylgt. 

Leikmaður má taka þrjú skref með boltann og þarf svo að senda boltann á samherja 

eða drippla boltanum áfram („Leikreglur“, e.d., „Rules of the Game“, 2016). 

Leikmaður má drippla eins oft og hann vill en eftir að leikmaður hefur gripið boltann 

eftir drippl þá er honum óheimilt að drippla og grípa boltann aftur, sé það gert þá skal 

dómari dæma tvígrip („Leikreglur“, e.d., „Rules of the Game“, 2016). 

 Leikmenn geta fengið áminningar frá dómara fyrir brot á mótherja. Fyrst er 

yfirleitt gefið gult spjald og er það aðvörun. Eftir það fá leikmenn tveggja mínútna 

brottrekstur og þurfa því að vera tvær mínútur utan vallar. Fái leikmaður þrisvar 

sinnum tveggja mínútna brottrekstur þýðir það útilokun frá leiknum  („Leikreglur“, 

e.d., „Rules of the Game“, 2016). Leikmaður getur fengið beint rautt spjald fyrir gróf 

brot og þýðir það strax útilokun. Sé brotið mjög gróft fær leikmaður blátt spjald og 
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þýðir það að skrifleg skýrsla fylgi leiknum og leikmaður geti farið í leikbann 

(„Leikreglur“, e.d., „Rules of the Game“, 2016). 

Leikið er á velli sem er 40 metra langur og 20 metra breiður, við enda hvers 

vallarhelmings eru tvö mörk. Við hvert mark er sex metra svæði merkt með bogalínu 

þar sem einungis markmaður má vera fyrir innan, oftast kallað markteigur 

(„Leikreglur“, e.d., „Rules of the Game“, 2016). Þremur metrum fyrir utan það svæði 

er önnur bogalína sem kölluð er aukakastlína/punktalínu og er hún níu metra frá 

marklínu. Á milli vítateigs og punktalínu er vítakastlína sem er staðsett sjö metra frá 

marklínu. Miðlínan markar svo helming vallarins („Leikreglur“, e.d., „Rules of the 

Game“, 2016). 

Nýverið hafa verið kynntar nokkrar nýjar leikreglur og verða þær útskýrðar 

stuttlega. Liðum er nú heimilt að taka markmann út og setja sóknarmann inn fyrir hann 

og þarf hann ekki að klæðast vesti. Því þarf sami maður sem skipti við markmann ekki 

að skipta við hann aftur, heldur má hvaða leikmaður sem er skipta við hann 

(„Leikreglur“, e.d., „Rules of the Game“, 2016). Leikmaður sem fær aðhlynningu á 

velli þarf að víkja af velli í þrjár sóknir, þetta er gert til þess að koma í veg fyrir 

leikaraskap eða óíþróttamannslega hegðun. Gefi dómari merki um leiktöf þá má 

sóknarlið að hámarki senda sex sendingar áður en skot að marki er tekið. Brjóti 

leikmaður gróflega af sér þá geta dómarar leiksins gefið honum blátt spjald sem þýðir 

brottrekstur og að skrifleg skýrsla fylgi ásamt því að leikmaður geti farið í leikbann 

(„Leikreglur“, e.d., „Rules of the Game“, 2016). 

 

1.3 Líkamlegar kröfur handknattleiks  
Nútíma handknattleikur er hraður og líkamlega erfið íþrótt þar sem mikið er um hraðar 

stefnubreytingar, hopp, hröð köst og líkamlegar snertingar. Handknattleikur krefst  

þess að leikmenn búi yfir víðtækum líkamlegum eiginlegum eins og hraða, styrk, kraft, 

þol, vöðvastyrk og samhæfingu (Saeterbakken, van den Tillaar og Seiler, 2011; 

Wallace og Cardinale, 1997; Manchado, Tortosa-Martínez, Vila, Ferragut og Platen, 

2013). Getan að framkvæma og endurtaka hreyfingar á hámarks ákefð yfir stuttan tíma 

í 60 mínútur spilar stóran þátt í frammistöðu (Póvoas o.fl., 2012; Reilly og Thomas, 

1976; Souhail, Castagna, Mohamed, Younes og Chamari, 2010; Alexandru og Eftene, 

2007). Líkamsbygging leikmanna getur skipt máli, svo sem hæð og líkamsþyngd 
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(líkamsmassi og fiturfrír massi) (Manchado o.fl., 2013; Van den Tillaar og Ettema, 

2004). 

 Undanfarin ár hefur verið lögð meiri áhersla á hraðaupphlaup, sneggri 

skiptingar úr vörn í sókn sem leiðir til þess að sóknir verða hraðari og styttri. Til þess 

að fylgja eftir hraða leiksins þá er mikilvægt að stuðla að markvissri styrktarþjálfun 

með áherslu á hraðaþjálfun (Sevim, 2008). Mikilvægt er fyrir leikmenn að þjálfa upp 

gott loftfirrt og loftháð þol til þess að halda út í 60 mínútur og endurtaka stutta spretti 

og aðrar hreyfingar á hámarks ákefð (Wallace og Cardinale, 1997; Massuça, Fragoso 

og Teles, 2014; Póvoas o.fl., 2012). 

Í hverjum leik framkvæma leikmenn að meðaltali 14 stökk, sjö köst og fara í 

12 maður á mann einvígi í varnar- og sóknarleik (Póvoas o.fl., 2012). Rannsókn sem 

framkvæmd var árið 2012 sýndi fram á að leikmenn hlaupa að meðaltali 4371 metra í 

hverjum leik, þó voru einungis 3,7% hlaup framkvæmd á hárri ákefð. Leikmenn ganga 

eða standa kyrrir í um 67% af leiknum, þó einungis í suttan tíma í senn eða sex til sjö 

sekúndur (Póvoas o.fl., 2012). Michalsik og fleiri (2012) sýndu fram á svipaðar 

niðurstöður með rannsókn sinni á dönskum afreks handknattleiksmönnum. Það er að 

leikmaður hlaupi að meðaltali 3627 metra í 53 mínútur í leik. Alls voru 7,9% hlaup á 

hárri ákefð og að hornamenn hlaupa meira á hárri ákefð til samanburðar við bakverði 

og línumenn (Michalsik o.fl., 2012). Rannsóknir hafa leitt í ljós að leikmenn eyða 

talsverðri orku í hröðun og afhröðun hreyfinga á meðan leik stendur (Bangsbo, Mohr 

og Krustrup, 2006; McInnes, Carlson, Jones og McKenna, 1995; Spencer o.fl., 2004). 

Leikmenn eyða talsverðri orku í stopp og stefnubreytingar og eru það þær hreyfingar 

sem eru oftast framkvæmdar á hárri ákefð yfir leikinn eða 60% af 103 heildar 

hreyfingum leikmanna (Póvoas o.fl., 2012).  

 

1.4 Leikstöður í handknattleik 
Leikstöðum í handknattleik er skipt upp í markmenn, hornamenn, bakverði/skyttur 

leikstjórnendur/miðjumenn og línumenn. Leikstöðurnar gera mismunandi kröfur til 

leikmanna og hafa rannsóknir sýnt að munur er á líkamsbyggingu leikmanna eftir 

leikstöðum og algengt er að þjálfarar í dag hagi þjálfun eftir stöðum leikmanna þar 

sem þær gera mismunandi kröfur til leikmanna (Rivilla-Garcia, Valdivielso, 

Rodriguez og Molinuevo, 2011; Zapartidis, Vareltzis, Gouvali og Kororos, 2009; 

Karcher og Buchheit, 2014; Massuca, Branco, Miarka og Fragoso, 2015). Rannsókn 
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sem gerð var á 161 handknattleiksmönnum leiddi í ljós eftirfarandi: I) hornamenn voru 

minni og hraðari, II) bakverðir voru stærri, með meiri gripstyrk og gott loftháð þol, 

III) leikstjórnendur voru með mestan stökkkraftinn, IV) línumenn voru þyngri, með 

góðan stökkkraft en höfðu ekki eins gott loftháð þol, V) markmenn voru stórir, hægari, 

bjuggu yfir minni styrk í neðri líkama og mældust með minni gripstyrk (Massuca o.fl., 

2015).  

 Rannsókn sem framkvæmd var árið 2014 á 65 handknattleiksmönnum sýndi 

fram á svipaðar niðurstöður. Hornamenn eru hraðir í láréttum hreyfingum eins og 

sprettum, stefnubreytingum, gabbhreyfingum og fleira. Bakverðir og leikstjórnendur 

eru með góðan stökkkraft sem gerir þeim kleift að ná hærri hoppum til þess að koma 

boltanum yfir varnir andstæðings. Línumenn eru sterkir í einvígum við andstæðing og 

að markmenn eru með langa útlimi sem hjálpar þeim að loka markinu. Hornamenn og 

bakverðir voru með besta tímann í 10 til 30 metra sprettum, ásamt því að þeir mældust 

með hæðsta mjólkursýruþröskuldinn sem gefur til kynna að þeir búi yfir besta loftháða 

þolinu. Einnig sýndu niðurstöður að hornamenn og bakverðir hoppuðu hæðst í lóðréttu 

stökki (e. counter movement jump)  (Krüger, Pilat, Ückert, Frech og Mooren, 2014). 

