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Útdráttur 
 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á líkamlegri afkastagetu 
handknattleiksmanna eftir leikstöðum. Markmið þessarar 
rannsóknar er að kanna hvort að marktækur munur sé á hæð, 
þyngd, stökkhæð, spretthraða og þoli eftir leikstöðum hjá 
íslenska kvennalandsliðinu og hvar munurinn liggur. Einnig 
verður athugað hvort að marktæk fylgni sé á milli afkastaprófa. 
Þátttakendur voru 25 talsins. Niðurstöður leiddu í ljós að 
marktækur munur var á hæð hornamanna og markvarða. Ekki 
var marktækur munur á þyngd eftir leikstöðum. Niðurstöður 
afkastaprófa sýndu engan marktækan mun á milli leikstaðna. 
Marktæk fylgni fannst á milli 10 m og 30 m sprettprófs, 10 m 
sprettprófs og Yo-Yo IR2 prófs, 30 m sprettprófs og Yo-Yo 
IR2 prófs og 30 m sprettprófs og CMJ prófs. 
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Formáli 
Ég hef mikinn áhuga á handknattleik og var þetta verkefni því mjög skemmtilegt 

og áhugavert. Ég hafði gaman af því að taka þátt í mælingunum og lærði mikið af 

því sem mun eflaust nýtast mér í framtíðinni. Ritgerð þessi er hluti af BSc námi 

mínu í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík og er hún metin til 12 ECTS eininga. 

Ritgerðin er hluti af stærri rannsókn sem er unnin í samstarfi við Handknattleiks-

samband Íslands. Ég vil þakka leiðbeinendunum mínum, Sveini Þorgeirssyni og 

Halldóri Kristjánssyni, fyrir alla þá hjálp sem þeir veittu mér við gerð þessarar 

ritgerðar. Einnig vil ég þakka unnustanum mínum, Guðmundi Viktorssyni, og 

tengdamömmu, Jóhönnu Guðmundsdóttur, fyrir yfirlesturinn og góðar ráðlegg-

ingar. 
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Inngangur 
Handknattleikur, eins og hann þekkist í dag, var þróaður í Norður-Evrópu rétt fyrir 

aldamótin 1900. Danmörk var brautryðjandi í nútíma handknattleik og voru fyrstu 

skrefin í þróun íþróttarinnar stigin þar. Handknattleikur kom hingað til lands upp úr 

1920 (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Handknattleikur er íþrótt þar sem tvö sjö manna 

lið, einn markmaður og sex útileikmenn, keppast um hvor nær að skora fleiri mörk. 

Almennt leika útileikmenn bæði í vörn og sókn. Leikið er á 20x40 metra (m) velli 

og er hverjum leik skipt í tvo 30 mínútna leikhluta með 15 mínútna leikhléi 

(International Handball Federation, 2016a).  

Handknattleikur er hröð íþrótt sem krefst stökkkrafts, styrks, þols, afls og 

hröðunar sem og tæknilegrar kunnáttu á borð við sendingar og skot. 

Handknattsleikmenn þurfa að búa yfir ýmsum líkamlegum eiginleikum, t.d. að geta 

farið snögglega fram hjá varnarmanni með því að finta sig í gegn og að geta stokkið 

upp fyrir varnarvegg í sóknarleik. Þegar kemur að varnarleik þurfa leikmenn að 

geta stöðvað sóknarmenn og stokkið upp til þess verjast skotum (Hermassi o.fl., 

2014; Ingebrigtsen, Jeffreys og Rodahl, 2013; Nikolaidis og Ingebrigtsen, 2013). 

Reglur leiksins hafa þróast í gegnum tíðina sem hefur haft áhrif á það 

hvernig leikurinn spilast. Til dæmis má nefna að árið 2000 var reglunum breytt á 

þann veg að lið má hefja sókn, eftir að hafa fengið á sig mark, án þess að allir 

leikmenn hins liðsins séu komnir yfir miðlínu (Karcher og Buchheit, 2014). Þessi 

breyting varð til þess að það lið sem er að byrja nýja sókn getur flýtt sér að miðlínu 

þannig að andstæðingarnir hafi ekki tök á því að stilla upp vörn né að framkvæma 

skiptingar, sem veldur því að leikurinn verður hraðari (Póvoas o.fl., 2012). Annað 

dæmi er reglubreyting frá árinu 2016 sem olli því að markvörðum er oftar skipt út 

af fyrir útileikmenn til þess að liðið hafi yfirtölu í sókn. Ef að lið kýs að nota þetta 

fyrirkomulag er betra fyrir markverði að geta hlaupið hratt í markið svo að hitt liðið 

geti ekki skotið boltanum í tómt markið (International Handball Federation, 2016b).  
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Leikstöður í handknattleik 
Leikstöður í handknattleik eru sjö talsins; hægri hornamaður, vinstri hornamaður, 

hægri skytta, vinstri skytta, miðjumaður, línumaður og markvörður. Í þessari ritgerð 

verður þeim skipt í fjóra flokka: hornamenn, bakverðir (skyttur og miðja), línumenn 

og markverðir, líkt og gert er í fleiri rannsóknum (Karcher og Buchheit, 2014; 

Krüger, Pilat, Ückert, Frech og Mooren, 2014; Michalsik, Madsen og Aagaard, 

2015). Hver leikstaða hefur sína eiginleika og gerir mismunandi kröfur til 

leikmanna. 

Eitt af hlutverkum hornamanna er að vera fyrstir í hraðaupphlaupi og þurfa 

þeir því að búa yfir mikilli snerpu og hröðun. Þar sem hornamenn leika í horni 

vallarins standa þeir til hliðar við markið og þurfa því að geta stokkið vel inn í 

teiginn til þess að fá betra marktækifæri. Jafnframt leika þeir aðeins frábrugðnari 

varnarleik en aðrar leikstöður. Því má leiða líkur að því að kostur sé fyrir horna-

menn að vera lægri og léttari en hinar leikstöðurnar, auk þess sem vöðvamassi er 

ekki eins mikilvægur. Hlutverk bakvarða er að stökkva upp í skot, brjótast í gegnum 

vörnina og vinna í leikstöðunni maður á mann. Þetta veldur því að bakverðir þurfa 

að búa yfir miklum styrk og til þess að geta skotið yfir varnarvegg andstæðingsins 

er betra fyrir þá að vera háir í lofti. Staðsetning línumanna er innan um vörn 

andstæðingsins þar sem að mikil átök eiga sér stað. Línumenn þurfa mikið að 

berjast til þess að skapa færi fyrir aðra og sjálfa sig sem veldur því að gott getur 

verið fyrir línumenn að vera þungir, breiðir og með mikinn vöðvamassa. Hlutverk 

markvarða er að verja skot andstæðinga og þurfa þeir því að geta náð í öll horn 

marksins snögglega. Því er mikilvægt fyrir þá að búa yfir snerpu og lipurð. Einnig 

er mikill kostur fyrir markverði að vera hávaxnir og ekki of þungir (Krüger o.fl., 

2014; Vila o.fl., 2012). 

