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Útdráttur 

Knattspyrnukona í 1.deild á Íslandi var sett í styrkþjálfun sem 

íþróttafræðinemi leiðbeindi henni í gegnum frá byrjun undirbúningstímabils 

til enda þess, samhliða knattspyrnu- og styrkþjálfun frá félaginu. 

Styrkþjálfuninn var tímabilsskipt í líkamlegan aðlögunarfasa, 

hámarksstyrkfasa og umbreytingarfasa. Hámarkshraða-, snerpu og 

hraðaþolsmælingar voru gerðar á viðfangsefninu og liðinu hennar í enda 

janúar og enda apríl. Engar mælingar voru gerðar í byrjun 

undirbúningstímabils vegna meiðsla iðkandans. Marktækur munur var á 

bætingu iðkandans í snerpu og hraðaþoli en ekki var marktækur munur á 

hámarkshraða. Lóðréttur stökkkraftur jókst um 11 cm frá desember til maí, 

en ekki var mældur stökkkraftur hjá liðinu. Niðurstöður gefa vísbendingu um 

að tímabilaskipt styrkþjálfun auki líkamleg afköst hjá knattspyrnukonum, 

erfitt er að mæla hvort einstaklingsmiðaða þjálfunin vegi jafn mikið þar sem 

áherslurnar í tímabilaskiptingunni í styrkþjálfuninni hjá liðinu voru ekki þær 

sömu og voru í rannsókninni. Áhugavert væri að hafa knattspyrnuliðið í 

tímabilsskiptri styrkþjálfun með áherslum sem eru í samræmi við kenningar 

um tímabilaskiptingu og að hafa nokkra einstaklinga úr þeim hópi í 

einstaklingsmiðaðri styrkþjálfun með sömu tímabilaskiptingu. 

Formáli 

Þetta verkefni er lokaverkefni mitt í BSc í íþróttafræði. Ég var ekki kominn langt 

með námið þegar ég vildi einbeita mér að styrkþjálfun og þá sérstaklega fyrir 

knattspyrnufólk, þar sem grunnur minn er þar og ég sjálfur stundaði kolranga 

styrkþjálfun þegar ég var að stunda knattspyrnu á sínum tíma. Iðkandi í knattspyrnu 

leitaði til mín áður en hún fór í aðgerð og bað mig um að hjálpa sér að koma sér í 

gang eftir aðgerðina. Í framhaldi spurði ég þá hvort hún vildi taka þátt í lokaverkefni 

mínu, sem hún samþykkti og verkefnið Einstaklingsmiðuð styrkþjálfun fyrir 

knattspyrnuykonu varð að veruleika. 

  Þeim sem ég vil helst þakka er Margrét Lilja Guðmundsdóttir fyrir leiðbeiningu í 

þessu verkefni, samnemendum mínum fyrir fræðilegar umræður um lokaverkefni, 

Sveini Þorgeirssyni og Kristjáni Halldórssyni fyrir góðan aðgang að 

mælingatækum, liðsmönnum og þjálfurum meistaraflokks kvenna hja ÍA fyrir góða 

samvinnu og áhugasemi og fjölskyldu og kærustu fyrir stuðning. Einnig vil ég 

þakka Mark Wesley Johnson fyrir leyfa mér að hafa samband við sig hvenær sem 

er ef mig vantaði aðstoð við þjálfunina. Að lokum vil ég þakka Önnu fyrir þátttöku 

og áhugasemi á meðan verkefninu stóð. 
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Inngangur 

Styrkur er skilgreindur sem geta taugakerfisins til að mynda afl gegn ytri mótstöðu 

(Bompa og Haff, 2009; Christou, Smilios, Sotiropoulos, Volaklis, Pilianidis og 

Tokmakidis, 2006). 

Knattspyrnufólk sem vil auka snerpu og hraða þarf að stunda styrkþjálfun samhliða 

knattspyrnuþjálfun (Silva, Nissis og Rebelo, 2015) því styrk- og kraftgeta vöðva er 

mikilvægur þáttur í velgengni í hópíþróttum eins og knattspyrnu (Bompa og Haff, 

2009) 

  Á þeim tíma sem ég sjálfur stundaði knattspyrnu var aðal áherslan lögð á langar 

hlaupa æfingar á meðalhraða. Rannsóknir hafa þó sýnt að í knattspyrnu eru 

leikmenn aðallega að taka stutta spretti með hvíldum á milli, út allan leikinn (Stølen, 

Chamari, Castagna og Wisløff, 2005; Tønnessen, Shalfawi, Haugen og Enoksen, 

2011) og því ætti að miða æfingar að því. Þar kemur styrkþjálfun inn. 

  Markmið verkefnissins var að nýta þekkingu sem til var, um tímabilaskiptingu til 

að auka hraða, snerpu og þol hjá knattspyrnukonu. Notast var við 

einstaklingsmiðaða styrkþjálfun þar sem iðkandi er með þjálfara, einn á einn, í sjö 

mánuði, frá byrjun undirbúningstímabils og til enda undirbúningstímabils. Notað 

var hámarkshraðapróf, Illinois snerpupróf og hraðaþolspróf til að mæla virkni 

þjálfunaraðferða og borið saman við liðið sem iðkandinn var að spila fyrir. 

  Tilgátan er að einstaklingsmiðuð og tímabilsskipt þjálfun muni auka hraða, snerpu 

og þol.  

Líkamlegar kröfur í knattspyrnu 

Styrkur og kraftur eru jafn mikilvægir og þol í knattspyrnu (Stølen, Chamari, 

Castagna og Wisløff, 2005).  

  Í knattspyrnuleik í hæsta gæðaflokki tekur knattspyrnufólk spretti um það bil á 90s 

fresti, þar sem meðalspretturinn er 2-4s. Leikmenn labba, hlaupa og spretta í 

kringum 10-12 km í hverjum leik (Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005; 

Tønnessen, Shalfawi, Haugen og Enoksen, 2011). Hver leikmaður framkvæmir 

einnig 1.000-14.000 stuttar hreyfingar í leik sem samanstanda af stuttum sprettum, 

löngum sprettum, tæklingum, stökkum upp í skallabolta, samstuð um boltann við 

aðra leikmenn og að halda stöðugleika með utanaðkomandi álagi (Stølen, Chamari, 
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Castagna og Wisløff, 2005).  

Knattspyrnufólk þarf því að vera í góðu líkamlegu ásigkomulagi til að geta 

framkvæmt alla þessa spretti og stefnubreytingar í 90 mínútur í senn, viku eftir viku, 

án þess að vera fyrir meiðslum. 

  Styrkur og kraftgeta vöðva eru mikilvægir þættir sem ákvarðar velgengi í mörgum 

íþróttum (Bompa og Haff, 2009). Í hópíþróttum er almennt samþykkt að 

vöðvastyrkur og kraftur séu mikilvægir (Bompa og Haff, 2009). Vöðvastyrkur 

hefur áhrif á hraða, kraft og þol, því er það þannig að sterkasta og kraftmesta 

íþróttafólkið hleypur hraðast. Það bendir allt til þess að sterkasta og kraftmesta 

íþróttafólkið sé að standa sig betur á prófum sem mæla snerpu (Bompa og Haff, 

2009). Nýleg rannsókn (Silva, Nissis og Rebelo, 2015) sem gerð var á yfir 500 

knattspyrnumönnum gaf til kynna að atvinnumenn í knattspyrnu þurfi að bæta styrk 

sinn verulega til að bæta spretthraða og stefnubreytingar (Silva, Nissis og Rebelo, 

2015). Mælt er með háákefðarstyrkþjálfun frekar en styrkþjálfun með meðalákefð. 

Það ætti að vera nóg að stunda styrkþjálfun um það bil tvisvar í viku á 

undirbúningstímabili til að auka styrk og kraft. Á keppnistímabili á að vera nóg að 

vera í styrkþjálfun um það bil einu sinni í viku til að koma í veg fyrir afþjálfun (e. 

detraining) (Bompa og Haff, 2009). Fyrri rannsóknir (Silva, Nissis og Rebelo, 

2015) benda til þess að til að auka afköst knattspyrnumannsins, þarf meira magn af 

leiklíkum styrkæfingum og æfingum sem reyna á teygjuviðbrögð (Silva, Nissis og 

Rebelo, 2015). 