 Samanburður á líkamlegri frammistöðu í leikjum eftir leikstöðum hefur verið 

skoðaður. Hornamenn taka meira af endurteknum há ákefðar sprettum (15 til 18 metra) 

samanborið við línumenn (fimm til sjö metra) og bakverði (átta metra) (Michalsik o.fl., 

2012; Barbero, Granda-Vera, Calleja-Gonzáles og Coso, 2014; Karcher og Buchheit, 

2014).  Því er loftháð- og loftfirrt þol mikilvægur eiginleiki fyrir þá. Bakverðir og 

leikstjórnendur eru stöðugt á hreyfingu í sókn, taka mikið af hliðar hreyfingum og 

stefnubreytingum,að meðaltali 711 metra í leik. Þá taka þeir fleiri skot að meðaltali 

samanborið rrvið aðrar leikstöður, að meðaltali 10,5 skot í leik. Línumenn taka að 

meðaltali 7,0 skot í leik og hornamenn að meðaltali 5,8 skot í leik (Michalsik o.fl., 

2012; Barbero, Granda-Vera, Calleja-Gonzáles og Coso, 2014; Karcher og Buchheit, 

2014). Línumenn eru í stöðugri snertingu við andstæðing og krefst þess að þeir búi yfir 

miklum líkamlegum styrk í bæði efri og neðri líkama (Barbero o.fl., 2014; Karcher og 

Buchheit, 2014). 
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1.5 Handknattleikskast 
Kast er einn af mikilvægustu eiginleikum sem handknattleiksmenn búa yfir 

(Czerwinski og Taborsky, 1997). Í handknattleik er markmiðið að skora mörk. Til þess 

að auka líkurnar á að leikmenn skori þá er mikilvægt að búa yfir góðri tækni og valdi 

yfir boltanum ásamt því að geta kastað hratt og sleppt boltanum á réttum tíma. Góðir 

handknattleiksmenn geta brugðist við ólíkum aðstæðum og hreyfingum andstæðings 

með fjölbreytilegum köstum (Wagner, Buchecker, Duvillard og Müller, 2010;  

Wagner, Pfusterschmied, Klous, von Duvillard og Müller, 2012).  

 Margvíslegar kastaðferðir eru til en þær skiptast í gólfskot, skot úr skrefi, 

uppstökksskot, fallskot, kringluskot og vippu. Gólfskot er þegar leikmaður er með 

báðar fætur í snertingu við gólfið þegar hann kastar, skot úr skrefi er þegar leikmaður 

kastar boltanum í skrefi á ferðinni og uppstökksskot er þegar leikmaður hoppar á 

einum fæti eða jafnfætis upp og kastar. Fallskot er þegar leikmaður lætur sig falla áður 

en hann kastar, kringluskot er þegar leikmaður snýr líkamanum til hægri eða vinstri 

þegar hann kastar og vippa er þegar leikmaður vippar boltanum hátt yfir markmann 

(Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 1992; Hamil og LaPoint, 1994; Wagner, 

Buchecker, von Duvillard og Müller, 2010). Algengast  er að leikmenn framkvæmi 

skotin með yfirhandarskoti þar sem boltanum er kastað úr axlarhæð. Einnig er hægt að 

framkvæma skotin með undirhandarskoti en þá er boltanum kastað fyrir neðan 

axlarhæð (Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 1992; Hamil og LaPoint, 1994; 

Wagner, Buchecker, von Duvillard, o.fl., 2010).  

 Í handknattleik eru 73 til 75% af öllum köstum uppstökksskot, 14 til 18% eru 

skot úr skrefi, 6 til 9% eru vítaköst, 2 til 4% eru fallskot og 0 til 1% eru bein aukaköst 

(Wagner, Pfusterschmied, Duvillard og Müller, 2011). Yfir heilt tímabil þá 

framkvæma handknattleiksmenn að minnsta kosti 48,000 kasthreyfingar á æfingum og 

í keppni á miklum hraða með bolta sem vegur frá 425 til 475 grömm (Almeida o.fl., 

2013). Mikilvægt er að skilja líkamlegu þætti kasthreyfingar til þess að þjálfarar átti 

sig betur á því hvernig hreyfingin er rétt framkvæmd, hvernig hægt er að auka 

tæknilega getu leikmanna, auka kasthraða ásamt því minnka líkurnar á meiðslum 

(Escamilla og Andrews, 2009; H. Wagner o.fl., 2014).  
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1.6  Afkastamælingar í handknattleik   
Hér verður fjallað um þá þætti sem mælingar rannsóknarinnar snúa að. Fjallað verður 

um kasthraða, 3 kílógramma boltakast og gripstyrk hjá handknattleiksmönnum þar 

sem það eru þeir þættir sem mældir voru.  

  

1.6.1 Kasthraði 

Eins og áður hefur komið fram er markmiðið í handknattleik að skora fleiri mörk en 

andstæðingurinn. Sýnt hefur verið fram á að kasthraði handknattleiksmanna sé talinn 

vera einn af stærstu áhrifaþáttum í handknattleik og er einn af þeim þáttum sem skera 

úr um úrslit (Chelly, Hermassi og Shephard, 2010; Fleck o.fl., 1992; Gorostiaga, 

Granados, Ibáñez og Izquierdo, 2005a; Hoff og Almåsbakk, 1995; Rivilla-García, 

Martínez, Grande og Sampedro-Molinuevo, 2011; van den Tillaar og Ettema, 2004) 

Því hraðara kast, því minni tími er fyrir varnarmenn og markmenn að ná boltanum eða 

verja boltann (Debanne og Laffaye, 2013; Gorostiaga o.fl., 2005a).  

 

Áhrifaþættir kasthraða  

Ýmsir þættir hafa áhrif á kasthraða hjá handknattleiksmönnum. Þar má nefna þætti 

eins og styrk í efri og neðri líkama, rétt virkjun og samhæfing líkamshluta í 

kasthreyfingu, tækni og gripstyrkur (Gorostiaga, Granados, Ibáñez og Izquierdo, 

2005b; Granados, Izquierdo, Ibañez, Bonnabau og Gorostiaga, 2007; Shalfawi o.fl., 

2014; Dušan Perić o.fl., 2015). Rannsókn árið 2005 rannsakaði líkamlegt ástand og 

kasthraða hjá afreks- og áhugamönnum í handknattleik. Meðal annars sýndi 

rannsóknin fram á að kasthraði útskýrist af vöðvastyrk- og kraft en einnig á kasttækni 

og getu leikmanna að samhæfa flóknar og hraðar hreyfingar fóta og búks, til þess að 

auka hraða hreyfinga í öxlum, olnboga, úlnlið og fingrum (Gorostiaga o.fl., 2005b). 

Aðrir áhrifaþættir eins og líkamshlutföll, hæð, líkamsþyngd (fiturfrír massi og 

líkamsmassi), armlengd og handastærð skipta einnig máli. Þeir sem eru hærri, búa yfir 

meira vöðvamassa, lengri útlimum og stærri hönd eru líklegri til að vera með meiri 

kasthraða (Van den Tillaar og Ettema, 2004; Shalfawi, Seiler, Tønnessen og Haugen, 

2014; Piscitelli, Milanese, Sandri, Cavedon og Zancanaro, 2016; Zapartidis o.fl., 

2009) 

 Ákveðin röð hreyfinga líkamshluta hefur sýnt fram á mestu virkni í tengslum 

við kasthraða hjá handknattleiksmönnum. Sú röð hreyfinga er eftirfarandi: snúningur 
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á mjaðmagrind (e. pelvis rotation)  snúningur á búk (e. trunk rotation)  búkbeygja 

(e. trunk flexion), rétta í olnboga (e. elbow extension)  innri snúningur í öxl (e. 

shoulder internal rotation)  innsnúningur á framhandlegg (e. forearm pronation)  

beygja í öxl (e. shoulder flexion) (Wagner, Finkenzeller, Würth og Duvillard, 2014; 

Wagner o.fl., 2012). Rannsókn framkvæmd árið 2007 leiddi í ljós að þeir leikmenn 

sem eru með hraðara kast, byrja snúning á mjaðmagrind fram, fyrr í kasthreyfingunni 

(Tillar og Ettema, 2007). 

 Þá sýndi rannsóknin fram á að kasthraði mældist mestur nánast um leið og 

leikmennn höfðu sleppt boltanum (Tillar og Ettema, 2007). Horn á olnboga og 

hámarks hraði á innri snúning axlar þegar þeir slepptu boltanum höfðu marktæk áhrif 

á kastframmistöðu, því minna horn á olnboga því hraðara kast (Tillar og Ettema, 

2007). Þetta er í takt við aðra sambærilegar rannsóknir, það er að kasthraði er mestur 

við hámarks hraða á innri snúning axlar, réttu í olnboga um leið þegar boltanum er 

sleppt. Um 85% af kasthraða mældist um leið og boltanum er sleppt (Piscitelli o.fl., 

2016; Tillar og Ettema, 2004; Van Den Tillaar og Ettema, 2003; H. Wagner o.fl., 2014;  

Wagner, Buchecker, Duvillard, o.fl., 2010). 