Það að þekkja hlutverk hverrar stöðu fyrir sig getur hjálpað þjálfurum að 

huga betur að styrkleikum og veikleikum hvers leikmanns. Með þetta í huga má 

búa til sérhæfða æfingaáætlun fyrir hvern leikmann (Krüger o.fl., 2014). Hjá 

atvinnuliðum nú til dags er lögð meiri áhersla á sérhæfða þjálfun fyrir hverja 

leikstöðu fyrir sig heldur en áður fyrr (Patrekur Jóhannesson, f.v. þjálfari austuríska 

landsliðsins, munnleg heimild, 2. mars 2017). 

Líkamsbygging handknattleiksmanna hefur mikið verið rannsökuð og í 

nokkrum þeirra hefur hæð og þyngd verið borin saman eftir leikstöðum (Krüger 
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o.fl., 2014; Massuca, Branco, Miarka og Fragoso, 2015; Sporiš, Vuleta, Vuleta Jr. 

og Milanović, 2010; Vila o.fl., 2012; Zapartidis o.fl., 2009). Árið 2010 var króatíska 

karlalandsliðið mælt og komust rannsakendur að því að hornamenn voru marktækt 

lægri en leikmenn í öðrum leikstöðum auk þess sem hornamenn voru marktækt 

léttari en bakverðir og línumenn (Sporiš o.fl., 2010). Mælingar frá árinu 2012 á 130 

afrekshandknattleikskonum leiddu í ljós að hornamenn voru marktækt lægri og 

léttari en aðrar leikstöður (Vila o.fl., 2012). Fleiri rannsóknir komust að sömu 

niðurstöðu (Krüger o.fl., 2014; Zapartidis o.fl., 2009). Jafnframt sýndi ein rannsókn 

fram á að skyttur voru marktækt hærri en miðjumenn (Zapartidis o.fl., 2009). 

Rannsóknir sýna að línumenn eru með hæstu meðaltalshæð (Krüger o.fl., 2014; 

Vila o.fl., 2012) og hæstu meðaltalsþyngd (Krüger o.fl., 2014; Massuça o.fl., 2015; 

Sporiš o.fl., 2010; Vila o.fl., 2012; Zapartidis o.fl., 2009). Þær rannsóknir sem 

könnuðu mun á hæð og þyngd eftir deildum leiddu í ljós að leikmenn í efstu deild 

voru bæði hærri og þyngri en í neðri deildum (Krüger o.fl., 2014; Massuça o.fl., 

2014). 

Tekin voru saman meðaltöl hæðar og þyngdar landsliða sem komust inn á 

Evrópumeistaramót í handknattleik kvenna árið 2016 („The teams at EHF EURO 

2016“, 2016). Af 16 liðum fengust upplýsingar um hæð og þyngd hjá 13 þeirra. Í 

hverju liði voru 16 leikmenn. Marktækur munur fannst á meðalhæð (𝑛 = 240) og 

meðalþyngd (𝑛 = 208) milli leikstaða þar sem hornamenn voru marktækt lægri og 

léttari en allar hinar leikstöðurnar. Marktækur munur fannst hjá sjö af þrettán liðum 

þar sem hornamenn voru ýmist lægri og/eða léttari en leikmenn í öðrum leikstöðum.  
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Afkastamælingar 
Margar ástæður geta verið fyrir því að nauðsynlegt sé að mæla líkamlega 

afkastagetu íþróttamanna. Meðal annars er það gert til þess að sníða langtíma- og 

skammtímaáætlun, til þess að hvetja íþróttamanninn og veita honum endurgjöf, til 

þess að leggja mat á það hvort að íþróttamaðurinn sé tilbúinn í keppni, til þess að 

finna út veikleika íþróttamannsins (Bangsbo, Mohr, Poulsen, Perez-Gomez og 

Krustrup, 2006). Einnig eru mælingar framkvæmdar til þess að meta stöðu innan 

hóps, meta stöðu milli hópa, meta framfarir, stilla af ákefð og spá fyrir um útkomu 

(Bompa og Haff, 2009; Tanner og Gore, 2013). Afkastamælingar eru einnig notaðar 

í vísindarannsóknum á sviði íþróttafræða þar sem þær geta sagt til um t.d. gagnsemi 

þjálfunaraðferða (Tanner og Gore, 2013). 

Áður en mælingar á íþróttaliði fara fram þarf að ákveða hvaða próf eigi að 

leggja fyrir og mikilvægt er að velja próf út frá þeim eiginleikum sem íþróttin krefst. 

Meta þarf því til dæmis hvort að íþróttin geri kröfur um loftfirrt þol eða loftháð þol, 

hvort að stökkhæð sé mikilvæg eða hvort að áhersla sé á spretthraða. Þegar kröfur 

íþróttarinnar hafa verið settar fram er hægt að velja þau próf sem henta fyrir hvern 

þátt. Mikilvægt er þá að huga að réttmæti prófanna, þ.e. að valin séu próf sem mæla 

það sem ætlast er til og að þau séu einungis að mæla einn þátt. Til dæmis er ekki 

gott að velja stutt sprettpróf þegar mæla á þol (Bompa og Haff, 2009; Tanner og 

Gore, 2013). 

Til þess að hægt sé að bera saman niðurstöður frá mismunandi mælinga-

dögum er mikilvægt að prófin séu áreiðanleg. Prófin þurfa að vera stöðluð þannig 

að hægt sé að endurtaka þau og búast við sambærilegum niðurstöðum. Huga verður 

að áreiðanleika út frá íþróttamönnunum sjálfum og tækjabúnaði sem notaður er í 

mælingarnar. Skipta má áreiðanleika í innri og ytri aðstæður. Innri aðstæður eru 

þeir þættir sem íþróttamaðurinn getur stjórnað á borð við næringu, vöka, áhugahvöt 

og æfingaálag. Ytri aðstæður taka til hina ýmsu umhverfisþátta, t.d. undirlags, 

veðurs, hita og þess háttar. Einnig flokkast búnaður undir ytri aðstæður s.s. skór, 

fatnaður og aukahlutir eins og æfingahlífar. Æskilegt er að nota sama tækjabúnað í 

mælingar hverju sinni svo að minni líkur séu að upp komi skekkja í þeim (Tanner 

og Gore, 2013).  
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Þolmælingar 
Orkukerfi 
Orkan okkar kemur úr fæðunni og eru orkugjafarnir kolvetni, prótein, fita og 

alkahól. Líkaminn umbreytir þessari orku í smærri einingar og að lokum geymir 

hann orkuna í formi ATP sameinda í litlu magni. Líkaminn þarft ávallt að mynda 

ný ATP til þess að viðhalda venjulegri líkamsstarfsemi. Líkaminn hefur úr þremur 

orkukerfum að ráða til þess að mynda ný ATP, þau eru ATP-PCr kerfi, sykurrofs-

kerfi og oxunarkerfi (Kenney, Wilmore, Costill og Wilmore, 2012). 