  Rannsókn sem gerð var á ungum drengjum í knattspyrnu (Christou, Smilios, 

Sotiropoulos, Volaklis, Pilianidis og Tokmakidis, 2006 ) sýndi fram á að 

styrkþjálfun tvisvar í viku, samhliða fimm knattspyrnuæfingum á viku, hafði mikil 

áhrif á styrk á efri líkamsbúk og neðri líkamsbúk. Einnig jók það stökkkraft, 

snerputíma og 30m hámarkshraða, samanborið við þá sem  ekkert voru að æfa og 

þeim sem voru að æfa knattspyrnu fimm sinnum í viku en í engri styrkþjálfun. 

Styrkþjálfunin hafði engin áhrif á 10m hröðunar tíma og minnkaði liðleika um átta 

prósent. Í rannsókninni var notað átta til 15 endurtekningar og tvö til þrjú sett 

(Christou, Smilios, Sotiropoulos, Volaklis, Pilianidis og Tokmakidis, 2006)  

  Kraftur er skilgreindur sem afl margfaldað með hraða (Newton og Kraemer, 

1994). Þar sem vinnan er jöfn aflinu margfaldað með vegalengd,A til B, til dæmis 
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því hraðar sem lóðarstöng er lyft frá golfi uppá herðar, því meiri kraftur er 

myndaður (Newton og Kraemer, 1994). Það eru tvær týpur af kraftmyndun sem 

skipta íþróttafólki mestu máli. Hámarks kraftmyndun og meðal kraftmyndun. 

Hámarks kraftmyndun er aðallega tengd hreyfingu sem þarf  að hámarka kraft í 

stuttan tíma, eins og hoppa, spretta og stefnubreyta (Bompa og Haff, 2009), sem 

eru hreyfingar sem gerðar eru í knattspyrnu. Meðal kraftmyndun er notuð við 

síendurteknar hreyfingar eins og langhlaup og hjól (Bompa og Haff, 2009). 

Kraftæfingar geta leitt til aukinnar kraftmyndunar hjá einstaklingum og svo virðist 

sem að ólympískar lyftingar hafi mikla möguleika á að hafa áhrif á kraftmyndun. 

Kraftæfingar ýta undir aðlögunareignleika tauga (Bompa og Haff, 2009). Þegar 

æfingarnar eru framkvæmdar með réttri tækni og undir leiðsögn frá hæfum 

styrkþjálfara, eru lágmarkslíkur á meiðslum vegna æfinganna (Boyle, 2016; 

Newton og Kraemer, 1994).  

Forvörn vegna meiðsla 

Mikill styrkur í efri og neðri líkama getur komið í veg fyrir meiðsli í knattspyrnu 

og getur einnig minnkað líkur á meiðslum um allt að 50 % (Stølen, Chamari, 

Castagna og Wisløff, 2005). 

í rannsókn sem gerð var á kvenkyns íþróttafólki (Hewett, Lindenfeld, Riccobene og 

Noyes, 1999) kemur fram að konur í körfubolta, blaki og fótbolta eru allt að þrisvar 

sinnum líklegri til að verða fyrir alvarlegum hnémeiðslum. Í rannsókninni var 

konunum skipt í tvo hópa þar sem annar hópurinn fékk sex vikna styrkáætlun sem 

ætluð var fyrir tauga- og vöðvakerfið. Hópurinn sem fékk ekki styrkáætlunina var 

allt að fimm sinnum líklegri en karlar til að verða fyrir alvarlegum hnémeiðslum en 

þær sem fengu styrkáætlunina voru aðeins 1.3-2.4 sinnum líklegri til að verða fyrir 

alvarlegum hnémeiðslum. Rannsakendur mæla með því að ungar stelpur í íþróttum 

ættu að vera þjálfaðar í hoppum og lendingum með viðurkenndum aðferðum og 

stunda stighækkandi styrkþjálfun fyrir neðri útlimi (Hewett, Lindenfeld, Riccobene 

og Noyes, 1999).  

  Rannsókn sem var gerð á sænskum knattspyrnumönnum ( Askling, Karlsson og 

Thorstensson, 2003) sýndi  að þeir sem voru í styrkþjálfunarprógrammi sem miðað 

var að aftanílærisvöðvahópnum (e. Hamstrings) voru ólíklegri til að verða fyrir 

tognun á aftanílærisvöðvum (Askling, Karlsson og Thorstensson, 2003; van der 
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Horst, Smits, Petersen, Goedhart, og Backx, 2015). Liðleiki og hreyfigeta eru 

mikilvægir liðir þegar kemur að forvörn vegna meiðsla 

Liðleiki og hreyfanleiki 

Rannsókn sem gerð var árið 2007 á atvinnumönnum í knattspyrnu (Kiesel, Plisky 

og Voight, 2007) benti til þess að heft hreyfigeta sé auðkenndur áhættuþáttur fyrir 

meiðsli (Kiesel, Plisky og Voight, 2007) 

Þegar talað er um liðleika er átt við hreyfigetu kringum liði í líkamanum (Brewer, 

2008). Liðleiki hjá íþróttafólki er mikilvægur, þar sem góð hreyfigeta getur aukið 

afköst. Einnig er talið að mögulega geti liðleiki komið í veg fyrir meiðsl (Brewer, 

2008). 

  Til að geta framkvæmt dýnamískar hreyfingar sem íþróttir gera kröfur um, þarf 

líkaminn að geta lengt og stytt vöðva líkamans að fullu, og þar spilar liðleikinn 

sterkur inn (Starret og Cordoza, 2015). 

  Knattspyrnumenn sem eru með stífa aftanílæris- og framlærisvöðva eru líklegri til 

þess að  verða fyrir vöðvaskemmdum (Witvrouw, Danneels, Asselman, D’Have og 

Cambier, 2003)  

 Í bókinni New functional training for sports eftir Micheal Boyle, leggur hann til að 

fyrir styrkæfingar ætti upphitun að vera fara frá liðleikaæfingum yfir í 

hreyfileikaæfingar og virkjunaræfingar sem stighækkast svo í stærri æfingar 

(Boyle, 2016). 

  Styrkþjálfun getur minnkað liðleika og því ætti að vera ráðlegt að gera einhverjar 

liðleikaæfinga fyrir sjálfa styrkþjálfuninna (Christou, Smilios, Sotiropoulos, 

Volaklis, Pilianidis og Tokmakidis, 2006). 

Djúpvatnshlaup 

Rannsókn sem gerð var á hermönnum sýndi að djúpvatnshlaup eru áhrifarík til að 

viðhalda hlaupaformi miðað við hefðbundið sund og þrekhjól(Burn og Lauder, 

2001), hægt er að yfirfæra það á þjálfun íþróttafólks. Í djúpvatnshlaupum er snerting 

við land útilokað og getur því fólk í íþróttum sem gera kröfur á hlaup, sem hefur 

orðið fyrir meiðslum sem hindrar það að getað hlaupið, nýtt sér djúpvatnshlaup til 

að viðhalda hlaupaformi.  
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  Í djúpvatnshlaupi þarf íþróttamaðurinn að hafa sama líkamsform og þegar hlaupið 

er á þurru landi til að æfingin verði sem áhrifaríkust (Burn og Lauder, 2001).   

Tímabilaskipting 

Besta leiðin til að bæta hæfni, líkamlega getu og stjórna þreytu er að nota 

tímabilaskiptingu.  Með því að nota tímabilaskiptingu er hægt að skipuleggja 

æfingar og æfingaálag með rökréttri röðun og bæta vöðvamassa og líkamlega hæfni 

(Bompa og Haff, 2009; Fleck, 1999). Tímabilaskiptingu í styrkþjálfun er skipt í 

líkamlegan aðlögunarfasa (e. Anatomical adaption phase), hámarksstyrkfasa (e. 

Maximum Strength phase), ummyndunarfasa (e. Conversion phase), viðhaldsfasa 

(e. Maintenance phase) og umbreytingarfasa (Transition phase) (Bompa og Haff, 

2009). Í rannsókn (Marx, Ratamess, Nindl, Gotshalk, Volek, Dohi, Bush, Gomez, 

Mazzetti, Fleck, Kkinen, Newton og William, 2001) þar sem skoðuð voru langtíma, 

sex mánaða áhrif á styrkþjálfun með tímabilaskiptingu voru niðurstöðurnar þær að 

tímabilaskipting með æfingum með miklu magni og mörgum settum væri mun 

afkastameiri en styrkþjálfunar prógramm með lágu magni og einu setti ( Marx og 

fleirri, 2001). Aðrar rannsóknir sem þessi rannsókn var borið saman við höfðu 

svipaðar niðurstöður en þær voru allar gerðar á karlmönnum (Fleck, 1999; Simão, 

2014). 