 

Kastaðferðir og kasthraði 

Kastaðferðir í handknattleik eru margvíslegar eins og áður hefur komið fram og hafa 

rannsóknir sýnt að munur er á kasthraða milli kastaðferða. Kastaðferðirnar gólfskot, 

skot í skrefi og uppstökksskot hafa mikið verið rannsakaðar með kasthraða í huga, 

ásamt mun á kasthraða í yfirhandar- og undirhandarskoti (Fleck o.fl., 1992; Wagner 

o.fl., 2011, 2014; Wagner, Buchecker, von Duvillard, o.fl., 2010); Shalfawi o.fl., 2014) 

Niðurstöður rannsóknar sem skoðaði kasthraða milli mismunandi kastaðferða 

leiddi í ljós að mesti kasthraði mældist í gólfskotum með atrennu, næst mest í standandi 

gólfskotum og minnsti kasthraði í uppstökksskotum (Wagner o.fl., 2011). Hinsvegar 

eru skot í uppstökki sú kastaðferð sem mest er notuð. Kosturinn við þessa aðferð er sú 

að hún gerir leikmönnum kleift að að koma sér í betri kaststöðu og auka líkurnar á að 

skotið fari yfir varnir andstæðings og gefur meiri tíma í ákvarðantöku (Wagner o.fl., 

2014). Niðurstöður rannsóknar árið 2005 sem rannsakaði kasthraða eftir kastaðferðum 

hjá spænskum handknattleiksmönnum að kasthraði mældist mestur að meðaltali í 

hærri gólfskoti með þriggja skrefa atrennu samanborið við kasthraða í standandi stöðu 

(Gorostiaga o.fl., 2005b). 
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 Kasthraði er 6 til 8% hærri í gólfskoti með atrennu en í uppstökksskoti 

(Shalfawi o.fl., 2014; Fleck o.fl., 1992). Þegar gólfskot er framkvæmt eru fætur í 

snertingu við jörðu, sem gerir leikmönnum kleift að nýta krafta úr öllum líkamanum í 

skotið. Þegar leikmaður er í uppstökki þá er erfiðara að nýta krafta úr öllum líkamanum 

og verka kraftanir aðallega frá kasthönd (Fleck o.fl., 1992; Wagner o.fl., 2011; 

Shalfawi o.fl., 2014). Leikmenn sem eru hærri og þyngri eru líklegri til að ná meiri 

kasthraða í uppstökksskoti. Til þess að ná hámarks kasthraða í uppstökksskoti er 

mikilvægt að ná hraðri beygju og snúning á búk og hröðum innri snúning í öxl 

(Wagner, Buchecker, Duvillard, o.fl., 2010).  

   Sýnt hefur verið fram á að í keppni þá nota leikmenn töluvert meira af 

yfirhandarkasti (62%) en undirhandarkasti (32%) og að kasthraði sé meiri í 

yfirhandarkasti (Wagner, Buchecker, von Duvillard, o.fl., 2010) 

 

Kasthraði og leikstöður  

Bakverðir og leikstjórnendur senda og kasta meira en aðrir leikmenn ásamt því að 

þurfa að kasta frá lengri vegalengd og yfir varnir andstæðings, að meðaltali 10,4 skot 

í leik. Því lengra sem kastið verður, því mikilvægari verður kasthraðinn (Karcher og 

Buchheit, 2014; Krüger o.fl., 2014; Michalsik o.fl., 2012 Rivilla-Garcia o.fl., 2011). 

Rannsókn sem framkvæmd var árið 2013 gerði samanburð á líkamlegri 

frammistöðu handknattleiksmanna eftir leikstöðum. Meðal annars var kasthraði 

rannsakaður eftir leikstöðum og sýndu niðurstöður fram á að bakverðir og hornamenn 

voru með mesta kasthraðan í gólfskoti með þriggja skrefa atrennu og í uppstökksskoti 

samanborið við aðrar leikstöður (Krüger o.fl., 2014). Árin 2011 og 2013 voru gefnar 

út rannsóknir sem rannsökuðu kasthraða eftir leikstöðum í handknattleik. Niðurstöður 

leiddu í ljós að bakverðir voru með meiri kasthraða en aðrar stöður ásamt því að 

línumenn náðu meiri kasthraða en hornamenn og markmenn. Hins vegar sýndi önnur 

rannsóknin fram á að kasthraði var meiri hjá bakvörðum þegar markvörður stóð í 

markinu samanborið við hornamenn. Þó sýndi önnur rannsóknin fram á að kasthraði 

var meiri þegar enginn markvörður var í markinu (Shalfawi o.fl., 2014; Rivilla-Garcia 

o.fl., 2011). 
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1.6.2 Þriggja kílógramma boltakast 

Æfingar með þungum bolta (e. medicine ball) (yfirleitt tveggja til þriggja kg bolti) hafa 

lengi verið notaðar sem aðferð til þess að bæta kasthraða handknattleiksmanna 

(Cardoso Marques og González-Badillo, 2006; DeRenne, Buxton, Hetzler og Ho, 

1994; DeRenne, Ho og Blitzblau, 1990; Van Muijen, Joris, Kemper og Van Ingen 

Schenau, 1991). Rannsókn sem framkvæmd var árið 2005 leiddi í ljós að þeir leikmenn 

sem náðu betri árangri innan vallar voru með lengri 3 kg boltaköst samanborið við  þá 

sem náðu ekki jafngóðum árangri (Lidor o.fl., 2005). Fleiri rannsóknir sýna að æfingar 

með 2 til 3 kg bolta eru hentugasta valið í þjálfun til þess að auka kraft í efri líkama 

vegna þess að þær líkjast mest kasthreyfingunum og hafa sýnt jákvæða yfirfærslu á 

vöðvastyrk og kraft hjá leikmönnum í mörgum íþróttum á miðlungs og háu stigi (Earp 

og Kraemer, 2010; Ignjatovic, Markovic og Radovanovic, 2012; Szymanski, 

McIntyre, o.fl., 2007; Szymanski, Szymanski, Bradford, Schade og Pascoe, 2007).  

 Niðurstöður sex vikna þjálfunar með þungum bolta (2 til 3 kg) á kasthraða, 

kasthittni og stöðukrafts í öxlum á kvenkyns handknattleiksmönnum leiddi í ljós að 

sex vikur af þjálfun með þungum bolta (2 til 3 kg) höfðu jákvæð áhrif á kasthraða og 

stöðukrafts í öxlum en ekki á kasthittini (Raeder, Fernandez-Fernandez og Ferrauti, 

2015). Rannsókn á frönskum afreks handknattleiksmönnum leiddi í ljós að þungt 

boltakst (2 til 3 kg) sé góð leið til þess að meta styrk og kraft í efri líkama, ásamt því 

að niðurstöður leiddu í ljós að 2 kg boltakast hafi verið besta leiðin til þess að spá fyrir 

um kasthraða í standandi stöðu. Sterk fylgni var á milli 2 kg boltakast og kasthraða í 

standandi stöðu (Debanne og Laffaye, 2011; Laffaye, Debanne og Choukou, 2012).  

 Rannsókn sem framkvæmd var árið 2015 gerði samanburð á sérhæfðri þjálfun 

með 2 kg bolta og hefðbundinni þjálfun með það í huga að skoða áhrif á kasthraða og 

kraft hjá afreks handknattleiksmönnum. Eftir átta vikna sérhæfða þjálfun með 2 kg 

bolta þá jókst kasthraði hjá hópnum sem fékk sérhæfða þjálfun töluvert meira en hjá 

hópnum sem fékk hefðbundna þjálfun. Það gefur til kynna að þjálfunarálagið hafi verið 

nógu hátt til þess að fá jákvæða yfirfærslu og auka kasthraðann (Hermassi, Van den 

Tillaar, Khlifa, Chelly og Chamari, 2015). 
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1.6.3 Gripstyrkur  

Gripstyrkur hefur áður verið notaður til þess að mæla ýmsa þætti eins og almennt 

hreysti og handarmeiðsli (Koley, Kaur og Sandhu, 2011; Milvi og Jürimäe, 2008; 

Visnapuu og Jürimäe, 2007, 2009). Í handknattleik eru leikmenn stöðugt að grípa og 

kasta og nota þar með mikið hendurnar, því er gripstyrkur mikilvægur eiginleiki fyrir 

handknattleiksmenn. Einnig hefur verið sýnt fram á að lengd fingra og stærð lófa geti 

haft áhrif á gripstyrk (Koley o.fl., 2011; Milvi og Jürimäe, 2008, 2008; Visnapuu og 

Jürimäe, 2007). Því er haldið fram að sterkara grip geri íþróttamönnum kleift að 

hámarka kasthraða. Þá ná þeir leikmenn sem eru með stærri hendur betur utan um 

boltann, geta því haldið fastar um boltann og getur það haft jákvæð áhrif á kasthraða 

(Manchado o.fl., 2013) 

 Nýleg rannsókn sem gefin út var árið 2016 rannsakaði áhrif gripstyrks á 

kasthraða hjá handknattleiksmönnum og leiddi í ljós að hærri gripstyrkur hafði jákvæð 

áhrif á kasthraða, aukinn gripstyrkur því meiri kasthraði (Zapartidis, Palamas, Papa, 

Tsakalou og Kotsampouikidou, 2016). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram svipaðar 

niðurstöður, það er að aukinn gripstyrkur hjálpar leikmönnum að auka kasthraða 

(Massuca o.fl., 2015; Vila o.fl., 2012). 

 Þá sýndu niðurstöður rannsóknar á spænskum afreks handknattleiksmönnum 

að munur er á gripstyrk eftir leikstöðum. Þar mældust bakverðir með mestan 

gripstyrkinn, þar á eftir komu línumenn, næst komu markmenn, síðan leikstjórnendur 

og síðast hornamenn (Massuca o.fl., 2015). 
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2. Aðferðir og gögn 
Hér í þessum kafla verða markmiðum rannsóknarinnar gerð skil ásamt þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Fjallað verður um þær rannsóknaraðferðir 

sem notaðar voru við gagnaöflun. Greint verður frá vali á þátttakendum, framkvæmd, 

úrvinnslu- og greiningu gagna.  