ATP-PCr kerfið þarf ekki súrefni til þess að búa til ný ATP en það getur 

einungis veitt orku í þrjár til fimmtán sekúndur á hárri ákefð. Eftir það þarf líkaminn 

að nota annað kerfi til þess að mynda ný ATP. Sykurrofskerfið tekur þá við og eins 

og ATP-PCr kerfið þarf það ekki súrefni. Þessi tvö kerfi, ATP-PCr og sykurrof, 

geta séð líkamanum fyrir orku í allt að tvær mínútur á hárri ákefð. Oxunarkerfið 

tekur þá við en það kerfi þarfnast súrefnis til að þess að framleiða orku úr 

fæðuefnum. Þetta kerfi getur framleitt meira ATP heldur en loftfirrtu kerfin og er 

aðalorkukerfið í langvarandi æfingum (Kenney o.fl., 2012). 

Þoli er skipt í tvær tegundir sem eru loftháð þol (e. aerobic endurance) og 

loftfirrt þol (e. anaerobic endurance). Æfingar sem standa yfir í langan tíma eins 

og langhlaup eða heil handknattleiksæfing þjálfa upp loftháð þol. Þegar þjálfun á 

loftháðu þoli á sér stað þá eykst blóðflæði í hjarta og æðum, jafnframt sem 

vöðvarnir fá súrefni til þess að framkalla vöðvavinnu sem veitir þeim getuna til þess 

að halda út heila æfingu. Líkaminn notar oxunarkerfið til þess að veita líkamanum 

orku á æfingunni. Við loftfirrta þjálfun þá eykst geta vöðva til þess að halda út 

stuttar æfingar með hárri ákefð án súrefnis. Sprettir, stefnubreytingar og uppstökk 

eru dæmi um loftfirrta þjálfun í handknattleik (Kenney o.fl., 2012; Massuça o.fl., 

2015). Þegar ekki er nægilegt súrefni til staðar myndast mjólkursýra í vöðvum. 

Einstaklingar finna fyrir því þegar mjólkursýran byrjar að safnast upp í vöðvum. 

Þeir sem geta haldið út eru taldir vera með betra loftfirrt þol en þeir sem geta ekki 

haldið út æfingu þegar mjólkursýran er farin að myndast í vöðvum (Kenney o.fl., 

2012). Flestar hreyfingar sem gerðar eru á handknattleiksvellinum eru stuttar og 

hraðar og byggjast þar af leiðandi á loftfirrtu þoli. Leikurinn stendur hins vegar yfir 

í 60 mínútur og leikmaður þarf að hafa getu til að klára hann og þarf því einnig að 

búa yfir loftháðu þoli (Massuça o.fl., 2015; Zapartidis o.fl., 2009). 
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Hægt er að mæla loftháð þol einstaklings með ýmiss konar prófum. 

Marktækasta prófið er að mæla hámarkssúrefnisupptöku (VO2max) með tæki sem 

mælir beint hversu mikið súrefni einstaklingur notar, þar sem hærri súrefnisupptaka 

bendir til betra loftháðs þols. Ein rannsókn sem kannaði hámarkssúrefnisupptöku á 

ungum kvenleikmönnum og leiddi í ljós að hornamenn voru marktækt með hærri 

súrefnisupptöku heldur en línumenn og markmenn (Zapartidis o.fl., 2009). Einnig 

voru króatískir landsliðshornamenn með marktækt hærri súrefnisupptöku en 

línumenn (Sporiš o.fl., 2010).  

Yo-Yo próf 
Þar sem bein mæling á hámarkssúrefnisupptöku á hlaupabretti með þar til gerðu 

súrefnismælitæki getur verið mjög tímafrek og kostnaðarsöm hafa verið þróaðar 

fleiri aðferðir sem sýnt hefur verið fram á að gefi góða mynd af loftháðu þoli 

einstaklings. Má þar til dæmis nefna 12 mínútna Coopers próf, göngupróf, píptest 

(e. shuttle run test) og Yo-Yo hlaupapróf. Til eru þrennskonar Yo-Yo próf og hefur 

hvert þeirra tvö erfiðleikastig. Prófin þrjú eru: Yo-Yo endurance test (E), Yo-Yo 

intermittent endurance test (IE), Yo-Yo intermittent recovery test (IR) (Bangsbo 

o.fl., 2006). Öll prófin eru þannig uppbyggð að hraðinn eykst stigvaxandi og 

þátttakandi hleypur þangað til hann nær ekki að halda í við hraða prófins. Yo-Yo 

prófin eru hentug mælitæki fyrir hópa til þess að fá upplýsingar um líkamlega getu 

margra einstaklinga á stuttum tíma þar sem margir geta tekið prófið í einu. Yo-Yo 

E prófið tekur um 5-15 mínútur og gengur út á það að vinna sleitulaust í langan 

tíma. Prófið hentar vel þeim sem eru í þolíþrótt eins og langhlaupi. Yo-Yo IE prófið 

tekur um 10-20 mínútur þar sem hlaupnir eru 2x20 m í hverju þrepi með fimm 

sekúndna hvíld á milli þrepa. Prófið gengur út á að kanna getu einstaklingsins til 

þess að taka stutta spretti í lengri tíma. Prófið hentar vel fyrir íþróttir sem innihalda 

ákefðarlotur með stutta hvíld á milli. Í Yo-Yo IR prófinu eru hlaupnir 2x20 m með 

10 sekúndna pásu á milli þrepa. Erfiðleikastig 1 í Yo-Yo IR prófinu byrjar á lægri 

hraða heldur en í stigi 2 og fer hraðaaukningin hægar af stað. Stig 2 tekur um 5-15 

mínútur og er hannað fyrir vel þjálfaða einstaklinga á meðan stig 1 tekur um 10-20 

mínútur og er hannað fyrir þá sem hafa minni þjálfun. Yo-Yo IR prófið er tilvalið 

fyrir þær íþróttir sem innihalda mikið af lotum með hárri ákefð með stutta hvíld á 

milli, t.d. knattspyrna, badminton og körfubolti (Bangsbo, Iaia og Krustrup, 2008; 

Bangsbo o.fl., 2006). Sýnt hefur verið fram á martæka fylgni á milli VO2max 
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mælinga og frammistöðu í Yo-Yo IR prófi, bæði í stigi 1 og stigi 2 (Bangsbo o.fl., 

2008). Eftir að Yo-Yo IR var þróað hefur það mikið verið notað sem hreystipróf í 

íþróttafræðum sem og hópíþróttum með mikla ákefð (Bangsbo o.fl., 2008). 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir á útkomu Yo-Yo prófa eftir leikstöðum í 

handknattleik má sjá mismunandi niðurstöður (Hermassi o.fl., 2015; Massuça o.fl., 

2015, 2014; Michalsik o.fl., 2015). Rannsókn á 26 afrekshandknattleiksmönnum 

leiddi í ljós að hornamenn voru að meðaltali marktækt betri í Yo-Yo IR stig 2 (IR2) 

en leikmenn í öðrum leikstöðum (Michalsik o.fl., 2015). Önnur sýndi fram á að 

bakverðir og hornamenn hlupu lengra í Yo-Yo IE stig 2 (IE2) heldur en markverðir 

og línumenn þó ekki hafi marktækur munur verið þar á (Massuça o.fl., 2015). 