 

Líkamlegur aðlögunarfasi (e. Anatomical adaption phase) 

Líkamlegi aðlögunarfasinn er í raun undirbúningstímabil fyrir næsta fasa, sem er 

hámarks styrkfasinn. Fasinn er stundum kallaður vöðvaþolsfasinn. Æfingar í 

þessum fasa eiga að auka vöðvamassa, gera vöðva undirbúna fyrir erfiðari vinnu, 

undirbúa taugakerfið sem getur hjálpað við að koma í veg fyrir meiðsli og koma 

jafnvægi á vöðvana. Fasinn er fjórar til sex vikur en fyrir yngra íþróttafólk er ráðlagt 

að hafa fasann aðeins lengri, eða níu til tólf vikur. Æfingar eru gerðar í tveimur til 

þremur settum með átta til tólf endurtekningum (Bompa og Haff, 2009). 

Hámarks styrkfasi (Maximum Strength phase) 

Hámarks styrkfasinn er grunnstyrks fasinn, þar sem hámarksstyrkur hefur einnig 

bein áhrif á kraft og þol. Því er fasinn gríðarlega mikilvægur þegar kemur að 

styrkþjálfun. Hámarks styrkfasinn byggir á líkamlega aðlögunarfasanum og 
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undirbýr íþróttafólkið fyrir ummyndunarfasann. Hámarks styrkfasinn getur verið 

frá einum mánuði allt upp í þrjá mánuði, og fer það allt eftir íþróttinni. Besta leiðin 

til að þróa hámarksstyrk er að nota þrjú til fimm sett af æfingum með fjórum til sex 

endurtekningum. Þar sem þyngd ætti að vera 75 – 80 % af hámarksþyngd sem 

einstaklingur getur lyft aðeins einu sinni (Bompa og Haff, 2009). 

Ummyndunar fasi (e. Conversion phase) 

Ummyndunar fasinn er stundum kallaður kraft fasinn (Bompa og Haff, 2009). Í 

þessum fasa er byggt á hámarks styrkfasanum sem undirbýr íþróttafólkið fyrir 

keppni.  Notaður er styrkurinn sem er búið að þróa og breytt honum yfir í kraft sem 

þarf að nota í keppni. Það er mikilvægt a‘ viðhalda hámarksstyrk, því ef hann 

minnkar mun getan til að framleiða hámarks kraft einnig minnkað. Ef hámarks 

styrkur og kraftur minnka mun hraði og snerpa líða fyrir það (Bompa og Haff, 

2009). 

Viðhalds fasi (e. Maintenance phase) 

Viðhalds fasinn er þegar keppni er byrjuð. Það er mjög erfitt að viðhalda styrknum 

og kraftinum sem hefur verið þróaður í hámarks styrk fasanum og umbreytingar 

fasanum. Þess vegna þarf að halda áfram með styrkþjálfun á keppnistímabili þar 

sem markmiðið er ekki að auka styrk heldur eingöngu að viðhalda honum án þess 

að byggja upp mikið af þreytu. Fáar æfingar eða tvær til fjórar stórar æfingar, ættu 

að vera í styrkprógramminu á styrkæfingunum með eitt til þrjú  sett af hverri æfingu 

sem hafa eina til þrjár endurtekningar. Ákefðin ætti að vera á bilinu 30-100% af 

eins hámarks endurtekningu (e. One-repetition maximum ). Magn af styrkæfingum 

ætti að fara eftir leikjaskipulagi (Bompa og Haff, 2009). 

Umbreytingarfasi (Transition phase) 

Þessi fasi lokar tímabilaskiptingunni. Helsta markmiðið í þessum fasa er að losa 

íþróttafólkið við uppsafnaða þreytu og því að hvílast fyrir næsta tímabil. Ekki á að 

hætta allri styrkþjálfun í þessum fasa, heldur á að styrkja stöðuleika vöðvanna og 

vinna á veikleikasvæðum einstaklingsins (Bompa og Haff, 2009). 
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Afkastapróf 

Ekki er ráðlagt að hafa próf sem reyna á kraft snemma á morgnanna, þar sem 

krafturinn er minni á þeim tímapunkti (Racinais, Connes, Bishop, Blonc og Hue, 

2005).  

  Rúmliggjandi veikindi getur einnig minnkað kraft og styrk. Líklega stafar það ekki 

af vöðvamissi heldur að langtíma óvirkni í vöðvum minnki tauga virkni og það 

dregst úr  rafboðahagkvæmni í vöðvum (Berg, Larsson og Tesch, 1997). 

Hámarkshraða próf 

Mikilvægt er fyrir einstakling í knattspyrnu að hafa háan hámarkshraða og því er 

mikilvægt að mæla hann til að sjá hvort æfingaraðferðir séu að virka. Í norskri 

rannsókn (Tønnessen, Shalfawi, Haugen og Enoksen, 2011) kemur fram að bæting 

um  0,1 sekúndur á 40 metra spretti samsvarar 0,7 metrum í lengd. Í knattspyrnu 

getur þessi vegalengd skipt sköpum (Tønnessen, Shalfawi, Haugen, & Enoksen, 

2011). 

Illinos snerpu próf 

Snerpa er hæfileikinn til að breyta um stefnu, fara af stað og stoppa snögglega 

(Little og Williams, 2005). Í Knattspyrnuleik eru leikmenn að taka að meðaltali 50 

snögga snúninga og þess vegna er mikilvægt að mæla snerpuna (Little og Williams, 

2005). 

Hraðaþols próf 

Í knattspyrnuleik eru leikmenn að hlaupa stutta spretti á 60 – 90 sekúndu fresti 

(Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005; Tønnessen, Shalfawi, Haugen og 

Enoksen, 2011). Því er mikilvægt fyrir knattspyrnufólk að æfa sig í að hlaupa stutta 

spretti með stuttu pásum, 30-120s (Tønnessen, Shalfawi, Haugen og Enoksen, 

2011). Talið er að í keppni í hópíþróttum  minnki hraðaþolsgetan eftir því sem líður 

á keppni vegna aukinnar þreytu (Bishop, Spencer, Duffield og Lawrence, 2001). 

Gegnhreyfingastökk (e. Counter movement jump) próf  

Sterkt samband er á milli krafts/styrks og gegnhreyfingarstökks (Markovic, Dizdar, 

Jukic og Cardinale, 2004). Ég notaði þetta próf vegna þess að ég taldi það ekki 

öruggt að nota 1RM hnébeygjupróf eða 1RM Kraft jafnhendingarpróf, til að mæla 
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styrk og kraft, vegna aðgerðarinnar sem iðkandinn var í á fótunum. Einnig  er 

auðvelt og fljótlegt að framkvæma prófið. 

Aðferðir 

Iðkandinn 
Iðkandinn sem tók þátt í verkefninu er 19 ára knattspyrnukona sem spilar hjá 

knattspyrnufélagi ÍA í 1. deild og er gjaldgeng í 2. flokk (verður hér með eftir nefnd 

Anna). Hún hefur verið mikið meidd síðan hún var 12 ára eða þegar hún byrjaði 

fyrst að finna fyrir verkjum í hnjánum. 15 ára fór hún til sjúkraþjálfara sem hjálpaði 

henni mikið. Samhliða hnémeiðslum þá missteig hún sig alvarlega tvisvar til þrisvar 

á ári og var frá keppni vegna þess sex til átta vikur í senn. Hún hefur ekki spilað 

heilt tímabil í fjögur ár vegna meiðsla. Haustið 2016 hitti hún nýjan bæklunarlækni, 

eftir að hafa hitt marga aðra, sem sendi hana beint í aðgerð á iljum þar sem hún var 

með mjög háa rist, sem læknir taldi að gæti hafa spilað inn í og jafnvel orsakað 

hnémeiðslin, öklameiðslin og beinhimnubólgu sem hún fékk einnig stundum. Anna 

hefur var greind með astma, sem reyndist vera röng greining og er nú talið  að hún 

sé búin að ávinna sér ósjálfrátt viðbragð í líkamanum sem lætur öndunarveginn 

þrengjast við áreynslu. Hún á erfitt með þolpróf og ef hún nær ekki að taka sér 

nægilega hvíld milli spretta þá getur það endað í því að hún þurfi að stoppa alveg 

og fara út af.  