 

2.1 Markmið og rannsóknarspurning 
Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka kasthraða hjá ungum og vel þjálfuðum 

íslenskum handknattleiksmönnum á landsliðsstigi, bera saman kasthraða kastaðferða, 

athuga hvort að fylgni væri milli kasthraða, 3 kg boltakast og gripstyrk. Einnig var 

markmiðið að rannsaka hvort að munur væri á kasthraða milli leikstaða, hvort að hæð 

og þyngd hefði áhrif á kasthraða ásamt því að skoða mun á hæð og þyngd milli 

leikstaða. Unnið var með fjórar megin rannsóknarspurningar sem verða gerð skil á í 

þessari rannsókn. Rannsóknarspurningarnar verða skoðaðar með unga og vel þjálfaða 

handknattleiksmenn í huga sem spila allir á háu stigi.  

 

I)   Er fylgni milli kasthraða, 3 kg boltakast og gripstyrks?  

II)   Er munur á kasthraða eftir leikstöðum í handknattleik? 

III)   Er munur á 3 kg boltakasti og gripstyrk eftir leikstöðum í handknattleik?  

IV)   Hafa þyngd og hæð áhrif á kasthraða leikmanna? 

 

2.2 Rannsóknaraðferð 
Notast var við megindlega rannsóknaraðferð í rannsókninni þar sem ýmsar líkamlegar 

mælingar voru teknar á þátttakendum. Greint verður frá mælingunum sem notast var 

við í framkvæmdarkafla. Mælingarnar voru hluti af samstarfi íþróttafræðisviðs 

Háskólans í Reykjavík og Handknattleikssamband Íslands.  

 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru leikmenn í afrekshópi karla í handknattleik og 

leikmenn í A landsliði karla í handknattleik. Alls voru 26 leikmenn sem tóku þátt í 

rannsókninni á aldrinum 17 til 23 ára. Vegna undirbúnings A landsliðs karla fyrir 

Heimsmeistaramótið (HM) í janúar 2017 tók einungis hluti af liðinu þátt. Þeir sem 
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voru heilir í afrekshópnum tóku þátt í rannsókninni. Hluti af þátttakendum spilar 

erlendis í atvinnumennsku og hluti í Olís deild eða 1. deild hérlendis.  

 

Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við handknattleiksmark í löglegri stærð (tveir metrar á hæð 

og þrír metrar á breidd), hraðabyssa að tegundinni Sports Radar 3600 sem mælir hraða 

á boltanum og viðeigandi bolta fyrir meistaraflokk karla (425 til 475 grömm / 58 x 60 

sentímetrar) til þess að mæla kasthraða. Mælitæki fyrir 3 kg boltakastið var þriggja 

kílógramma bolti, málband að tegundinni Plastika, íþróttateip og lítil þunn dýna. 

Mælitæki fyrir gripstyrk voru gripstyrks mælir að tegundinni Vernier GoLink, Logger 

Lite forrit, stóll og fartölva til að skrá niðurstöður. Hæða- og líkamsþyngdar mælir að 

tegundinni Seca 220 var notaður við mælingar á hæð og þyngd.  

 

Framkvæmd 

Mælingar fóru fram þriðjudaginn 27. desember 2016 frá klukkan 11:00 til 14:00 í 

húsnæði Vals íþróttafélags á Hlíðarenda (Valsheimili). Þeir sem sáu um mælingarnar 

voru nemendur og kennarar við íþróttafræðisvið í Háskólanum í Reykjavík, þjálfarar 

og starfsmenn Handknattleikssambands Íslands. Byrjað var á að mæla líkamsþyngd, 

hæðamæla, mæla líkamsþyngdarstuðul og mæla gripstyrk á þátttakendum í 

sérherbergi. Þátttakendur mynduðu röð og fengu númer sem fest var á stuttbuxur 

þeirra. Eftir það fór þátttakandi eitt í líkamsþyngdar- og hæða mælingu, þaðan í 

gripstyrks mælingu. Þannig gekk þetta koll af kolli þar til allir höfðu lokið 

mælingunum af. Eftir það farið niður í sal í mælingar á kasthraða og 3 kg boltakasti. 

Hér verður farið nánar í þær mælingar sem gerðar voru.  

 Mælingar á hæð og þyngd: Markmið að mæla líkamshlutföll (Ross og 

Marfell-Jones, 1982). Þátttakendur stigu á vigt sem mældi líkamsþyngd í 

kílógrömmum (kg). Eftir það voru þeir hæðamældir í sentímentrum (cm). 

Líkamsþyngd og hæð voru skráð niður í kílógrömmum og sentímetrum og 

líkamsþyngdarstuðull (BMI) reiknaður út frá því en ekki verður greint frá BMI stuðli 

hér.  

 Mælingar á gripstyrk: Markmið var að mæla stöðukraft í beygjuvöðvum 

úlnliðs og fingra (Council of Europe, 1988). Þátttakendur sátu á stól með bakið upp 

við stólbak, með olnboga beygðan í 90°. Haldið var á gripstyrksmæli í ríkjandi hönd. 
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Í þessari stöðu kreistu þátttakendur mælinn eins mikið og mögulegt var án þess að 

hreyfa úlnlið eða hönd. Þátttakendur fengu tvær tilraunir og gilti betra skorið. 

Gripstyrkurinn var mældur í Newtonum (N). Þegar allir höfðu lokið við þessar 

mælingar var farið niður í sal þar sem aðrar mælingar voru teknar.  

 Áður en haldið var áfram voru mælingar útskýrðar vel og vandlega fyrir 

þátttakendum. Farið var í gegnum í sameiginlega upphitun sem stjórnuð var af þjálfara, 

þannig að allir þátttakendur fengu góða upphitun fyrir mælingarnar. Hópnum var skipt 

í tvær raðir hlið við hlið og voru settar niður keilur til að afmarka upphitunarsvæði. 

Hlaupið var frá keilu A til B þar sem gerðar voru ýmsar liðkandi æfingar fyrir allan 

líkaman. Að því loknu var farið í sérhæfðari upphitun þar sem leikmenn voru tveir 

saman og köstuðu bolta sín á milli til að hita upp axlirnar fyrir komandi átök. Hópnum 

var skipt í tvennt við mælingarnar svo hægt væri að mæla kasthraða og 3 kg boltakast 

samtímis og að mælingar gengu betur fyrir sig. Annar hópurinn byrjaði í kasthraða 

mælingum, hinn í 3 kg boltakasti og síðan var skipt. Fleiri mælingar voru teknar en 

þar sem notast er við ofangreindar mælingar í þessari rannsókn verður ekki gert skil á 

öðrum mælingum. 

 Mælingar á kasthraða: Hraðabyssu var stillt upp fyrir aftan markið, miðað 

var við að hún stæði við miðju marksins og í miðri hæð á markinu. Hraðabyssan var 

stillt á mælieininguna kílómetrar á klukkustund (km/klst). Þátttakendur mynduðu röð 

eftir númerum, köstuðu hver á eftir öðrum þar sem þátttakandi tók tvær tilraunir í einu. 

Hver tegund af kasti var kláruð áður en farið var í næsta kast og teknar voru þrjár 

tegundir af mælingum með kasthraða: 

  A) Kast úr kyrrstöðu á sjö metrum:  Markmið var að mæla hámarks kasthraða 

án andstæðings á vítakastlínu (Gorostiaga o.fl., 2005b).  Þátttakandi stóð uppréttur á 

sjö metrum/vítakastlínu og kastaði bolta með ríkjandi hönd og með eigin tækni. 

Þátttakandi fékk tvær tilraunir, besta kastið gilti og var það skráð niður.  

 B) Gólfskot af níu metrum með þriggja skrefa atrennu: Markmið var að mæla 

hámarks kasthraða úr gólfskoti með þriggja skrefa atrennu án andstæðings (Gorostiaga 

o.fl., 2005b). Þátttakandi stóð uppréttur aðeins fyrir aftan níu metra (punktalínu), tók 

þrjú skref að punktalínu og kastaði á markið með eigin tækni. Þátttakandi fékk tvær 

tilraunir, besta kastið gilti og var það skráð niður.   

 C) Uppstökksskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu: Markmið var að 

mæla hámarks kasthraða í uppstökksskoti á níu metrum (punktalínu) með þriggja 

skrefa atrennu án andstæðings (Vila o.fl., 2012). Þátttakandi stóð uppréttur aðeins fyrir 
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aftan níu metra, tók þrjú skref, stökk upp á punktalínu og kastaði á markið með eigin 

tækni. Þátttakandi fékk tvær tilraunir, besta kastið gilti og var það skráð niður.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd eitt sýnir uppstillingu á hraðabyssu fyrir aftan mark í kasthraða mælingunun. 

Hraðabyssan er staðsett fyrir miðju marksins og í miðri hæð marksins. 