 Hermassi o.fl. (2015) rannsökuðu hvort fylgni væri á milli Yo-Yo IR stig 1 

(IR1) prófsins og afkastamælinga í neðri útlimum hjá 25 ungum strákum í landsliðs-

úrtaki. Þeir komust að því að sterk marktæk fylgni var á milli Yo-Yo IR1 og 

hámarks afls (mælt með þrekhjóli) (𝑟 = 0,80), lóðrétts stökkprófs (CMJ) (𝑟 =

0,66), 5 m spretthraða (𝑟 = 0,71) og handknattleiksfærniprófs (𝑟 = 0,71). 

Jafnframt hefur verið sýnt fram á marktækt samband á milli Yo-YO IR2 prófs og 

35 m spretttíma (𝑟 = −0,37) (Ingebrigtsen o.fl., 2014). 

Aflmælingar 
Uppbygging vöðva 
Hver vöðvi er gerður úr mörgum vöðvaþráðum. Þessir vöðvaþræðir eru annaðhvort 

af gerð I eða gerð II, og skiptist sú síðarnefnda í gerð IIa og gerð IIx. Vöðvaþræðir 

af gerð I dragast hægt saman og eru með meira loftháð þol og eru í aðalhlutverki í 

æfingum með lágri ákefð. Þræðir af gerð II eru frekar nýttir í loftfirrtum æfingum. 

Þræðir af gerð IIa eru hraðir og eru í aðalhlutverki í æfingum með mikla ákefð. 

Þræðir af gerð IIx eru mjög hraðir og virkjast þegar vöðvinn þarf að framleiða 

mikinn kraft. Samsetning vöðvaþráða í vöðvum einstaklings ákvarðast af erfðum 

en einnig hefur þjálfun áhrif. Vöðvaþræðir af gerð I virkjast strax við lítið álag. Við 

25% álag af hámarkskrafti virkjast gerð IIa og við 50% álag af hámarkskrafti 

virkjast gerð IIx (Bompa og Haff, 2009; Kenney o.fl., 2012). Ef þjálfa á hraða, styrk 

eða afl hjá íþróttamanni þarf að haga þjálfuninni þannig að hún miði að gerð IIa og 

IIx (Brewer, 2008). 
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Vöðvasamdrætti er skipt í þrjár flokka, sem eru: vöðvastytting, stöðu-

samdráttur og vöðvalenging. Vöðvastytting (e. concentric) kallast það þegar fram-

kallaður er kraftur þegar vöðvinn styttist, líkt og heitið gefur til kynna. Stöðu-

samdráttur (e. isometric) á sér stað þegar framkallaður er kraftur en lengd vöðvans 

helst óbreytt. Vöðvalenging (e. eccentric) kallast það þegar framkallaður er kraftur 

á meðan vöðvinn gefur eftir og vöðvaþræðir lengjast. Krafturinn sem myndast 

þegar vöðvinn lengist er meiri en í vöðvastyttingu og þegar vöðvinn er í sem mestri 

lengingu er hámarkskrafti náð (Kenney o.fl., 2012). 

Aflmælingar 
Handknattleiksmenn stökkva oft upp og því mikilvægt að þeir búi yfir miklu afli (e. 

power). Afl er mælikvarði á það hversu mikla vinnu einstaklingur getur framkvæmt 

á sem stystum tíma (Sharkey og Gaskill, 2006). Afl nær einnig yfir hreyfingar eins 

og hröðun, afhröðun og stefnubreytingar (Dello Iacono o.fl., 2016). Sterkt samband 

er á milli styrks og afls en til þess að vera með mikið afl er mikilvægt að vera með 

mikinn vöðvastyrk (Tanner og Gore, 2013). Styrkur (e. strength) er geta vöðva eða 

vöðvahópa til þess að beita krafti (e. force) á móti ytri mótspyrnu (Brewer, 2008). 

Talið er að mikilvægt sé fyrir íþróttamenn að búa yfir vöðvastyrk og afli ef þeir eru 

í hópíþrótt eða íþrótt sem krefst mikils hraða. Vöðvastyrkur hefur verið tengdur við 

aukið þol sem og góða sprettframmistöðu í knattspyrnu, blaki, íshokkí sem og 

æfingum sem krefjast loftfirrts þols (Bompa og Haff, 2009). Einnig leiðir afl til 

betri frammistöðu í lóðréttu stökki (Tanner og Gore, 2013). 

Leikmenn stökkva að meðaltali 14 sinnum í leik og framkvæma 31 

stefnubreytingu samkvæmt rannsókn sem tók saman hreyfingar handknattleiks-

manna í tíu leikjum (Póvoas o.fl., 2012). Í rannsókn þar sem samband á milli 

hámarksstyrks og stökkrafts (CMJ) annars vegar og spretthraða hins vegar var 

kannað kom í ljós sterk marktæk fylgni á hámarksþyngd í hnébeygju og 10 m sprett-

tíma (𝑟 = −0,94), 30 m spretttíma (𝑟 = −	  0,71), og stökkhæðar (𝑟 = 0,78) hjá 

knattspyrnumönnum (Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 2004). Einnig 

var sterk marktæk fylgni á CMJ prófi og 10 m (𝑟 = −0,72) og 30 m (𝑟 = −0,60) 

spretthraða (Wisloff o.fl., 2004). 

Lóðrétt stökkpróf 
Countermovement jump (CMJ) próf mælir afl í neðri útlimum og felst prófið í því 

að stökkva lóðrétt upp í loft eins hátt og einstaklingur getur. Prófið er mikið notað 
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af þjálfurum og rannsóknarmönnum þar sem það er mjög auðvelt í framkvæmd og 

þykir áreiðanleg aðferð til þess að segja til um afl í fótum (Tanner og Gore, 2013). 

Í tveimur rannsóknum hefur verið sýnt fram á að hornamenn stökkvi marktækt 

hærra í CMJ prófi heldur en bakverðir, línumenn og markmenn (Krüger o.fl., 2014; 

Michalsik o.fl., 2015). Niðurstöður einnar rannsóknar voru hinsvegar á þann veg að 

ekki væri marktækur munur á leikstöðum á CMJ stökki hjá 130 spænskum 

kvennleikmönnum (Vila o.fl., 2012). Meðalstökkhæð allra leikmannana var 42,6 

sentimetrar og stukku miðjumenn hæst, hornamenn næsthæst, síðan komu skyttur, 

næst markverðir og sýndu línumenn lægstu stökkhæðina (Vila o.fl., 2012). 

Handknattleiksmenn sem spila í efstu deild stökkva marktækt hærra í CMJ prófi en 

leikmenn sem spila í neðri deildum (Massuça o.fl., 2014; Nikolaidis og 

Ingebrigtsen, 2013). 