  Skammtímamarkmið Önnu er að verða byrjunarliðsleikmaður í meistaraflokk 

sumarið 2017 og komast á fótboltastyrk erlendis 2018. Langtímamarkmið hennar 

er að komast í A-landslið Íslands. 

  Ég stjórnaði 60 lyftingaræfingum af 64 og Anna fór sjálf fjórum sinnum á æfingu 

með æfingaseðil frá mér.  

Hlaupaæfingarnar voru 10 þar sem ég stjórnaði þremur af 10 og sendi Önnu sjö 

sinnum sjálfa með æfingaseðla. Æfingar voru endurmetnar eftir hverja viku til að 

miða æfingum sem best að Önnu. 

  Upphitunin í öllum fösum voru fjölbreytilegar æfingar sem byggðar voru upp á 

liðleika, virkjun vöðva sem unnið var með á æfingunni og æfingar sem undirbjuggu 

líkamann fyrir aðal æfinguna. Upphitunaræfingar voru að mestu leiti byggðar upp 

úr bók Michael Boyle, New functional training for sports. 
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  Álag milli vikna, á neðri búk, var aukið í þrjár vikur og í viku fjögur var álagið 

jafn mikið og álagið í viku tvö. 

  Í tímabilaskiptingu og æfingaraðferðum var farið eftir ráðleggingum úr bókunum 

Periodization: theory and methodology of training og Strength and conditioning 

for sport: a practical guide for sports coaches. 

  Tímabilaskiptingunni var skipt niður í líkamlega aðlögunar fasan (fasi eitt) sem 

var fjórar vikur frá 6. október til 4. Nóvember, þar sem æfingar voru með tveimur 

til þremur settum og 10 til tuttugu endurtekningum. Í byrjun fasans átti Anna enn 

erfitt með að ganga og var því lögð áhersla á styrkþjálfun fyrir efri líkamann og 

kvið en æfingar fyrir neðri líkaman voru prófaðar áfram og notaðar þegar þær voru 

sársaukalausar. Lyftingaræfingar voru þrisvar sinnum í viku og  þrekhjólaæfingar 

eða djúpvatnshlaup þrisvar sinnum í viku, þar sem ég leiðbeindi henni eftir bestu 

getu. Á seinstu vikunum gat hún gert flestar æfingar fyrir fæturnar þar sem hún stóð 

jafnfætis en gat hún þó enn ekki hlaupið. 

  Eftir líkamlega aðlögunar fasann var farið í hámarksstyrk fasann (fasi tvö) sem var 

tólf vikur, frá 4. nóvember til 26. janúar. Haldið var áfram að lyfta þrisvar sinnum 

í viku og þrekhjóla eða djúpvatnshlaupa þrisvar sinnum í viku. Stórar æfingar á 

þessu tímabili voru með þrjú til sex sett með fjórum til sex endurtekningum. 

Fyrirbyggjandi- og stöðuleikaæfingar voru með fleiri endurtekningum. 

Vikunum tólf var var skipt í þrennt þar sem á fyrstu fjórum vikunum var lögð 

áhersla á hámarksstyrk og mjög lítið af æfingum sem reyndu á kraft. Í viku fjögur 

til átta var bætt við hangandi jafnhendingu (e. Hang clean) og kraft jafnhendingu 

þar sem unnið var með lágar þyngdir og áhersla var lögð á að læra tæknina fyrir 

kraft jafnhendingu  þar sem áætlunin var að nota þá æfingu mikið í fasa þrjú. Í viku 

átta til tólf var Anna byrjuð að mæta á knattspyrnuæfingar, um átján vikum eftir 

aðgerð, og var því fækkað lyftingar æfingum niður í tvisvar sinnum í viku. 

  Seint í nóvember, gat Anna byrjað að ganga hratt og ráðlagði ég henni að á meðan 

meistaraflokkurinn væri á knattspyrnuæfingum þá ætti hún að mæta og hlusta á 

þjálfarann og síðan fara sjálf að ganga í kringum völlinn og teygja svo með liðinu 

eftir æfingu. 

  Ummyndunar fasinn (fasi þrjú) var tólf vikur sem skiptist í tvennt, 

lyftingaræfingar voru tvisvar sinnum í viku og bættist svo við hlaupaæfing þegar 
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meistaraflokkurinnn var með frí tvo daga vikunnar. Annan daginn átti hún að æfa 

aukalega sjálf og einn daginn átti hún að vera í virkri hvíld, sem var skipun frá 

aðalþjálfara. Á lyftingaræfingum var notast við fjögur til sex sett með fjórum til sex 

endurtekningum í stærri æfingum og fleiri endurtekningum í kviðæfingum og 

stöðuleikaæfingum. Á hlaupaæfingum var hún látin hlaupa stutta spretti, 10-40m, 

með hvíldum sem voru 10-40s. Fasanum átti að vera skipt í tvennt, sex vikur og sex 

vikur, en vegna tveggja vikna veikinda í byrjun á seinni hluti fasans og tveggja 

vikna æfingaferð til spánar var fasanum skipt í tvennt þar sem fyrri hluta var 

tímabilið fyrir æfingaferðina og seinni hluti var eftir ferðina, sem kom niður á 

fjórum vikum í hvorum hluta. Í fyrri hluta fasans var áhersla lögð á kraft og stökk 

og seinni hlutan var einnig áhersla lögð á kraft og stökk en með ágengari æfingum. 

Fasinn var því frá 26. janúar – 30. apríl.  

Tafla 1.Niðurröðun fasa í tímabilaskiptingu. 

Tímabilaskipting 

Tímabil Fasar 

6. október - 4. nóvember Líkamlegur aðlögunar fasi ,Fasi eitt 

4. nóvember - 26. janúar Hámarksstyrk fasi, Fasi tvö 

26. janúar – 30. apríl Ummyndunar fasi, Fasi þrjú 

Tafla eitt sýnir á hvaða fasar voru á hverju tímabíli frá október til apríl. Þar sem fasi 

eitt var 6. október til 4. nóvember, fasi tvö 4. nóvember til 26. janúar og fasi þrjú 

26. janúar til 3. apríl 

Helstu æfingar á undirbúningstímabili 

Réttstöðulyfta (e. Deadlift) 

Réttstöðulyfta er grundvallaræfing fyrir þróun á grunnstyrk líkamans (Bird og 

Barrington-Higgs, 2010). Réttstöðulyfta reynir á rassvöðva, framlærisvöðva, 

aftanílærisvöða, mjaðmréttuvöðva og hryggréttuvöða (Bird og Barrington-Higgs, 

2010; Robbins, 2011). Réttstöðulyfta er mjaðma-ríkjandi æfing sem fer í gegnum 

mörg liðamót (Boyle, 2016). Réttstöðulyftan var notuð í lok fasa eitt, allan fasa tvö 

og að hluta til í fasa þrjú. 

Hnébeygja (e. Squats) 

Hnébeygjur eru mikilvægar í styrkprógrömmum sem leitast eftir því að styrkja neðri 

búk. Því meiri þyngdum sem einstaklingur getur lyft í hnébeygju í hlutfalli við 
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líkamsþyngd, því betri spretthraða og stökkkraft getur einstaklingurinn framkvæmt 

(Robbins, 2011; Adams, OʼShea, OʼShea og Climstein, 1992). Hnébeygja er hné-

ríkjandi æfing sem fer í gegnum mörg liðamót(Boyle, 2016). Hnébeygjan var notuð 

í fasa eitt, allan fasa tvö en í fasa þrjú var skipt alfarið  yfir í einfætta hnébeygju í 

staðinn fyrir hnébeygju, þar sem Anna fann til í bakinu þegar þyngdirnar voru 

orðnar miklar 

Einfætt hnébeygja (e. Split squats) 

Æfingar sem gerðar eru á öðrum fæti krefjast þess að vöðvarnir í fótunum þrói með 

sér jafnvægi sem er  svo notað í íþróttum (Boyle, 2016). Einfætt hnébeygja var 

notuð í fasa tvö og þrjú.  Þegar Anna var byrjuð að finna til í bakinu útaf þyngdum 

í hnébeygjum var skipt yfir í einfætta hnébeygju. Notkun á einfættri hnébeygju í 

stað hefðbundinnar hnébeygju felur ekki í sér mikinn mun, þegar kemur að því að 

framleiða kraft (Sleivert og Taingahue, 2004).  