 

Mælingar á 3 kg boltakasti: Markmið var að mæla kraft í réttivöðvum axlar, 

olnboga og búk („Norwegian Handball Federation“, 2017). Sett var niður málband 

sem spannaði rúmlega 15 metra og það límt niður með íþróttateipi. Límd var niður lína 

með íþróttateipi þar sem ekki mátti stíga yfir. Sett var niður lítil þunn dýna fyrir aftan 

línuna til þess að gera kaststöðuna þæginlegri fyir þátttakendur. Þátttakendur mynduðu 

röð eftir númerum og fengu tvær tilraunir. Hver þátttakandi kláraði tvö köst, síðan tók 

næsti við. Þátttakendur settu eitt hné á gólf og hitt í 90° beygju fyrir framan, líkama 

var snúið í þá átt sem kasta átti og 3 kg bolta haldið með báðum höndum við mjöðm. 

Boltinn var færður fyrir ofan og aftan háls (haldið með báðu höndum), rétt úr búk með 

olnboga beygða og með kraftmikilli hreyfingu var boltanum kastað fram með báðum 

höndum. Kastið var mælt með mælieiningunni metrum (m). 

 

 

 

Mynd  1. Uppstilling á hraðabyssu 
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Úrvinnsla og greining gagna 

Notast var við tölfræði forritið IBM SPSS Statistics 24 við úrvinnslu gagna. Notast var 

við fylgnistuðulinn Pearson’s r til þess að reikna fylgni, parað t-próf og One way 

Anova dreifigreiningu til þess að bera saman meðaltöl og skoða marktækan mun. 

Notast var við Microsoft Excel 2017 við uppsetningu og úrvinnslu á töflum og gröfum. 
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3. Niðurstöður 
Hér í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum mælinganna. Í niðurstöðum 

voru settar fram tölulegar upplýsingar um helstu mælingar milli leikstaða. Kasthraði 

þriggja kastaðferða var borinn saman, kasthraði í vítakasti á sjö metrum, kasthraði í 

gólfskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu og kasthraði í uppstökksskoti á níu 

metrum með þriggja skrefa atrennu. Þá var kasthraði eftir leikstöðum borinn saman. 

Skoðuð var fylgni milli kasthraða, þungs boltakast og gripstyrks. Áhrif hæðar og 

þyngdar á kasthraða var skoðaður ásamt því að skoðaður var munur á hæð og þyngd 

milli leikstaða.  

 

Tafla 1. Tölulegar upplýsingar mælinga 

 

 Tafla eitt sýnir yfirlit yfir tölulegar upplýsingar allra mælinga sem 

framkvæmdar voru. Allir þátttakendur tóku þátt í mælingum á gripstyrk, hæð og 

þyngd, alls 26 þátttakendur. Þeir sem tóku ekki þátt í mælingum á kasthraða og 3 kg 

boltakakasti voru óheilir og sátu því hjá. Kasthraði í gólfskoti af níu metrum með 

þriggja skrefa atrennu mældist mestur eða að meðaltali 101,25 km/klst, næst kom 

uppstökksskot af níu metrum með þriggja skrefa atrennu og mældist að meðaltali 92,75 

km/klst og síðast kasthraði úr vítakasti af sjö metrum að meðaltali 90,56 km/klst. 

Dreifingin var mest í kasthraða gólfskots af níu metrum og minnst í kasthraða 

uppstökksskots af níu metrum. Þriggja kg boltakast mældist að meðaltali 9,47 m og er 

dreifingin ekki mikil þar. Gripstyrkur mældist að meðaltali 407,33 N og virtist 

dreifingin vera frekar mikil þar 
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Mynd tvö sýnir samanburð á fjölda þátttakenda milli leikstaða. Mest var um 

bakverði (11), næst komu hornamenn (7), þar á eftir leikstjórnendur (4), síðan 

markverðir (3) og minnst var af línumönnum (1). Þar sem það var einungis einn 

línumaður sem tók þátt gæti það haft áhrif á niðurstöður að einhverju leyti.  

 
 

 

 

 

 

 

  

Mynd  2. Leikstöður þátttakenda   
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Tafla 2. Tölulegar upplýsingar á kasthraða eftir leikstöðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Tafla tvö sýnir tölulegar upplýsingar kasthraða eftir leikstöðum úr þeim þremur 

kastaðferðum sem mældar voru.  Mest var um bakverði sem voru tíu talsins. 

Markverðir voru einungis þrír talsins og tóku einungis tveir þátt í öllum kasthraða 

mælingum. Aðeins einn línumaður tók þátt í mælingunum. Bakverðir mældust að 

meðaltali með mestan kasthraða í öllum þremur kastaðferðum og þar mældist kasthraði 

mestur í gólfskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu, að meðaltali 103,50 

km/klst. Einnig mældist mesti kasthraði í gólfskoti með þriggja skrefa atrennu 127,00 
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km/klst og var það bakvörður sem náði þeim hraða. Markverðir mældust að meðaltali 

með lægsta kasthraða í öllur þremur kastaðferðum sem mældar voru. Aðeins einn 

línumaður tók þátt í rannsókninni og tveir leikstjórnendur.  

 

 

Tafla 3. Tölulegar upplýsingar á 3 kg boltakasti og gripstyrk eftir leikstöðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tafla þrjú sýnir tölulegar upplýsingar á 3 kg boltakasti og gripstyrk eftir 

leikstöðum. Þeir þátttakendur sem voru heilir tóku þátt í mælingum á 3 kg boltakastinu 

og gripstyrk, en þeir sem voru óheilir tóku einungis þátt í mælingum á gripstyrk. Mest 

var um bakverði, 11 talsins og minnst um línumenn, einn talsins. Að meðaltali mældist 

3 kg boltakastið lengst hjá hornamönnum og mældist styðsta 3 kg boltakastið hjá 

leikstjórnendum, að meðaltali 8,60 m. Bakverðir mældust að meðaltali með mestan 

gripstyrk, að meðaltali 417,35 N og mældist gripstyrkur minnstur hjá markvörðum, að 

meðaltali 369,66 N.  
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Tafla 4. Tölulegar upplýsingar fyrir hæð og líkamsþyngd eftir leikstöðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla fjögur sýnir samanburð á hæð og þyngd eftir leikstöðum. Eins og í öðrum 

mælingum þá var einungis einn línumaður. Línumaðurinn sem tók þátt var að hæðstur 

og þyngstur, 1,94 cm á hæð og 100 kg að þyngd. Þar á eftir komu bakverðir sem voru 

að meðaltali hæðstir, 1,92 cm á hæð en markverðir þar þyngstir að meðaltali 100,87 

kg að þyngd. Hornamenn voru að meðaltali lægstir og léttastir, að meðaltali 1,87 cm á 

hæð og 86,51 kg að þyngd.  

 

.  

 

  



 28 

Fylgni og munur á kasthraða kastaðferða 
Fylgni og marktækur munur var skoðaður milli kasthraða allra þriggja kastaðferða, 

vítakast á sjö metrum, gólfskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu og uppstökksskot 

á níu metrum með þriggja skrefa atrennu.   

 

Tafla 5. Fylgni milli kasthraða kastaðferða 

  

  

 Tafla fimm sýnir fylgni milli kasthraða allra þriggja kastaðferða. Niðurstöður 

sýna að marktæk fylgni er á milli allra kastaðferða. Marktæk fylgni var milli kasthraða 

vítakasts á sjö metrum og kasthraða gólfskots á níu metrum með þriggja skrefa atrennu 

r = 0,670. Marktæk fylgni var milli kastraða vítakasts á sjö metrum og uppstökksskots 

á níu metrum með þriggja skrefa r = 0,552. Marktæk fylgni var milli kastraða gólfskots 

á níu metrum með þriggja skrefa og kasthraða uppstökksskots á níu metrum með 

þriggja skrefa atrennu var r = 0,534.  

 Niðurstöður sýndu fram á að marktækur munur er kasthraða vítakasts á sjö 

metrum og kasthraða gólfskots á níu metrum með þriggja skrefa atrennu (t (18) = -

7,441, P < 0,05. Ekki var marktækur munur á kasthraða vítakasts á sjö metrum og 

kasthraða í uppstökksskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu (t (18) = -1,333, 

P > 0,05. Marktækur munur var á kasthraða gólfskots á níu metrum með þriggja skrefa 

atrennu og kasthraða uppstökksskots á níu metrum með þriggja skrefa atrennu (t (18) 

= 5,596, P < 0,05.  
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Fylgni og munur milli kasthraða, 3 kg boltakasts og gripstyrks 
Fylgni var skoðuð milli kasthraða allra þriggja kastaðferða (vítakast á sjö metrum, 

gólfskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu og uppstökksskot á níu metrum með 

þriggja skrefa atrennu), 3 kg boltakast og gripstyrks þátttakenda.  

 

Tafla 6. Fylgni milli kasthraða, 3 kg boltakasts og gripstyrks 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla sex sýnir fylgni milli kasthraða, 3 kg boltkasts og gripstyrks. Niðurstöður 

sýndu fram á jákvæða meðal fylgni milli kasthraða í vítakasti á sjö metrum og 3 kg 

boltakasts r = 0,430. Lítil en jákvæð fylgni var á milli kasthraða í gólfskoti á níu 

metrum með þriggja skrefa atrennu og 3 kg boltakasts var r = 0,270. Fylgni milli 

kasthraða í uppstökksskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu og 3 kg boltakast 

var jákvæð en lítil r  = 0,351.  