Hraðamælingar 
Margar íþróttir krefjast mikilla hlupa þar sem áhersla er lögð á hraða. Hraða má 

skipta upp í nokkra þætti: viðbragðshraða, hröðun, hámarkshraða og getuna til þess 

að halda hámarkshraða eftir að þreytu tekur að gæta. Viðbragðshraði segir til um 

viðbragð við áreiti, til dæmis þegar liðið missir allt í einu boltann og þarf að hlaupa 

í vörn. Hröðun segir til um hversu fljótur leikmaður er að ná upp hámarkshraða. 

Hámarkshraða er náð þegar leikmaður nær að hlaupa eins hratt og hann getur 

(Brewer, 2008). Á heimsmeistaramótinu í handknattleik árið 2007 var sprett-

vegalengd leikmanna tekin saman og var meðalsprettvegalengdin 7 til 19 m. 

Línumenn sprettu hvað styst eða 5 til 7 m, bakverðir yfir 8 m og hornamenn lengst 

eða 15 til 18 m að meðaltali í leik (Karcher og Buchheit, 2014). Í annarri rannsókn 

voru hreyfingar skoðaðar eftir leikstöðum og sýndi hún fram á að hornamenn hlupu 

að meðaltali marktækt hraðar heldur en miðjumenn og línumenn. Bakverðir hlupu 

hægar en leikmenn í öðrum leikstöðum (Barbero, Granda-Vera, Calleja-González 

og Del Coso, 2014). Rannsakendur sem tóku saman hraða leikmanna í 10 leikjum 

í efstu deild í Portúgal fengu það út að leikmenn sprettu að meðaltali 22 spretti í 

leik sem var 2,4% af heildarleiktíma og varði hver sprettur í um 2,8 sekúndur 

(Póvoas o.fl., 2012). Samkvæmt annarri rannsókn var meðal spretttíminn 7% af 

leiktímanum (Sporiš o.fl., 2010). Algengast er að leikmenn fari á spretthraða í 

hraðaupphlaupi eða til þess að vinna boltann (Karcher og Buchheit, 2014). 
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Hraðapróf 
Til þess að mæla hraða handknattleiksmanna er hægt að notast við sprettpróf. 

Rannsóknir sýna að meðalsprettvegalengd leikmanna sé allt frá 7 til 19 m og því 

gagnlegt að taka 10 m sprettpróf og þar sem að handknattleiksvöllurinn er 40 m 

langur getur einnig verið gagnlegt að taka 30 m sprettpróf. Í 10 m sprettprófi er 

verið að mæla hröðun leikmannsins og 30 m sprettpróf mælir hámarkshraða 

(Cronin og Hansen, 2005). 

Rannsókn var gerð á spretthraða 34 handknattleiksmanna eftir leikstöðum. 

Notast var við tímahlið og var tíminn tekinn eftir 5 m, 10 m og 30 m. Enginn mark-

tækur munur var á milli leikstaða á 5 m né 10 m spretttímum. Í 30 m sprettinum 

voru hornamenn og bakverðir marktækt hraðari en markverðir og bakverðir 

marktækt hraðari en línumenn (Krüger o.fl., 2014). Í annarri rannókn var 30 m 

spretthraði kannaður hjá 181 ungum kvennleikmanni og leiddi hún í ljós að 

hornamenn voru að meðaltali með marktækt betri tíma en leikmenn í öðrum 

leikstöðum. Ekki fannst marktækur munur á milli hinna leikstaðanna (Zapartidis 

o.fl., 2009). Þegar litið er til fylgni sprettprófa við aðrar afkastamælingar þá hefur 

rannsókn sýnt fram á marktækt samband á milli CMJ og 10 m spretttíma (𝑟 =

−0,63) sem og marktækt samband á milli CMJ og 30 m spretttíma (𝑟 = −0,65). 

Þátttakendur þeirrar rannsóknar voru 29 ungir handknattleiksmenn (Ingebrigtsen og 

Jeffreys, 2012). Ein rannsókn fékk marktæka fylgni á milli 10 m spretts og 30 m 

spretts (𝑟 = 0,78) hjá karlkyns handknattleiksmönnum (Cronin og Hansen, 2005). 
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Rannsóknarspurning 
Undanfarin ár hefur verið breyting á þjálfun handknattleiks þar sem lögð er meiri 

áhersla á sérhæfða þjálfun fyrir hverja leikstöðu í stað þess að allir leikmenn fái 

sömu þjálfun. Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem bera saman líkamlega þætti 

og niðurstöður afkastamælinga eftir leikstöðum. Markmið þessarar rannsóknar er 

að kanna hvort að marktækur munur sé á afkastagetu leikmanna íslenska kvenna-

landsliðsins eftir leikstöðum og eru þessar þrjár spurningar settar fram: 

1.   Er marktækur munur á hæð og þyngd leikmanna á milli leikstaða? Ef svo er 

hvar liggur munurinn? 

2.   Er marktækur munur á milli leikstaða í Yo-Yo IR2 prófi, CMJ prófi, 10 m 

sprettprófi og 30 m sprettprófi? Ef svo er, í hvaða prófum kemur munurinn 

fram? 

3.   Er marktæk fylgni á niðurstöðum afkastaprófa. 
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Aðferðir og gögn 

Þátttakendur 
Þátttakendur þessarar rannsóknar voru leikmenn sem boðaðir voru á æfingatörn 

íslenska A-kvennalandsliðsins þann dag sem mælingar fóru fram. Leikmennirnir 

voru 25 talsins og var meðalaldur þeirra 23,7 ár. Landsliðið var komið saman til 

þess að æfa og var ein æfingin notuð til þess að framkvæma mælingar. Mælingarnar 

eru hluti af samstarfsverkefni Handknattleikssambands Íslands (HSÍ) og Háskólans 

í Reykjavík og eru gögnin notuð með leyfi HSÍ. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

verða ekki birtar almenningi. 

Mælitæki 
Við framkvæmd mælinganna var notast við mælistiku og vigt (SECA 220), 

háhraðamyndavél (Casio Exilim EX-F1), ljóskastara, viðmiðunarstöng, málband 

(Plastika, Fiberglass Tape Measure), tímahlið (Brower Timing TC-system) og 

hljómflutningstæki. Prófin sem leikmenn tóku voru 10 m sprettur, 30 m sprettur, 

CMJ próf og Yo-Yo IR2 próf. Hæð og þyngd voru mæld með mælistiku og vigt. Í 

sprettprófunum var notast við tímahlið. Myndavélin tók upp stökk þátttakenda í 

CMJ prófinu. Eftir á var stökkhæð greind í tölvu með Kinovea hugbúnaði þar sem 

viðmiðunarstöng hafði verið komið fyrir í sjónsviði myndavélarinnar. Yo-Yo IR2 

prófið byggist á geisladisk með hljóðmerkjum sem settur var í hljómflutningstæki. 