Ólympískar lyftingar 

Ólympískar lyftingar eru  með betri æfingaraðferðum til að búa til kraft (Boyle, 

2016) en mikil tækni felst í því að framkvæma lyfturnar rétt og því er mikilvægt að 

kenna þær vel og vera með yfirsjón þegar þær eru  framkvæmdar (Boyle, 2016; 

Newton og Kraemer, 1994). Því var byrjað á því að kenna kraft jafnhendingu (e. 

Power clean) og jafnhending yfir haus með fótskiptingu(e. Split jerk) í byrjun á fasa 

tvö, sem var í enda nóvember, með léttum þyngdum með áherslu á tækni, svo var 

farið að nota kraft jafnhendingu og jafnhending yfir haus með fótskiptingu í byrjun 

á fasa þrjú, sem var í enda janúar, af alvöru.  

  Kraft jafnhending  hefur sýnt fram á bætingu í hámarkshraða (Seitz, Trajano, & 

Haff, 2014) og stökkkrafti (Hoffman, Cooper, Wendell og Kang, 2004) og var hún 

því notuð og jafnhending yfir haus með fótskiptingu var notuð sem kraftæfing sem 

æfir hreyfingu á öðrum fæti sem þróar með sér jafnvægi (Boyle, 2016).  

Plýómetrískar æfingar 

Plýómetrískar æfingar eru notaðar til að æfa íþróttafólk í að framleiða kraft, með 

stökkum(e  Jumps), hoppum (e. hops), einfættum hoppum (e. Bounds) og áfalls 

lendingum (e.Shocks) með stökkum eða hoppum, á sem stystum tíma með 

líkamsþyngd (Brewer, 2008). Plýómetrískar æfingar örva teygjuviðbragðið (e. 
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Strech reflex), þar sem vöðvinn er teygður og nýttir eru svo samdráttareiginleikar 

vöðvans til að framleiða meiri kraft en venjulega er gert með samdráttarviðbrögði 

(e. Contraction reflex). Samblanda af plýómetrískum æfingum og hnébeygjum er 

hagstæðast þar sem plýómetrískar æfingar hjálpa til við að ná krafti úr styrknum 

sem hefur verið þróaður í hnébeygjum (Adams, OʼShea, OʼShea og Climstein, 

1992).   

  Innleiðing á plýómetrískum æfingum í æfingarprógram er einnig mikilvæg til að 

þjálfa lendingar hjá íþróttafólki (Irmischer, Harris, Pfeiffer, DeBeliso, Adams og 

Shea, 2004) og þá sérstaklega konum þar sem þær eru líklegri til að verða fyrir 

hnémeiðslum eins og krossbandsslitum sem koma oft eftir lendingar (Irmischer, 

Harris, Pfeiffer, DeBeliso, Adams og Shea, 2004; Hewett, Lindenfeld, Riccobene 

og Noyes, 1999 ). Þessar æfingar eru notaðar í fasa tvö og þrjú, og hefðu verið 

notaðar í fasa eitt en meiðsli komu í veg fyrir það 

Kviðæfingar (e. Core) 

Kviðvöðvar eru stöðugleikavöðvar og því þarf að styrkja þá með æfingum sem 

reyna á stöðugleika í kvið (Boyle, 2016). Stöðugleiki í kvið kemur í veg fyrir 

meiðsli í neðri búk (Leetun, Ireland, Willson, Ballantyne og Davis, 2004). 

Kviðæfingarnar í þjálfuninni voru teknar úr búkþjálfunar kafla í New functional 

training for sports eftir Micheal Boyle. Helstu kviðæfingarnar sem notaðar voru í 

öllum fösum voru margar útgáfur af plankaæfingu, svo sem hefðbundinn planki, 

hliðarplanki, plankasög, planki á öðrum fæti og hendi og plankasög á öðrum fæti 

og hendi. Kviðæfingar með þungum boltum sem reyna á stöðugleika í kviðsnúning 

voru einnig mikið notaðar, æfingar eins og hliðarkast, krjúpandi hliðarkast og 

framsnúningskast. 

Kviðæfingar voru gerðar á hverri æfingu og í öllum fösum. 

Norræn aftanílæris æfing 

Norræna aftanílærisæfingin hefur sýnt fram á að hún geti komið í veg fyrir 

aftanílæristognanir (Askling, Karlsson og Thorstensson, 2003; van der Horst, 

Smits, Petersen, Goedhart, og Backx, 2015) en vegna fyrrum hnémeiðsla fann Anna 

til í hnénu og voru því fundnar aðrar útgáfur af norrænu aftanílæris æfingunni þar 
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sem reynt var á vöðvalengingarstyrk aftanílærisvöðvans. Æfingarnar voru gerðar í 

öllum fösum tímabilsins. 

Styrking á mið-þjóhnappsvöðvum (e. Gluteus medius) 

Mikilvægt er fyrir konur að styrkja mið-þjóhnappsvöðvann til að koma í veg fyrir 

valgusstöðu á hné, þegar hné leitar inn og setur óþarfa álag á hnéliðinn (Presswood, 

Cronin, Keogh og Whatman, 2008) Helsta æfing sem var notuð til að styrkja mið-

þjóhnappsvöðvann var hliðarskref með teygju á milli ökla (e. Lateral band walk), þó 

svo að hliðar liggjandi lyftur (e. side-lying hip abduction) og  mjaðma klemmur (e. 

Hip clamps) virki vöðvann meira en hliðarskref með teygju (Distefano, Blackburn, 

Marshall, & Padua, 2009) þá er Anna í íþrótt sem krefst af henni að vera standandi 

og því eru hliðarskref leiklíkari en liggjandi æfingar og hnéstöðuleiki hjá Önnu var 

góður. Æfingarnar voru gerðar í öllum fösum. 

Hlaupaæfingar 

Hlaupaæfingar voru gerðar leiklíkar og voru eftir ráðleggingum Clive Brewer í bók 

hans Strength and Conditioning for Sport sem er  í samræmi við rannsóknir sem 

hafa skoðað hlaupakröfur í knattspyrnu (Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 

2005; Tønnessen, Shalfawi, Haugen og Enoksen, 2011). Hlaupalengdir voru 40m 

með 40s hvíld, 20m með 20s hvíld og 10mmeð 10s hvíld og tveggja til þriggja 

mínútna hvíld milli setta. Einnig voru innleidd sett með 20m sprettum og 10s hvíld 

til að æfa endurtekninga hlaupaeiginleikann og til að æfa öndunina undir meira 

álagi. 

Prófin 

Prófin sem voru framkvæmd af mér á Önnu voru Hámarkshraða próf, Illinois 

snerpu próf, hraðaþols próf og CMJ próf. Hámarkshraða próf, Illinois snerpu próf, 

hraðaþols próf voru framkvæmd í Akraneshöllinni þrisvar sinnum  á tímabilinu 28. 

janúar til 29. apríl, 28. janúar , 24. mars og 29. apríl á Önnu, en allt liðið tók einungis 

prófin tvisvar sinnum, 28. janúar og 29. apríl. Prófin 24. mars voru framkvæmd 

klukkan 7:15 um morguninn þar sem Anna var að fara í atvinnuviðtal seinna um 

daginn og engin annar tími hentaði.  Fyrstu prófin voru tekin svona seint inn í 

undirbúningstímabilið vegna meiðsla hjá Önnu, eða stuttu eftir að hún var byrjuð 

að ná að klára heila knattspyrnuæfingu. 
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  Alls voru tuttugu of fimm leikmenn sem þeyttu prófin en aðeins voru sautján 

leikmenn sem mættu 28. janúar og 29. apríl. Hópnum var skipt upp í tvo hópa, eftir 

niðurröðun frá aðalþjálfara liðsins. Hóparnir tóku hámarkshraða prófið saman en 

síðan fór annar hópurinn í léttar boltaæfingar á meðan hinn hópurinn þeytti 

hraðaþols prófið og Illinois snerpu prófið. Gagnhreyfingarprófið var tekið 

mánaðarlega. 