Fylgni milli vítakasthraða á sjö metrum og gripstyrks var jákvæð en meðal góð 

r = 0,390. Fylgni milli kasthraða í gólfskoti á níu metrum með þremur skrefum og 

gripstyrks var jákvæð en ekki sterk r = 0,323. Jákvæð meðal fylgni mældist milli 

kasthraða í uppstökksskoti á níu metrum með þremur skrefum og gripstyrks r = 0,420.  
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Tafla 7. Fylgni milli 3 kg boltakasts og gripstyrks 

 

 Tafla sjö sýnir fylgni milli 3 kg boltakast og gripstyrks. Marktæk fylgni 

mældist milli gripstyrks og 3 kg boltakast r = 0,516. Niðurstöður sýndu fram á 

marktækan mun milli 3 kg boltakasts og gripstyrks (t (19) = -22,847, P < 0,05.  
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Munur á kasthraða, 3 kg boltakasti og gripstyrk eftir leikstöðum  
Kasthraða allra þriggja kastaðferða (vítakast á sjö metrum, gólfskot á níu metrum með 

þriggja skrefa atrennu og uppstökksskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu)  var 

borin saman eftir leikstöðum. Einnig var borið saman 3 kg boltakast og gripstyrkur 

eftir leikstöðum.  

 

Tafla 8. Munur á kasthraða eftir leikstöðum 
 

 

 Tafla átta sýnir mun á kasthraða eftir leikstöðum. Niðurstöður sýna að ekki var 

marktækur munur á kasthraða í vítakasti á sjö metrum eftir leikstöðum (F (3) = 0,60, 

P > 0,05. Ekki var marktækur munur á kasthraða í gólfskoti af níu metrum með þriggja 

skrefa atrennu eftir leikstöðum (F (3) = 0,58, P > 0,05. Ekki var marktækur munur á 

kasthraða í uppstökksskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu eftir leikstöðum 

(F (3) = 1,00, P > 0,05.  
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Tafla 9. Munur á gripstyrk og 3 kg boltakasti eftir leikstöðum 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tafla níu sýnir mun á gripstyrk og 3 kg boltakasti eftir leikstöðum. Niðurstöður 

sýna að ekki var marktækur munur á gripstyrk eftir leikstöðum (F (3) = 0,32, P > 0,05. 

Ekki var marktækur munur á 3 kg boltakasti eftir leikstöðum (F (3) = 1,25, P > 0,05.  
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Þyngd, hæð og kasthraði kastaðferða 
Líkamsþyngd og hæð var borin saman eftir kasthraða allra þriggja kastaðferða 

(vítakast á sjö metrum, gólfskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu og 

uppstökksskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu).  

 

Tafla 1. Áhrif líkamsþyngdar og hæðar á kasthraða 

 

 Tafla tíu sýnir áhrif líkamsþyngdar og hæðar á kasthraða. Ekki var marktækur 

munur á líkamsþyngd og kasthraða í vítakasti á sjö metrum (F (19) = 0,25, P > 0,05. 

Ekki var marktækur munur á líkamsþyngd og kasthraða í gólfskoti af níu metrum með 

þriggja skrefa atrennu (F (18) = 0,71, P > 0,05. Ekki var marktækur munur á 

líkamsþyngd og kasthraða í uppstökksskoti af níu metrum með þriggja skrefa atrennu 

(F (18) = 6,61, P > 0,05. 

 Ekki var marktækur munur á hæð og kasthraða í vítakasti á sjö metrum (F (12) 

= 0,47, P > 0,05. Ekki var marktækur munur á hæð og kasthraða í gólfskoti af níu 

metrum með þriggja skrefa atrennu (F (12) = 0,37, P > 0,05. Ekki var marktækur 

munur á hæð og kasthraða í uppstökksskoti af níu metrum með þriggja skrefa atrennu 

( F(12) = 0,26, P > 0,05.  
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4. Umræður 
Markmið þessarar ritgerðar var skoða hvar ungir og vel þjálfaðir íslenskir 

handknattleiksmenn á landsliðsstigi stæðu í mælingum á kasthraða, 3 kg boltakasti og 

gripstyrk. Nánar I) hvort að fylgni væri milli kasthraða, 3 kg boltakast og gripstyrk, II) 

hvort að munur væri á kasthraða eftir leikstöðum, III) hvort að munur væri á 3 kg 

boltakasti og gripstyrk eftir leikstöðum, IV) hvort að líkamsþyngd og hæð hefðu áhrif 

á kasthraða leikmanna. Kasthraði þriggja kastaðferða var borin saman, kasthraði í 

vítakasti á sjö metrum, kasthraði í gólfskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu 

og kasthraði í uppstökksskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu. Þá var 

kasthraði eftir leikstöðum borin saman. Skoðuð var fylgni milli kasthraða, 3 kg 

boltakast og gripstyrk. Áhrif hæðar og líkamsþyngdar á kasthraða voru skoðuð ásamt 

því að athugaður var munur á meðaltölum á hæð og líkamsþyngd eftir leikstöðum. 

Línumenn voru ekki teknir með í tölfræðilega reikninga vegna þess að fjöldi þeirra var 

einn talsins ásamt því að ekki var hægt að birta meðaltöl fyrir leikstöðuna og því um 

eitt gildi að ræða sem var birt.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kasthraði var mestur í gólfskoti á níu 

metrum með þriggja skrefa atrennu og mældist að meðaltali 101,25  7,81 km/klst. 

Næst á eftir kom kasthraði í uppstökksskoti á níu metrum með þriggja skrefa atrennu 

sem mældist að meðaltali 92,75  5,33 km/klst og síðast kom kasthraði í vítakasti á 

sjö metrum sem mældist að meðaltali 90,56  7,22 km/klst. Wagner og fleiri (2011) 

sýndu fram á svipaðar niðurstöður, þar mældist kasthraði mestur í gólfskoti með 

atrennu. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að kasthraði er 6 til 8% meiri í gólfskoti en í 

uppstökksskoti. Í gólfskoti eru fætur í snertingu við jörðu og gerir það leikmönnum 

kleift að nota kraft úr neðri líkama í kastið. Í uppstökksskoti ná leikmenn ekki að nýta 

jafn mikinn kraft úr neðri líkama og veltur kasthraðinn aðallega á styrk í efri líkama 

og út frá kasthönd. 

 Gorostiaga og fleiri (2005) gerðu rannsókn á kasthraða hjá spænskum afreks 

handknattleiksmönnum sem höfðu meðal annars orðið spænskir meistarar og að 

minnsta kosti 12 leikmenn höfðu spilað á fleiri en einu stórmóti í handknattleik. 

Niðurstöður sýndu fram á að kasthraði í standandi stöðu mældist að meðaltali 23,8 m/s 

(85,68 km/klst)  1,9 og að kasthraði í gólfskoti með þriggja skrefa atrennu mældist 
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að meðaltali 25,3 m/s (91,08 km/klst)  2,2. Shalfawi og fleiri (2014) rannsökuðu 

kasthraða hjá norskum afreks handknattleiksmönnum sem spiluðu í efstu deild þar í 

landi og með U-21 árs landsliði Noregs. Þar mældist kasthraði í standandi stöðu að 

meðaltali 86,8  6,6 km/klst. Samanborið við niðurstöður þessarar rannsóknar þá 

mældist vítakast kasthraði á sjö metrum í standandi stöðu að meðaltali hærri hjá 

íslensku leikmönnunum eða 90,56  7,2 km/klst.  

 Wagner og fleiri (2011) gerðu rannsókn á kasthraða hjá afreks 

handknattleiksmönnum í eftstu þremur deildum Austurríkis, fyrstu deild þýsklands og 

fyrstu deild spánar. Þar sem borin var saman kasthraði í kasti úr kyrrstöðu, gólfkskoti 

með atrennu og uppstökksskoti. Þar mældist kasthraði að meðaltali 23,0  1,2 m/s 

(86,04 km/klst) í gólfskoti með atrennu, í standandi stöðu mældist kasthraði að 

meðaltali 22,3  1,2 m/s (80,28 km/klst) og í uppstökksskoti að meðaltali 21,9  1,9 

m/s (78,84 km/klst).  

 Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við ofangreindar 

rannsóknir þá eru íslensku leikmennirnir að mælast að meðaltali með hærri kasthraða 

í öllum þremur kastaðferðunum. Þá er vert að taka fram að mælingar voru mismunandi 

eftir rannsóknum sem skoðaðar voru og fóru ekki nákvæmlega eins fram en sömu 

markmið lágu að baki.  

Marktæk fylgni mældist milli kasthraða allra kastaðferða. Mesta fylgnin var 

milli kasthraða vítakasts á sjö metrum og kastraða gólfskots á níu metrum með þriggja 

skrefa atrennu r = 0,670. Þá mældist marktækur munur milli kasthraða allra 

kastaðferða. Hægt er að álykta út frá þeim niðurstöðum að samband er milli kasthraða 

kastaðferða, það er að þeir sem kasta hraðar úr kyrrstöðu kasta einnig hraðar í gólfskoti 

og í uppstökksskoti með þriggja skrefa atrennu.  