Framkvæmd 
Leikmenn landsliðsins komu saman þann 7. desember 2016 og framkvæmdu prófin. 

Byrjað var á því að mæla hæð og þyngd leikmanna án skóbúnaðar og í léttum 

klæðnaði. Að því loknu fór upphitun fram og sá aðalumsjónamaður rannsóknar um 

upphitunina sem tók 20 mínútur. Upphitun fólst í virkjun vöðva, hlaupum, hoppum, 

stefnubreytingum og teygjum. Hópnum var skipt í tvennt þar sem hluti hópsins fór 

í sprettprófin og hinn hlutinn í CMJ prófið, síðan var hópunum víxlað. Í lokin tóku 

allir leikmenn Yo-Yo IR2 prófið. 

Í sprettprófunum var byrjað á 10 m spretti og á eftir því kom 30 m sprettur. 

Leikmönnum var raðað í röð og spretti einn leikmaður í einu. Þátttakendur byrjuðu 

einum metra fyrir framan byrjunarhliðið í standandi stöðu. Leikmennirnir byrjuðu 

sprettinn þegar þeir voru tilbúnir. Hver leikmaður fékk tvær tilraunir fyrir hvorn 

sprett fyrir sig þar sem betri tíminn var skráður. 
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Fyrir CMJ prófið voru leikmenn merktir með teipi á hné (lateral epicondyle 

of femur). Búið var að koma fyrir ljóskastara, myndavél og viðmiðunarstöng. 

Leikmenn voru staðsettir á merkta línu fyrir framan myndavél þar sem stökkið fór 

fram. Framkvæmd prófsins var á þann veg að leikmenn stóðu með axlarbreidd á 

milli fóta og hendur á mjöðmum. Síðan fór þátttakandinn í 90° hnébeygju og stökk 

upp í loft. Lenda þurfti á sama stað og án þess að missa jafnvægi (Bosco, Luhtanen 

og Komi, 1983). Leikmenn fengu tvær tilraunir með stuttri hvíld á milli og var það 

hærri mælingin sem gilti. 

Seinasta prófið sem leikmenn tóku var Yo-Yo intermittent recovery stig 2 

hlaupaprófið. Þremur keilum var komið fyrir með annars vegar 20 m millibili og 

hins vegar 5 m millibili. Geisladiskur var settur í hljómflutningstæki. Prófið gengur 

út á það að einstaklingur hleypur eins lengi og hann getur haldið í við hraða prófsins 

án þess missa af hljóðmerki. Á milli þrepa taka við 2x5 m sem leikmenn nota sem 

virka hvíld. Þeir stilla sér svo aftur upp við línuna og bíða eftir næsta hljóðmerki. 

Einstaklingur má missa einu sinni af hljóðmerki en þegar það gerist í annað sinn 

hefur leikmaður lokið prófi. Þegar leikmaður fellur út er heildarveglengd þess 

leikmanns skráð. Allir leikmennirnir þreyttu prófið samtímis og fengu eina tilraun. 

Úrvinnsla 
Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics, útgáfu 24. 

Meðaltal hverrar mælingar og prófs var reiknað út og voru meðaltöl leikmanna eftir 

leikstöðum borin saman. Notast var við einhliða dreifgreiningu (One-way 

ANOVA) og ef marktækur munur kom í ljós var Tukey eftir á próf notað til þess 

að greina hvar munurinn lægi. Einnig var fylgni á milli valinna mælinga skoðuð og 

one-tailed Pearson fylgnistuðull reiknaður út. Gröf voru unnin í Excel og töflur 

gerðar í Word. 
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Niðurstöður 
Í töflu 1 má sjá niðurstöður mælinga og prófa. Vegna meiðsla þá tóku ekki allir 

leikmenn þátt í öllum prófum. Meðalhæð leikmanna var 174,1 cm og meðalþyngd 

var 74,8 kg. Þátttakendur stukku að meðaltali 47,60 cm í CMJ prófinu. Tíminn í 

10 m sprettinum var að meðaltali 1,88 s og í 30 m sprettinum 4,61 s. Meðal hlaupa-

vegalengd sem leikmenn hlupu í Yo-Yo prófinu var 469 m en sex leikmenn tóku 

ekki þátt í því prófi. 

Tafla 1. Meðaltöl og staðalfrávik líkams- og afkastamælinga. 

 N M St 

Aldur 25 23,7 3,8 

Hæð (cm) 25 174,1 6,2 

Þyngd (kg) 25 74,8 8,0 

CMJ (cm) 25 47,60 5,63 

Sprettur 10m (s) 23 1,88 0,09 

Sprettur 30m (s) 23 4,61 0,26 

Yo-Yo IR2 (m) 19 469 223 
(N=fjöldi, M=meðaltal, St=staðalfrávik) 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður mælinga á hæð og þyngd leikmanna eftir leik-

stöðum. Marktækur munur var á meðalhæð hjá markmönnum og hornamönnum þar 

sem markmenn voru hærri (𝑝 < 0,05). Ekki var marktækur munur á öðrum meðal-

tölum, þó má sjá að hornamenn eru minnstir, línumenn næst minnstir, bakverðir 

koma þar á eftir og loks eru markmenn sem eru hæstir. Hornamenn eru léttastir, 

bakverðir næst léttastir, línumenn næst þyngstir og markmenn þyngstir. 

Tafla 2. Meðaltal og staðalfrávik líkamsmælinga eftir leikstöðum. 

 Hæð (cm) Þyngd (kg) 
 N M St N M St 

Markmenn 3 179,7* 9,8 3 82,1 11,5 

Línumenn 3 175,0 10,1 3 78,4 9,9 

Bakverðir 12 175,4 3,6 12 75,8 5,8 

Hornamenn 7 168,9* 3,3 7 68,6 6,0 
*= marktækur munur, 𝑝 < 0,05 (N=fjöldi, M=meðaltal, St=staðalfrávik) 
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Í töflu 3 má sjá niðurstöður úr prófum eftir leikstöðum. Enginn marktækur 

munur fannst á meðaltölum afkastamælinga. Línumenn og bakverðir voru þó að 

meðaltali með besta spretttímann í 30 m spretti, og í 10 m spretti voru línumenn 

fljótastir. Markverðir voru með hæsta tímann í báðum sprettprófum. Bakverðir 

stukku hæst í CMJ prófinu og markverðir stukku lægst. Bakverðir hlupu einnig 

lengst í Yo-Yo prófinu, hornamenn næst lengst og línumenn og markverðir hlupu 

styst. 

Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik afkastamælinga eftir leikstöðum. 