  Við prófin voru notaðar keilur, Brower timing system hraðahlið, 30+ metra 

málband og skeiðklukka  

Tafla 2. Dagsetning á hraðaprófum. 

Hraðapróf 

Dagsetning Próf 

28. janúar Hraðarpóf (Allt liðið) 

24. mars Hraðarpóf (Eingöngu Anna) 

29. apríl Hraðarpóf (Allt liðið) 

Tafla tvö sýnir dagsetningar á hraðaprófum sem meistarflokkur ÍA og Anna tóku 

þátt í og dagsetningu á hraðaprófum sem eingöngu Anna tók, 24. mars. 

Hámarkshraða próf 

Við hámarkshraða prófið var notuð 30 metra lengd á milli upphafslínu og endalínu. 

Prófið var framkvæmt á gervigrasi í Akraneshöll. Mælt var 30 metra með málbandi 

og keilur settar við upphafslínu og endalínu. Einnig voru sett hraðahlið hjá 

upphafslínu og endalínu. Settar voru keilur einn metra fyrir aftan upphafslínu þar 

sem þátttakendur byrja. Þátttakendur fengu merki hvenær þeim var óhætt að byrja 

og var merkið nafnið á þátttakandanum sem var að fara hlaupa. Þátttakandinn spretti 

svo 30m eins hratt og hún gat. Hver þátttakandi fékk þrjár tilraunir og eftir hverja 

tilraun löbbuðu þær til baka og fóru aftast í röðina. 

Illinos snerpu próf 

Illinos snerpu próf var framkvæmt á gervigrasi í Akraneshöll. Mælt var 10m 

langsum og 5m þversum kassa og merkt með keilu A-B-C-D. Keilur E og F voru 

svo settar á milli AB og DC. Keilur G og H voru síðan settar á milli EF með jafn 

löngu millibili, 3,33m. Prófið var svo útskýrt og sýnt hvernig ætti að framkvæma 

það og síðan fengu þær að skokka í gegnum prófið einu sinni. Þátttakandinn byrjaði 

prófið hjá keilu A, liggjandi með hendur með fram síðu og fór af stað þegar þær 
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fengu merki hvenær þeim var óhætt að byrja, merkið var nafn á þátttakandanum 

sem var að fara af stað, þátttakandinn endaði svo á að hlaupa fram hjá keilu D. Hver 

þátttakandi fékk tvær tilraunir til að þeyta prófið 

Hraðaþols próf 

30m hraðaþols próf  var framkvæmt á gervigrasi í Akraneshöll. Mælt var 30m með 

málbandi og keilur settar við upphafs- og endalínu, einnig voru sett hraðahlið hjá 

upphafs- og endalínu. Settar voru keilur 1m fyrir aftan upphafslínu þar sem 

þátttakendur byrjuðu. Þátttakendur fengu merki hvenær þeim var óhætt að byrja og 

merkið var nafn á þátttakandanum sem var að fara hlaupa. Þátttakandinn spratt svo 

30m eins hratt og hún gat og skokkaði svo til baka  á 25 sekúndum, teknir voru 

fimm sprettir og alltaf þurftu þær að vera komnar til baka á byrjunarlínu á 25 

sekúndum eftir að þær kláruðu sprettinn. Hópnum var skipt niður þriggja manna 

hópa svo það yrði engin biðröð. Fyrsta sprett var síðan deilt í seinasta sprett og 

fengin var tala sem var minni en einn, því nær sem talan var einum, því betra. 

Gegnhreyfingastökk próf  

Gegnhreyfing stökk próf var framkvæmt með málbandi, kraftlyftingarbelti og 2,5 

kg lóðarskífu. Málbandið var leitt í gegnum stangargatið og fest í 

kraftlyftingarbeltið sem Anna festi á sig í kringum mittið, svo þrýsti hún beltinu 

niður svo það væri alveg örugglega á neðsta mögulega punkti. Anna stóð svo yfir 

lóðarskífunni þannig að bein lína myndaðist á málbandið og svo var passað að engin 

slaki væri á málbandinu. Talan við lóðarskífuna var skráð niður fyrir og eftir hopp 

og mismunurinn skráðu. Anna fékk þrjár tilraunir í hvert skipti. 
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Niðurstöður 
Niðurstöðurnar voru teknar af þeim 17 stelpum sem mættu í báða prófdagana, 28. 

janúar og 29. apríl. Alls voru 25 stelpur sem tóku þátt í hraða prófunum 28. janúar 

og 29. apríl en einungis 17 af þeim mættu í bæði prófin. Einungis voru notaðar 

niðurstöðurnar hjá þeim sem mættu bæði 28. janúar og 29. apríl. 

Hámarkshraða próf 

Meðalhraði liðsins í 30 metra hámarkshraða prófinu í fyrra prófi var 4,62s og 4,70s 

í seinna prófinu, aukning milli prófa að meðaltali var 0,0s. Tíminn hjá Önnu í fyrra 

prófi var 4,46s , 0,16s undir meðaltíma, og 4,5s , 0,13s undir meðaltíma í seinni, 

sem gerir aukningu milli prófa 0,1s.  

Anna var með fjórða besta tímann í báðum hámarkshraða prófunum. Ekki er 

marktækur munur á aukningu tíma á milli prófa hjá Önnu miðað við liðið þar sem 

t(16)=-1,950, p > 0,05. 
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Tafla 3. Niðurstöður úr hámarkshraða prófi, 28. janúar og 29. apríl, og mun á tíma 

milli próf. Meðaltíma liðsins fyrir hvort prófið og meðaltíma bæting/aukning 

liðsins. 

Hámarkshraða próf 

 28.janúar 
 

29.apríl  
 

Munur milli prófa  

Niðurröðun Þátttakendur             Timi (s)  Þátttakendur             Timi (s)  Þátttakendur             Timi (s) 

1 1 4,14 
 

1 4,37 
 

9 0 

2 8 4,35 
 

8 4,45 
 

16 0,03 

3 13 4,42 
 

13 4,47 
 

10 0,03 

4 Anna 4,46 
 

Anna 4,57 
 

6 0,03 

5 12 4,59 
 

12 4,64 
 

7 0,03 

6 14 4,59 
 

16 4,64 
 

13 0,05 

7 16 4,61 
 

7 4,67 
 

12 0,05 

8 7 4,64 
 

14 4,68 
 

17 0,05 

9 17 4,64 
 

17 4,69 
 

5 0,07 

10 5 4,65 
 

5 4,72 
 

4 0,07 

11 10 4,69 
 

10 4,72 
 

14 0,09 

12 6 4,73 
 

6 4,76 
 

8 0,1 

13 11 4,74 
 

9 4,77 
 

11 0,11 

14 4 4,75 
 

4 4,82 
 

15 0,11 

15 9 4,77 
 

11 4,85 
 

Anna 0,11 

16 3 4,8 
 

3 5,01 
 

3 0,21 

17 15 5,03 
 

15 5,14 
 

1 0,23 

 Meðaltími (s) 4,6235 
 

Meðaltími (s) 4,7041 
 

Meðaltími (s) 0,0806 

Tafla þrjú sýnir niðurröðun eftir besta tíma í hámarkshraða prófum sem mæld voru 

28. janúar og 29. apríl. Bætingar og auking milli prófa eru sýndar í dálknum til 

hægri og meðaltími liðsins neðst. Taflan sýnir hvar þátttakandi eru staddur í 

prófunum 28. janúar og 29. aprí og hversu mikil bæting eða aukning var á milli 

prófa, miðað við aðra þátttakendur í prófunum. Aðeins þátttakandi númer 9 náði að 

viðhalda sama hraða milli prófa en mesta aukning á tíma var hjá þátttakanda 1, 0,23 

s en meðal aukning á tíma var 0,0806 sekúndur. 
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Illinois snerpupróf 

Meðalhraði liðsins í Illinois snerpuprófinu í fyrra skiptið var 16,55s og 16,52a í 

seinni, Meðalbæting hjá liðinu var 0,035s. Tíminn hjá Önnu í fyrra prófi var 16,13s 

, 0,42s undir meðaltíma, og 15,9s , 0,58s undir meðaltíma í seinni. Bæting hjá Önnu 

á milli prófa voru 0,19s en meðalbæting hjá liðinu var 0,04s. 