Þegar kasthraði eftir leikstöðum er skoðaður þá mældust bakverðir að meðaltali 

með mestan kasthraða í öllum þremur kastaðferðum. Þar á eftir komu leikstjórnendur 

og hornamenn sem mældust að meðaltali með svipaðan kasthraða í öllum þremur 

kastaðferðum. Næst komu línumenn, en þar var einungis einn línumaður sem tók þátt, 

því er ekki um meðaltal að ræða heldur eitt gildi. Markverðir mældust með minnstan 

kasthraða að meðaltali í öllum þremur kastaðferðum. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki 

mældist marktækur munur á kasthraða í neinum kastaðferða eftir leikstöðum. Það gæti 

skýrst af fjölda þátttakenda í hverri leikstöðu en aðeins tveir markverðir tóku þátt í 

kasthraðamælingunum, fjórir leikstjórnendur og sjö hornamenn. Mest var um 
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bakverði, eða 11 talsins. Lítill fjöldi þátttakenda gæti gert það erfiðara að sjá hvort að 

munur sé eftir leikstöðum.  

 Krüger og fleiri (2013) gerðu rannsókn milli líkamlegrar frammistöðu 

leikmanna eftir leikstöðum í næst efstu (fyrstu deild) og annari deild í Þýskalandi í 

handknattleik þar sem kasthraði var meðal annars skoðaður. Þar mældist kasthraði 

mestur í bakvörðum og hornamönnum. Bakverðir mældust að meðaltali með kasthraða 

í standandi stöðu 23,7 m/s (85,32 km/klst)  1,3. Kasthraði í gólfskoti með þriggja 

skrefa atrennu mældist að meðaltali 25,2 m/s (90,72 km/klst)  1,6 og kasthraði í 

uppstökksskoti mældist að meðaltali 23,8 m/s (85,68 km/klst)  1,3. Kasthraði hjá 

hornamönnum í standandi stöðu mældist að meðaltali 21,9 m/s (78,84 km/klst)  0,8. 

Kasthraði í gólfskotum með þriggja skrefa atrennu mældist að meðaltali 24,7 m/s 

(88,92 km/klst)  1,4 og kasthraði í uppstökksskoti með þriggja skrefa atrennu mældist 

að meðaltali 22,4 m/s (80,64 km/klst)  0,7.  

 Samanborið við niðurstöður þessarar rannsóknar þá mældust bakverðir að 

meðaltali með 92,84 km/klst  7,24 í kasthraða vítakasts á sjö metrum (standandi 

staða), kasthraði í gólfskoti með þriggja skrefa atrennu mældist að meðaltali 103,50 

km/klst  9,60. Þá mældist kasthraði í uppstökksskoti með þriggja skrefu atrennu að 

meðaltali 95,20 km/klst  5,61. Kasthraði hornamanna mældist að meðaltali 90,40 

km/klst  7,76 í vítakasti á sjö metrum (standandi staða), kasthraði í gólfskoti með 

þriggja skrefa atrennu mældist að meðaltali 100,40 km/klst  6,87 og kasthraði í 

uppstökksskoti með þriggja skrefa atrennu að meðaltali 92,00 km/klst  4,30. Hægt er 

að álykta út frá þeim niðurstöðum að kasthraði ungra og vel þjálfaðra íslenskra 

handknattleiksmanna sé meiri en hjá þeim sem leika í næst efstu deild í Þýskalandi. 

Aðferðir við mælingar voru sambærilegar að því leyti að hver þátttakandi tók tvö köst 

í einu og notast var við sömu kastaðferðir. Þó var öðruvísi hraðabyssa notuð og mældi 

hún kasthraðann í metrum á sekúndu (m/s).  

 Í 3 kg boltakastinu mældust hornamenn að meðaltali með lengsta kastið að 

meðaltali 9,66 m  1,05. Næst komu bakverðir með kast að meðaltali 9,61 m  0,57. 

Þar á eftir komu línumenn með kast að meðaltali 9,50 m  0,00 og síðan markverðir 

með kast að meðaltali 9,27 m  0,68. Leikstjórnendur mældust að meðaltali með 

styðsta 3 kg boltakastið að meðaltali 8,60 m  0,56. Það að leikstjórnendur mældust 

með stysta 3 kg boltakastið gæti skýrst af fjölda þátttakenda en einungis tveir 

leikstjórnendur voru mældir.  
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 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að bakverðir mældust að meðaltali 

með mestan gripstyrkinn eða 417,35 N  76,21. Þar á eftir komu leikstjórnendur með 

gripstyrk að meðaltali 414,70 N  71,54. Næst komu hornamenn sem mældust að 

meðaltali með 407,29 N  73,12 í gripstyrk og síðan línumaðurinn með gripstyrk að 

meðaltali 381,00  0,00. Markverðir mældust að meðaltali með minnstan gripstyrk eða 

369,66  93,47. Massuca og fleiri (2014) gerðu líkamlegar mælingum á afreks 

handknattleiksmönnum eftir leikstöðum og mældu meðal annars gripstyrk. Þó voru 

ekki sömu aðferðir notaðar við mælingar og í þessari rannsókn ásamt því að ekki var 

notast við sama mælitæki á gripstyrk. Gripstyrkur markvarða mældist að meðaltali 

52,61 kfg (515,61 N)  8,3. Hornamenn mældust að meðaltali með 49,36 kfg (484,05 

N)  7,15 í gripstyrk. Bakverðir mældust að meðaltali með 57,00 kfg (558,97 N)  

8,47 í gripstyrk. Þá mældust leikstjórnendur með gripstyrk að meðaltali 52,11 kfg 

(511,02 N)  8,22 og línumenn mældust með gripstyrk að meðaltali 55,89 kfg (548,09 

N)  6,66 (Massuça o.fl., 2014). Íslensku leikmennirnir mældust með þó nokkuð minni 

gripstyrk ef þessar tölur eru bornar saman. Útskýringar gætu verið tvennar af mati 

höfunds, þar á meðal var fjöldi þátttakenda fleiri í erlendu rannsókninni samanborið 

við þessa eða að styrkþjálfun hjá erlendu leikmönnunum þjálfi gripstyrk markvissara 

með sinni styrkþjálfun.  

 Fylgni mældist milli kasthraða, 3 kg boltakast og gripstyrks en var þó ekki 

sterk. Fylgni mældist mest milli kasthraða í vítkasti á sjö metrum og 3 kg boltakasts, r 

= 0,430. Það gefur til kynna að samband sé milli kasthraða og 3 kg boltakasts. Þeir 

sem eru með lengra 3 kg boltakast búa yfir meiri kraft í efri líkama og nýtist sá kraftur 

í köstin upp að ákveðnu marki, því meiri kraftur því hraðara kast.  

 Debanne og Laffaye (2011) sýndu fram á fylgni milli 2 kg boltakast og 

kasthraða í standandi stöðu. Þá sýndu þeir fram á að þungt boltakast (2 til 3 kg) sé góð 

leið til þess að meta kraft og styrk í efri líkama og til þess að spá fyrir um kasthraða. 

Þá mældist frekar sterk fylgni milli 3 kg boltakasts og gripstyrks, r = 0,516. Einnig 

mældist marktækur munur milli 3 kg boltakasts og gripstyrks. Hægt er að álykta út frá 

því að samband sé milli gripstyrks og 3 kg boltakasts. Það að leikmaður sé með sterkt 

grip gefur til kynna að hann búi yfir meiri kraft í efri líkama og kasti þar með 3 kg 

bolta lengra.   

 Mesta fylgnin mældist milli kasthraða af þeim þremur kastaðferðum sem voru 

skoðaðar og gripstyrks, var á milli kasthraða í uppstökksskoti og gripstyrks. Þá 
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mældist marktækur munur á kasthraða allra kastaðferða og gripstyrk. Það gæti skýrst 

af því að kraftur úr neðri búk nýtist ekki eins vel í uppstökksskoti og þurfa leikmenn 

að reiða meira á styrk í efri búk, þar með talinn gripstyrk. Zapartidis og fleiri (2016) 

rannsökuðu tengls milli gripstyrks og kasthraða þar sem að sterk fylgni mældist milli 

þessara tveggja þátta. Gripstyrkur er sá þáttur sem gleymist oft að þjálfa og telur 

höfundur að mikilvægt sé að þjálfa þann þátt eins og aðra þætti ef ná á sem bestum 

árangri.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að gripstyrkur mældist að meðaltali 

meiri í bakvörðum og leikstjórnendum (416,65 N) en hjá hornamönnum (404,00 N). 

Þó mældist ekki marktækur munur á gripstyrk eftir leikstöðum. Niðurstöður sýndu 

ekki fram á mikinn mun á 3 kg boltakasti eftir leikstöðum og mældist ekki marktækur 

munur þar á milli. Það gæti stafað af því að fjöldi þátttakenda og getur það gert erfiðara 

fyrir að sjá mun á meðaltölum eða að leikmenn eru ekki að þjálfa gripstyrk með þeirri 

styrkþjálfun sem þeir stunda. Lidor (2005) leiddi í ljós að þeir leikmenn sem náðu betri 

árangri innan vallar voru með lengri 3 kg boltaköst samanborið við þá sem náðu ekki 

jafn góðum árangri (Lidor o.fl., 2005) 

 Tengsl hæðar og þyngdar hefur verið rannsökuð á kasthraða. Þar hafa 

rannsóknir sýnt að þeir leikmenn sem eru hærri og þyngri geta búið yfir meiri 

kasthraða en þeir sem eru minni og léttari. Þeir eru einnig líklegri til þess að ná meiri 

kasthraða í uppstökksskoti. Hins vegar sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar ekki 

fram á marktækan mun milli kasthraða, hæðar og þyngdar. Gæti það skýrst af fjölda 

þátttakenda sem gæti gert það erfiðarara fyrir að sýna mun.   