 Sprettur 10m (s) Sprettur 30m (s) CMJ (cm) Yo-Yo IR2 (m) 

 N M St N M St N M St N M St 

Markverðir 2 2,03 0,23 2 5,07 0,70 3 43,77 7,93 2 200 170 

Línumenn 3 1,84 0,75 3 4,55 0,28 3 48,97 3,76 2 360 170 

Bakverðir 11 1,86 0,57 11 4,55 0,15 12 49,74 5,90 9 524 221 

Hornamenn 7 1,88 0,69 7 4,61 0,14 7 44,97 3,42 6 513 220 
(N=fjöldi, M=meðaltal, St=staðalfrávik) 

Á mynd 1 má sjá samband 10 m spretttíma og 30 m spretttíma sem hefur 

marktæka fylgni með fylgnistuðul 0,89 (𝑝 < 0,05). Jafna bestu línu hefur halla-

töluna 2,52 sem þýðir að fyrir hvert sekúndubrot sem þátttakandi hleypur hraðar í 

10 m spretti hleypur hann 2,52 sekúndubrotum hraðar í 30 m sprettinum. 

 
Mynd 1. Samband 30 m spretttíma og 10 m spretttíma. 
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Á mynd 2 má sjá fylgni á milli Yo-Yo IR2 prófs og 10 m spretttíma annars 

vegar og 30 m spretttíma hins vegar. Sambandið á milli Yo-Yo IR2 prófs og 10 m 

spretttíma hefur fylgnistuðulinn -0,62 og er fylgnin marktæk (𝑝 < 0,05). 

Sambandið milli Yo-Yo IR2 prófs og 30 m spretttíma er einnig marktækt með 

fylgnistuðulinn -0,60 (𝑝 < 0,05). Jöfnu bestu lína má sjá á myndinni og útskýra 

þær sambönd á milli Yo-Yo IR2 prófsins og sprettanna. Jöfnurnar segja til um að 

fyrir hverja 40 m (eitt þrep) sem þátttakandi hleypur lengra í Yo-Yo IR2 prófinu 

hleypur hann 3,2 sekúndubrotum hraðar í 30 m spretti (0,0008 ⋅ 40) og 1,2 

sekúndubrotum hraðar í 10 m spretti (0,0003 ⋅ 40). 

Mynd 2. Samband 10 m og 30 m spretttíma og vegalengdar í Yo-Yo prófi. 

Á mynd 3 má sjá samband CMJ prófs og 10 m spretttíma annars vegar og 

30 m spretttíma hins vegar. Sambandið á milli 10 m spretttíma og CMJ prófs hefur 

fylgnistuðulinn -0,35 en fylgnin reynist ekki vera marktæk. Sambandið á milli 30 m 

spretttíma og CMJ prófs er með fylgnistuðulinn -0,48 og er fylgnin marktæk (𝑝 <

0,05). Jafna bestu línu hefur hallatöluna -0,023 sem þýðir að fyrir hvern auka 

sentimetra sem leikmaður stekkur hærra þá hleypur hann 2,3 sekúndubrotum hraðar 

í 30 m spretti. 
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Mynd 3. Samband 10 m og 30 m spretttíma og stökkhæðar í CMJ prófi. 

Mynd 4 sýnir samband á milli Yo-Yo prófs og CMJ prófs sem hefur fylgni-

stuðulinn 0,33 og er fylgnin ómarktæk. 

 
Mynd 4. Samband vegalengdar í Yo-Yo prófi og stökkhæðar í CMJ prófi. 
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Umræða 
Leikstöður handknattleiks eru með sér hlutverk og krefst hver þeirra mismunandi 

eiginleika. Rannsóknir hafa sýnt fram á marktækan mun á líkamlegum eiginleikum 

leikmanna sem og afkastagetu þeirra á milli leikstaðna (Krüger o.fl., 2014; 

Michalsik o.fl., 2015; Sporiš o.fl., 2010; Vila o.fl., 2012; Zapartidis o.fl., 2009). Í 

þessari rannsókn fannst marktækur munur á hæð hjá hornamönnum og markvörðum 

þar sem hornamenn voru lægri. Ekki fannst marktækur munur á þyngd leikmanna 

eftir leikstöðum. Þær niðurstöður eru í takt við tölfræðiupplýsingar þeirra liða sem 

komust á EM kvenna árið 2016. Þar var meðalhæð og/eða meðalþyngd hornamanna 

marktækt minni en hjá leikmönnum í öðrum leikstöðum hjá sjö af þrettán liðum 

(„The teams at EHF EURO 2016“, 2016). Hins vegar hafa fjórar rannsóknir sýnt 

fram á að hornamenn séu ávallt marktækt lægri og léttari en leikmenn í öðrum 

leikstöður (Krüger o.fl., 2014; Sporiš o.fl., 2010; Vila o.fl., 2012; Zapartidis o.fl., 

2009). Í þeim rannsóknum er þó ýmist um að ræða mun stærra úrtak en í þessari 

rannsókn, karlkyns þátttakendur og/eða annað getustig, á meðan liðin á EM eru 

sambærileg við úrtak þessarar rannsóknar. Því má bæta við að hornamenn voru 

bæði lægri og léttari en leikmenn í öðrum leikstöðum í þessari rannsókn þó að 

munurinn hafi ekki verið marktækur í flestum tilfellum. Markmenn í þessari 

rannsókn voru bæði hæstir og þyngstir sem stangast á við aðrar rannsóknir en þær 

sýna að línumenn séu þyngstir af leikmönnum í hinum leikstöðunum, og í sumum 

tilfellum einnig hæstir (Krüger o.fl., 2014; Massuca o.fl., 2015; Sporiš o.fl., 2010; 

Vila o.fl., 2012; Zapartidis o.fl., 2009). 

Enginn marktækur munur var á afkastamælingum milli leikstaða í þessari 

rannsókn. Sú niðurstaða er í ósamræmi við margar rannsóknir sem hafa sýnt fram 

á marktækan mun þar sem hornamenn voru betri en hinar leikstöðurnar í CMJ prófi 

(Krüger o.fl., 2014; Michalsik o.fl., 2015), 30 metra sprett prófi (Zapartidis o.fl., 

2009) og Yo-Yo IR2 prófi (Michalsik o.fl., 2015). Í áðurnefndum rannsóknum voru 

þátttakendurnir þó oftast fleiri sem gæti útskýrt ósamræmið. Sérstaka athygli vekur 

að hornamenn stukku lægst í CMJ prófinu af útileikmönnum og bakverðir sýndu 

hæstu meðalhæðina, þó aðrar rannsóknir hafi sýnt fram á að hornamenn stökkvi 

marktækt hærra (Krüger o.fl., 2014; Michalsik o.fl., 2015). Benda má á að í þeim 

rannsóknum var notast við kraftplötu og hæðin reiknuð út frá flugtímanum, sem 

ætti þó vissulega að skila sömu niðurstöðum og sú aðferð sem beitt var í þessari 
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rannsókn. Hins vegar var framkvæmd Krüger o.fl öðruvísi að því leyti að 

þátttakendurnir þurftu ekki að vera með hendur á mjöðm sem gæti gert 

niðurstöðurnar frábrugðnar frá því sem gert var í þessari rannsókn. Rannsókn Vila 

o.fl. á 130 handknattleikskonum sýndi hins vegar fram á það sama og þessi 

rannsókn, þ.e. að ekki væri marktækur munur á frammistöðu í CMJ prófi leikmanna 

eftir leikstöðum. Velta má vöngum yfir því hvort að marktækur munur á 

frammistöðu í CMJ prófi sé frekar til staðar hjá körlum en konum, þó engin sérstök 