Anna var með þriðja besta tímann í báðum hámarkshraða prófunum og fimmtu 

bestu bætingu í liðinu. Marktækur munur er á tímabætingu hjá Önnu miðað við liðið 

þar sem t(16)=2,619, p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Tafla 4. Niðurstöður úr Illinois snerpu prófi, 28. janúar og 29. apríl, og mun á tíma 

milli próf. Meðaltíma liðsins fyrir hvort prófið og meðaltíma bæting/aukning 

liðsins. 

Illinois snerpupróf 

 28. janúar 
 

29. apríl  
 

Munur milli prófa  

Niðurröðun Þátttakendur             Timi (s)  Þátttakendur             Timi (s)  Þátttakendur             Timi (s) 

1 1 15,66 
 

1 15,7 
 

16 -0,43 

2 8 15,83 
 

8 15,88 
 

10 -0,32 

3 Anna 16,13 
 

Anna 15,94 
 

7 -0,27 

4 5 16,24 
 

12 16,14 
 

4 -0,25 

5 12 16,31 
 

16 16,16 
 

Anna -0,19 

6 17 16,36 
 

7 16,23 
 

11 -0,18 

7 13 16,48 
 

11 16,48 
 

12 -0,17 

8 7 16,5 
 

4 16,51 
 

9 -0,12 

9 16 16,59 
 

5 16,55 
 

3 0,01 

10 11 16,66 
 

13 16,57 
 

15 0,02 

11 14 16,66 
 

9 16,62 
 

6 0,02 

12 9 16,74 
 

10 16,8 
 

1 0,04 

13 4 16,76 
 

17 16,84 
 

8 0,05 

14 6 16,99 
 

14 16,97 
 

13 0,09 

15 10 17,12 
 

6 17,01 
 

14 0,31 

16 15 17,14 
 

15 17,16 
 

5 0,31 

17 3 17,19 
 

3 17,2 
 

17 0,48 

 Meðaltími (s) 16,55 
 

Meðaltími (s) 16,52 
 

Meðaltími (s) -0,04 

Tafla fjögur sýnir niðurröðun eftir besta tíma í Illinois snerpu prófum sem mæld 

voru 28. janúar og 29. apríl. Bætingar og auking milli prófa eru sýndar í dálknum 

til hægri og meðaltími liðsins neðst. Taflan sýnir hvar þátttakandi eru staddur í 

prófunum 28. janúar og 29. aprí og hversu mikil bæting eða aukning var á milli 

prófa, miðað við aðra þátttakendur í prófunum. Mesta bæting var hjá þátttakanda 

16, -0,43s, frá fyrra prófi og mesta aukning á tíma var hjá þátttakanda 17, 0,48s. Á 

meðan meðalbæting liðsins var -0,04s. 
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Hraðaþols próf 

Meðalþreytutala liðsins var 0,956 í fyrra prófinu og 0,947 í því seinna. Þreytutalan 

hjá liðinu var því slakari í seinna prófinu.  Þreytutalan hjá Önnu var 0,944 í fyrra 

prófi og 0,964 í því seinna, sem geri bætingu á þreytutölu -0,019. Í fyrra prófi var 

Anna með þrettándu bestu þreytutöluna og í seinna var hún með fimmtu bestu 

þreytutöluna. Marktækur munur er á bætingu á þreytutölu hjá Önnu miðað við liðið 

sem er t(16) = 4,491, p < 0,05. 
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Tafla 5. Niðurstöður úr hraðaþols prófi, 28. janúar og 29. apríl, og mun á 

þreytutölu milli próf. Meðal þreytutala liðsins fyrir hvort prófið og meðal 

þreytutölu bæting/aukning liðsins. 

Hraðaþols próf 

 28. janúar 
 

29. apríl  
 

Munur milli prófa  

Niðurröðun Þátttakendur             Timi (s)  Þátttakendur             Timi (s)  Þátttakendur             Timi (s) 

1 9 1,008 
 

11 0,984 
 

4 -0,058 

2 3 0,985 
 

17 0,980 
 

Anna -0,019 

3 13 0,982 
 

9 0,972 
 

11 -0,009 

4 11 0,975 
 

13 0,964 
 

17 -0,007 

5 15 0,974 
 

Anna 0,964 
 

5 0,001 

6 17 0,974 
 

4 0,963 
 

6 0,003 

7 8 0,971 
 

5 0,960 
 

7 0,006 

8 10 0,962 
 

10 0,956 
 

10 0,006 

9 5 0,961 
 

1 0,952 
 

1 0,006 

10 1 0,959 
 

7 0,949 
 

16 0,014 

11 7 0,954 
 

8 0,945 
 

13 0,018 

12 12 0,946 
 

15 0,943 
 

14 0,021 

13 Anna 0,944 
 

12 0,925 
 

12 0,021 

14 14 0,929 
 

3 0,921 
 

8 0,027 

15 16 0,921 
 

14 0,909 
 

15 0,031 

16 6 0,907 
 

16 0,908 
 

9 0,036 

17 4 0,905 
 

6 0,903 
 

3 0,064 

 Meðaltal 0,956 
 

Meðaltal 0,947 
 

Meðaltal 0,009 

 

Tafla fimm sýnir niðurröðun eftir bestu þreytutölu í hraðaþols prófum sem mæld 

voru 28. janúar og 29. apríl. Bætingar og aukning milli prófa eru sýndar í dálknum 

til hægri og meðal þreytutala liðsins neðst. Taflan sýnir hvar þátttakandi eru staddur 

í prófunum 28. janúar og 29. aprí og hversu mikil bæting eða aukning var á milli 

prófa, miðað við aðra þátttakendur í prófunum. Mesta bæting var hjá þátttakand 4, 
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-0,058, og mesta aukning á þreytutölu var hjá þátttakand 3, 0,064. Það var aukning 

á meðal þreytutölu hjá liðinu sem var 0,009. 

Millimælingar 

Anna tók prófin ein 24. mars og þar var besti tími hennar í hámarkshraða prófinu 

4,79s, 0,33s hægara en í fyrsta prófinu. Besti tími hennar í Illiois snerpuprófinu var 

16,53s, 0,4s hægar en í fyrstaprófinu og þreytutala í hraðaþols prófinu var 0,918, 

eða 0,026 slakari en í fyrsta prófinu. 

 

Tafla 6. Niðurstöður úr hámarkshraða-, Illinois- og hraðaþols prófi sem voru 

framkvæmd 28. janúar,24. mars og 29. apríl. 

Anna 

Hámarkshraða Illinois snerpa Hraðaþol 

28. jan 24. mar 29. apr 28. jan 24. mar 29. apr 28. jan 24. mar 29. apr 

4,46 4,79 4,57 16,13 16,53 15,94 0,944 0,918 0,964 

Tafla sex sýnir niðurstöður Önnu úr öllum þrem hraðaprófum frá öllum þrem 

prófdögum. Í prófunum sem lögð voru fyrir 24. mars er aukning á tíma í 

hámarkshraða prófinu og Illinois snerpu prófinu. Einnig er þreytutalan lakari 24. 

mars miðaða við 28. janúar. 
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Mynd 2. Niðurstöður Önnu úr Illinois snerpuprófum. 
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Mynd 1. Niðurstöður Önnu úr hámarkshraða prófum. 
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Mynd 3. Niðurstöður Önnu úr hraðaþols prófum. 

 

 

Gegnhreyfingarstökk próf 

Gegnhreyfingarstökk prófið var lagt fyrir í hverjum mánuði. Í desember var 

stökkhæðin 37 sentimetrar, í janúar og febrúar 41 sentimetrar og í mars og apríl var 

stökk hæðin 43 sentimetrar. Í maí var stökk hæðin orðin 48 sentimetrar. 

 

Mynd 4. Niðurstöður úr Gegn hreyfinga stökk prófi. 
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Umræða 
Markmið verkefnisins var að bæta hraða, snerpu og þol hjá Önnu og var stuðst við 

kenningar um tímabilaskiptingu til að reyna að hámarka árangur. 