 Teknar voru saman tölur á meðaltali hæðar og líkamsþyngdar leikmanna á 

Heimsmeistaramótinu (HM) 2013 eftir leikstöðum. Meðaltal línumanna var 1,92 cm 

 á hæð og 99,66 kg  9,47 á þyngd. Bakverðir mældust að meðaltali 1,92 cm  6,65 

á hæð og að meðaltali 94,17 kg  8,20 á þyngd. Leikstjórnendur mældust að meðaltali 

1,88 cm  5,96 á hæð og 89,42 kg  8,12 á þyngd. Markmenn mældust að meðaltali 

1,91 cm  5,18 á hæð og að meðaltali 95,60 kg  10,45 á þyngd. Hornamenn mældust 

að meðaltali 1,85 cm  5,46 á hæð og að meðaltali 84,66 kg  6,44 á þyngd (Ghobadi, 

Rajabi, Farzad, Bayati og Jeffreys, 2013). 

 Rannsókn  Krüger og fleiri (2014) sem skoðuðu mun á leikmönnum í fyrstu og 

annari deild í Þýskalandi, þá voru línumenn að meðaltali hæðstir 1,95 cm  0,02 og 

þyngstir 105,1 kg  11,0. Þar á eftir komu markmenn sem mældust að meðaltali 1,94 
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cm  0,03 á hæð og að meðaltali 95,4 kg  4,7 að þyngd. Næst komu bakverðir sem 

mældust að meðaltali 1,93 cm  0,05 á hæð og að meðaltali 95,2 kg  8,7 að þyngd. 

Hornamenn voru minnstir og léttastir, að meðaltali 1,83 cm  0,03 á hæð og að 

meðaltali 82,5 kg  3,8 á þyngd (Krüger o.fl., 2014). 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að línumaðurinn sem tók þátt er 

að meðaltali hæðstur og þyngstur samanborið við aðrar leikstöður, að meðaltali 1,94 

cm  0,00 á hæð og 100 kg  0,00 á þyngd.  Þar sem hann er einungis einn gerir það 

að verkum að ekki er um meðaltal að ræða fyrir þessa leikstöðu heldur aðeins eitt gildi 

og gæti það haft áhrif á niðurstöður.  Þar á eftir voru bakverðir að meðaltali hæðstir að 

meðaltali 1,92 cm  0,04 á hæð og að meðaltali 92,93 kg  7,73 á þyngd. 

Leikstjórnendur mældust að meðaltali 1,91 cm  0,05 á hæð og 91,33 kg  5,79 á 

þyngd. Markverðir voru að meðaltali 1,88 cm  0,02 á hæð og að meðaltali 100,87 kg 

 9,31 á þyngd. Hornamenn voru að meðaltali 1,84 cm  0,07 á hæð og að meðaltali 

86,51 kg  10,21 á þyngd.  

 Ef niðurstöður þessarar tveggja rannsókna eru bornar saman við mælingar á 

íslensku leikmönnunum þá eru íslensku leikmennirnir að meðaltali svipaðir á hæð og 

þyngd samanborið við erlenda landsliðsmenn og leikmenn úr þýsku fyrstu og annari 

deild. Íslenskir leikmenn eru oft taldir vera minni en erlendir leikmenn en þegar þessar 

tölur eru skoðaðar þá gefur það til kynna að svo er ekki. Eins og kom fram í inngangi 

þessarar ritgerðar þá hefur Ísland alið upp marga heimsklassa leikmenn eins og Ólaf 

Stefánsson, Aron Pálmarsson og Guðjón Val Sigurðsson sem eru svipaðir á hæð og 

þyngd og aðrir atvinnumenn.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru að hluta til við því sem búast mátti við og í 

takt við aðrar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið. Þó bjóst höfundur við að 

niðurstöður myndu leiða í ljós meiri mun og að marktækur munur væri á kasthraða 

eftir leikstöðum, að marktækur munur væri á 3 kg boltakasti og gripstyrk eftir 

leikstöðum, ásamt því að þyngd og hæð hefði áhrif á kasthraða. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunum betur þá verða þær settar hér fram og þeim svarað beint. I) 

Er fylgni milli kasthraða, 3 kg boltakasts og gripstyrks? Niðurstöður sýndu fram á að 

jákvæða fylgni milli þessa þriggja þátta en fylgnin var ekki sterk. II) Er munur á 

kasthraða eftir leikstöðum? Niðurstöður sýndu fram á að munur var á kasthraða eftir 

leikstöðum þar sem bakverðir mældust að meðaltali með mestan kasthraða í öllum 

þremur kastaðferðunum og markverðir með minnsta kasthraðann. Þó mældist ekki 
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marktækur munur eftir leikstöðum.  III) Er munur á 3 kg boltakasti og gripstyrk eftir 

leikstöðum? Hornamenn mældust að meðaltali með lengsta 3 kg boltakastið og 

leikstjórnendur með stysta boltakastið. Þó mældist ekki marktækur munur á 3 kg 

boltakasti eftir leikstöðum. Bakverðir mældust að meðaltali með mestan gripstyrkinn 

og línumaðurinn sem tók þátt mældist með minnstan gripstyrkinn. Þó var ekki 

marktækur munur á gripstyrk eftir leikstöðum. IV) Hefur líkamsþyngd og hæð áhrif á 

kasthraða leikmanna? Ekki mældist marktækur munur milli kasthraða, hæðar og 

þyngdar, svo sem að hæð og þyngd virtist ekki hafa áhrif á kasthraða.  

 Takmarkanir rannsóknarinnar voru þrennir. Í fyrsta lagi var úrtakið lítið sem 

þýðir að það gæti haft áhrif á meðaltöl og það geri erfiðara fyrir að reikna út 

tölfræðilegan mun. Í öðru lagi þegar þátttakendur voru skoðaðir eftir leikstöðum þá 

var einungis einn skráður línumaður og fjórir leikstjórnendur, miðað við 

leikstjórnendur sem voru 11 talsins og hornamenn sjö talsins. Höfundur telur að ef 

fleiri hefðu tekið þátt þá hefði munur á niðurstöðum verið marktækari. Í þriðja lagi þá 

tóku ekki allir þátttakendur þátt í öllum mælingum vegna þess að sumir voru óheilir. 

Ofangreindu þættir eru það sem mætti laga ef aftur verður gerð rannsókn á svipuðum 

mælingum, það er að hafa stærra úrtak, passa að hafa nógu marga leikmenn í öllum 

stöðum til þess að hægt væri að skoða mun á hverri stöðu fyrir sig og að allir geti tekið 

þátt í öllum mælingum. Þó gæti verið erfitt að hafa marga í hverri stöðu fyrir sig vegna 

þess að þetta er landsliðshópur.  

 Styrkleikar rannsóknarinnar voru að mælingar gengu vel fyrir sig, þeir sem 

komu að rannsókninni höfðu gert sömu mælingar á öðrum hópum og voru vel að sér í 

framkvæmd mælinganna. Gott er að taka fram að ásamt mælingunum sem notast var 

við í þessari rannsókn þá voru fleiri mælingar gerðar á sama tíma. Þar á meðal 

mælingar á 10 og 30 metra spretthraða, mælingar á lóðréttum stökkkraft, mælingar á 

Yo-Yo hlaupaþolsprófi, mælingar á liðleika axla og sálfræðipróf sem lagt var fyrir á 

öðrum tíma. Vert er að taka fram að hópurinn sem rannsakaður var er eftirsóknaverður 

hópur sem erfitt er að fá mælingar af vegna þess að þetta eru landsliðsmenn í góðu 

landsliði á heimsmælikvarða.  

 Þjálfarar og leikmenn geta notað niðurstöður til að skoða þá þætti sem þarf að 

bæta og hagað þjálfun eftir því. Rannsóknin er á ungum og vel þjálfuðum íslenskum 

leikmönnum sem eru á landsliðsstigi, en þó ætti að vera hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á aðra íslenska leikmenn að ákveðnu marki. Taka skal tillit til þess 

að þetta eru landsliðsmenn og hluti af þátttakendum spila sem atvinnumenn.  
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 Það sem situr eftir að mati höfunds er að ungir og vel þjálfaðir íslenskir 

handknattleiksmenn eru að standa sig vel samanborið við vel þjálfaða erlenda 

leikmenn þegar kemur að kasthraða. Þá virtust erlendu leikmennirnir mælast með 

meiri gripstyrk og mætti huga meira að þjálfun gripstyrks með markvissri styrkþjálfun. 

Hægt væri að setja inn styrkæfingar sem þjálfa upp gripstyrk án þess að það komi niður 

á öðrum þáttum eða þjálfun á mikilvægari þáttum. Ekki fundust aðrar sambærilegar 

rannsóknir til þess að bera saman 3 kg boltakastið vegna þess að það kemur frá norska 

handnattleikssambandinu og ekki hafa verið gerðar opinberlegar niðurstöður í slíkum 

mælingum þar. Þá eru íslenskir leikmenn að mælast álíka og erlendir vel þjálfaðir 

leikmenn þegar kemur að hæð og líkamsþyngd.  

 Í framtíðinni væri gaman að framkvæma aðra álíka rannsókn með stærra úrtaki 

og skoða mun út frá kynferði ásamt því að skoða mun á undir- og yfirhandar kasti. 

Einnig væri gaman að framkvæma rannsókn á liðum í Olís deild og 1. deild karla og 

kvenna og bera það saman við efstu deildir erlendis.  
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