ástæða sé til þess að áætla að svo sé. Bakverðir hlupu lengst í Yo-Yo IR2 prófinu 

og hornamenn næst lengst sem er á skjön við niðurstöður rannsóknar sem sýndi 

fram á að hornamenn hlupu marktækt lengra en leikmenn í öðrum leikstöðum 

(Michalsik o.fl., 2015). Stærð úrtaks var sambærilegt við þessa rannsókn (𝑛 = 26) 

og því verður mismunur á niðurstöðum ekki útskýrður með úrtaksstærð. Stysti tími 

í sprettprófum í þessari rannsókn var hjá línumönnum og bakvörðum á meðan 

hornamenn voru með lengsta tímann af útileikmönnum, þó munurinn hafi ekki 

reynst marktækur. Þessar tölur eru í ósamræmi við rannsóknir sem sýndu að 

hornamenn væru marktækt betri en allir leikmenn í öðrum leikstöðum (Vila o.fl., 

2012) og að bakverðir væru marktækt hraðari en línumenn (Krüger o.fl., 2014). 

Sambandið á milli 10 m spretttíma og 30 m spretttíma er með sterka 

marktæka fylgni (𝑟 = 0,89) og fengu Cronin og Hansen (2005) einnig marktæka 

fylgni (𝑟 = 0,78) í sínum rannsóknum. Sambandið kemur ekki á óvart vegna þess 

hve svipuð prófin eru. Fylgni á milli Yo-Yo IR2 prófsins og sprettanna tveggja var 

marktæk. Aðrar rannsóknir benda til marktækra fylgni á milli Yo-Yo IR1 prófs og 

5 m spretts og á milli Yo-Yo IR2 og 35 m spretts. Þessar niðurstöður koma ekki á 

óvart þar sem að vöðvastyrkur er tengdur við aukið þol og góða sprettframmistöðu 

(Bompa og Haff, 2009) og má því leiða líkur að því að sá sem nær góðu gengi í Yo-

Yo prófi nái einnig góðu gengi á sprettprófi. Engu að síður er nokkuð athyglisvert 

að þessir tveir ólíku þættir, þol og spretthraði, fylgist jafn vel að og raun ber vitni. 

Þrátt fyrir þessa tengingu vöðvastyrks við aukið þol var ekki marktæk fylgni á Yo-

Yo IR2 prófi og CMJ prófi í þessari rannsókn. Samt sem áður sýndi rannsókn 

Hermassi o.fl. (2015) marktæka fylgni á þessum prófum. Sú rannsókn notaðist hins 

vegar við Yo-Yo IR stig 1 próf og mætti velta vöngum yfir því hvort að það útskýri 

muninn. Velta má fyrir sér hvort að Yo-Yo IR stig 1 prófið hefði hentað 

þátttakendum þessarar rannsóknar betur og hvort að niðurstöður hefðu orðið 
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frábrugðnar. Úrtök beggja rannsókna voru þau sömu og því ekki hægt að kenna 

úrtaksstærð um að fylgnin hafi ekki verið marktæk. Það sem gæti mögulega skýrt 

þennan mun er að próf Hermassi o.fl. voru framkvæmd á sitthvorum deginum, en 

próf í þessari rannsókn á einum og sama degi. Þátttakendur enduðu á Yo-Yo prófinu 

eftir að hafa tekið öll hin prófin og því gæti þreytan hafa verið farin að segja til sín. 

Rannsóknir benda til marktækrar fylgni á milli CMJ prófs og 10 m spretts annars 

vegar og 30 m spretts hins vegar (Ingebrigtsen og Jeffreys, 2012; Wisloff o.fl., 

2004). Aftur á móti var einungis marktæk fylgni á CMJ prófi og 30 m spretttíma í 

þessari rannsókn. Athygli vekur að ekki var marktæk fylgni á CMJ prófi og 10 m 

spretttíma og þrátt fyrir ítarlega skoðun á forsendum og gögnum er rannsakandi 

engu nær um ástæðuna þar að baki. 

Framkvæmd afkastamælinga getur verið bæði flókin og tímafrek og þarf því 

að vanda valið á þeim prófum sem leggja skal fyrir íþróttamennina. Þar sem að 

marktæk fylgni er á milli nokkurra prófa má velta upp þeirri spurningu hvort að 

fylgnin sé nógu sterk til þess að sleppi megi einhverjum prófum. Það er, hvort að 

niðurstöður eins prófs gefi það góða mynd af niðurstöðum annars prófs að ekki 

þurfi að framkvæma bæði prófin. Þar sem sterk fylgni var á milli 10 m og 30 m 

spretts má færa rök fyrir því að nóg sé að framkvæma annað prófið. Jafnvel mætti 

skipta báðum prófum út fyrir 20 m sprettpróf því eins og komið hefur fram er 

meðalsprettvegalengd leikmanna allt að 19 m í leik (Karcher og Buchheit, 2014). 

Þrátt fyrir að marktæk fylgni sé á milli frammistöðu í Yo-Yo IR2 prófi og spretttíma 

í báðum sprettprófum er fylgnin hins vegar ekki nægilega sterk til þess að sleppa 

megi öðru hvoru prófinu. Sömu sögu er að segja um fylgni á milli CMJ prófs og 30 

m spretttíma. 

Eins og áður hefur komið fram var enginn marktækur munur á afkasta-

mælingum milli leikstaða í þessari rannsókn. Velta má því fyrir sér hvort að 

marktækur munur á meðalafkastagetu leikmanna eftir leikstöðum leiði til betra 

gengis hjá handknattleiksliði. Eftir því sem höfundur kemst næst hefur ekki verið 

framkvæmd rannsókn á hugsanlegri fylgni þar á milli og væri því athyglisvert að 

kanna það. Sé fylgni til staðar gætu þjálfarar nýtt sér þær upplýsingar í sínum 

þjálfunaraðferðum. Að mati höfundar setur HSÍ gott fordæmi með því að ráðast í 

þessar afkastamælingar og væri fróðlegt ef félagslið færu af stað með sambærilegt 

verkefni. Líkt og í flestum rannsóknum væri æskilegt að framkvæma rannsókn með 

stærra úrtaki. Í þessu tilfelli skal þó athuga að landsliðsval samanstendur einungis 
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af afmörkuðum hóp leikmanna hverju sinni og því ekki möguleiki á stærra úrtaki. 

Að lokum má benda á að afkastamælingar geta verið gott verkfæri til þess að ná 

fram betri árangri. Forðast skal þó að einblína einungis á niðurstöður þeirra heldur 

þarf að skoða leikmenn í víðara samhengi, sem dæmi má nefna leikskilning og 

liðssamsetning. Höfundur vonar að verkefni þetta muni koma íslenska kvenna-

landsliðinu að góðum notum á komandi árum. 
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