  Fyrstu hraðaprófin voru framkvæmd nokkrum dögum eftir að Anna var búin að 

ná að klára heila knattspyrnuæfingu og ekki fannst mér ráðlegt að hafa prófin 

eitthvað fyrr þar sem niðurstöður hefðu líklegast verið mjög skakkar hefði hún enn 

verið haltrandi. Anna kom nokkuð vel út úr fyrsta hámarkshraða prófun, með fjórða 

besta tíma, og í Illinois snerpuprófinu var hún með þriðja besta tímann. Í hraðaþols 

prófinu var hún með þeim 5 slökustu. Í prófunum sem Anna tók ein þann 24. mars, 

var tími hennar töluvert slakari en frá 28. janúar. Þar var hún 0,33 sekúndum slakari 

í hámarkshraðaprófinu, 0,4s slakari í Illinos snerpuprófinu og með 0,026 slakari 

þreytutölu í hraðaþols prófinu. Þremur vikum fyrir prófin 24. mars varð Anna veik 

og var rúmliggjandi í tvær vikur og  voru prófin  einnig framkvæmd 7:00 um 

morgunin vegna tímaskorts, sem hefur líklega bæði haft áhrif á niðurstöðurnar í 

prófunum (Berg, Larsson og Tesch, 1997; Racinais, Connes, Bishop, Blonc og Hue, 

2005). Í seinustu prófunum þann 29. apríl var ekki bæting hjá Önnu í hámarkshraða 

prófinu frá því fyrsta prófinu, 28. janúar, en þar var aukning á tíma 0,11s. Engin í 

liðinu bætti tímann sinn milli prófana og var meðalauking 0,08s. Möguleg skýring 

á því að það engin bæting sé í hámarkshraðaprófinu er sú að hámarksstyrkur og 

hámarkshraði haldast í hendur (Bompa og Haff, 2009; Silva, Nissis og Rebelo, 

2015) og ekki er lögð áhersla á hámarksstyrk á þeim tímapunkti sem seinni prófin 

voru þeytt (Bompa og Haff, 2009). 

 Í Illinos snerpuprófinu var bæting hjá Önnu milli janúar og apríl prófanna 0,19s og 

meðalbæting hjá liðinu var 0,04s. Í hraðaþols prófinu var bæting á þreytutölu hjá 

Önnu 0,019, sem var önnur mesta bætingin, en aukning var á þreytutölu hjá liðinu 

sem var 0,009. Ekki var marktækur munur á tímaaukningu á milli Önnu og liðsins 

í hámarkshraða prófunum en marktækur munur var á tímabætingu Önnu og liðsins 

í Illinos snerpuprófinu. Einnig var marktækur munur á bætingu á  þreytutölu hjá 

Önnu miðað við liðið, sem bendir til þess að inngripið,  tímabilsskipta og 

einstaklingsmiðaða þjálfunin, hefur skilað árangri og er tilgáta rannsóknarinnar því 

að hluta til samþykkt, vegna marktæks munar á snerpu og þoli en þó var ekki 

marktækur munur á hraða. 
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  Bæting á stökkkrafti er 11 cm sem bendir til þess að Anna hafi aukið styrk í neðri 

búk frá upphafi en ekki er vitað hversu mikinn stökkkraft Anna var með fyrir 

aðgerðina.  

  Ég fylgdist með styrkþjálfun hjá liðinu i sex vikur fyrir annað námskeið í náminu. 

Á styrkæfingum með liðinu voru stelpunar að æfa eftir sex vikna tímabilaskiptingu 

en setta og endurtekningar fjöldi var ekki í samræmi við það sem ráðlagt er (Bompa 

og Haff, 2009 ; Brewer, 2008). Þær voru einu sinni í viku í styrkþjálfun með umsjón 

styrkþjálfara, en í fasa eitt og tvö áttu þær sjálfar að fara einu sinni í viku á æfingu 

í þreksal, án skipulags frá styrkþjálfara. Í fasa þrjú fengu stelpunar æfingaplan til 

að fara eftir þegar þær fóru sjálfar, það æfingaplan var fyrir þær sem ekki voru að 

æfa hjá öðrum styrkþjálfara, og því fór Anna ekki eftir því plani.  

  Dögum fyrir skil á þessu verkefni var Anna komin í byrjunarliðið hjá 2. flokk. Í 

samtali við aðalþjálfara meistaraflokks kom fram að bæði hún og aðstoðarþjálfari 

meistaraflokks, sem er einnig aðalþjálfari 2. flokks voru ánægðar með í hversu góðu 

formi Anna kom til baka úr meiðslunum. 

  Helsti munur á Önnu og liðinu að hún er að fara eftir ráðlögðum settum og 

endurtekingarfjölda í tímabilaskiptingunni, og því mætti segja að með því að fylgja 

núverandi þekkingu um tímabilaskiptingu er árangursríkara en að gera það ekki. 

Áhugavert væri að hafa liðið í tímabilsskiptri þjálfun með ráðlögðum settum og 

endurtekningar fjölda í föstu styrkprógrammi og að hafa einn eða fleiri einstaklinga 

í einstaklingsmiðaðri þjálfun með sömu tímabilaskiptingu til að sjá áhrif 

einstaklingsmiðaðrar þjálfunar. En svo kemur á móti að setja hana í ráðlagða 

tímabilaskiptingu er að vissu leiti einstaklingsmiðað því það var það sem hún þurfti 

á að halda. 

  Ekki er hægt að vita hversu vel þjálfuninn skilaði sér fyrir fyrstu prófin þar sem 

ekki var hægt að taka mælingar frá byrjun vegna meiðsla og ekki eru til gögn frá 

seinasta tímabili. 

  Gagnhreyfingar stökk prófið hefði einnig mátt vera lagt fyrir allt liðið til að geta 

borið saman. 

  Ekki væri ráðlagt að endurtaka þetta verkefni nákvæmlega eins, þar sem verkefnið 

er einstaklingsmiðað og engin tveir einstaklingar eru eins. Hægt væri að endurtaka 

það með sama formi af tímabilaskiptingu og með þeim breytingum sem aðlagast að 
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þörfum iðkandans. 

  Framkvæmd verkefnis gekk vel þar sem Anna var mjög áhugasöm og lagði sig 

fram á öllum æfingum. Í byrjun í fasa tvö var styrkurinn hjá Önnu fljótur að aukast, 

þar sem eina vikuna átti hún erfitt með X þyngd og svo næstu viku var sú sama 

þyngd tiltölulega auðveld fyrir hana og þurfti þá að aðlaga álagið eftir því. Þar sem 

Anna gat ekki tekið þátt á knattspyrnuæfingum í fasa eitt og tvö þá gat ég leyft mér 

að hafa nokkuð krefjandi æfingar þrisvar í viku.  

  Þekking mín hefur þróast á þessum sjö mánuðum sem verkefnið stóð yfir og tel 

ég að ef ég hefði verið með þá þekkingu sem ég bý undir núna, í byrjun verkefnisins, 

þá hefði mögulega verið enn betri niðurstöður.  

  Í framhaldi af þessu verkefni mun ég halda áfram með Önnu í þjálfun yfir 

Íslandsmótið til að viðhalda árangrinum. 

Íslenska kvennalandsliði hefur verið á góðri siglingu undanfarin ár og spilar á 

Evrópumeistaramóti landsliða sumarið 2017. Þjálfarar ættu að nýta sér þá þekkingu 

sem til er um styrkþjálfun til að halda áfram að bæta líkamlega getu leikmanna til 

að halda bátnum á floti. Að tímabilaskipta stykþjálfun hjá knattspyrnukonum er 

eitthvað sem knattspyrnulið ættu alvarlega að kynna sér þar sem margt bendir til 

þess, þar á meðal þetta verkefni, að það minnki líkur á meiðslum og auki afköst 

iðkenda. Að lyfta þungum þyngdum í hámarksstyrkfasanum er mikilvægt til að 

reyna hámarka styrkinn hjá iðkendum, sem skilar sér bæði í hámarkshraða og krafti. 

Styrkþjálfarar ættu ekki að vera smeykir við að láta íþróttakonur lyfta þungum 

þyngdum, því ef örugg og rétt tækni er kennd í líkamlega aðlögunarfasanum ættu 

þær að vera tilbúnar fyrir þyngdirnar og uppskera þær bætingar sem fylgja. 
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