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Útdráttur 
Nemar Háskólans í Reykjavík voru fengnir til að halda utan um og 

framkvæma afkastamælingar kvennalandsliða Íslands. Meistaranemi 

og B.Sc. nemar sáu um mælingarnar og er þessi ritgerð partur af því 

verkefni. Hér er fjallað um knattspyrnu sem íþrótt og afkastamælingar 

sem lagðar voru fyrir kvennalandlið Íslands. Ritinu fylgja myndbönd 

sem sýna framkvæmd, uppsetningu og dómgæslu prófana sem 

framkvæmd voru. Afkastamælingar er mikilvægur hlekkur í þjálfun 

liða til að sjá núverandi stöðu liðsins og fylgjast með framför og eða 

aftur för liðsins. Þannig er hægt á tölfræðilegan máta sjá hvort 

æfingaraðferðir þjálfara séu að skila sér á rétta staði. Framkvæmda voru 

fimm mismunandi próf þ.e. 5x30m hraðaþolspróf, yo-yo IE2 test, 

Illinois hlaupafærnipróf, uppstökks próf (e. Countermovement jump 

test) og skotfestnipróf. Myndböndin sem fylgja verkefninu sýna þessi 

próf framkvæmd og hvernig ber að mæta stöðlum þeirra og reglum.  
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Formáli 
Frá unga aldri hefur knattspyrna verið mér afar kær og lagði ég stund á þá íþrótt 

ofar öðrum í gegn um alla mína skólagöngu. Í grunnskóla prufaði ég flestar þær 

greinar sem í boði voru í mínum heimabæ, Hveragerði, allt frá fimleikum til sunds 

og körfuknattleiks til blaks en alltaf var það knattspyrnan sem stóð upp úr sem 

sigurvegari. þegar tækifærið bauðst að fá að vinna með landsliðinu og sjá 

umgjörðina í kring um það kom ekkert annað til greina en að taka það, þvílíkur 

heiður og forréttindi að bjóðast þetta einstaka tækifæri.  

 Ég vill nota tækifærið og þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við 

verkefnið, þetta hefði ekki verið möguleiki án aðstoðar fjölskyldu minnar sem stóð 

við bakið á mér alla leið. Einnig fær Ingi Þór, leiðbeinandinn minn, sérstakt lof fyrir 

dygga aðstoð og Hjalti Rúnar Oddsson fyrir aðstoð við verkefnið. Starfsfólk 

Hamarshallarinnar fær einnig þakkir fyrir afnot af höllinni til myndatöku sem og 

þeir leikmenn Mfl. Hamars sem aðstoðuðu við mig við gerð myndbandanna. 
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1. Inngangur 

Knattspyrna er lang vinsælasta íþróttin á Íslandi sem og í heiminum (Kunz, 2007). 

Samkvæmt iðkendatölum ÍSÍ (ÍSÍ, 2014) stunda um 22 þúsund einstaklingar 

knattspyrnu á Íslandi frá aldrinum 4 ára og upp úr, bæði í kvenna og karlaflokki. 

Það er samt einungis brota brot af heildarfjölda knattspyrnu iðkenda á heimsvísu, 

en samkvæmt tölum FIFA frá árinu 2006 eru um 265 milljón skráðir knattspyrnu 

iðkendur hjá 206 aðildarfélögum FIFA (Kunz, 2007). Algengasti leikur 

knattspyrnunnar er leikinn 11 á móti 11, til eru þó aðrar útfærslur eins og 7 á móti 

7 á minni velli og einnig Futsal sem er innandyra. Hér eftir einungis rætt um 11 á 

móti 11.  

Það er kannski ekki að undra að knattspyrnu iðkendum hafi fjölgað mikið 

undanfarin ár. Íslensku landsliðunum hefur farið mikið fram og eigum við orðið 

landslið, bæði karla og kvenna, í fremstu röð (Magnús Már Einarsson, 2017). 

Íslenska kvennalandsliðið hefur til að mynda náð þrisvar sinnum í lokakeppni á 

stórmóti og mun spila eitt af þeim sumarið 2017. Karlalandsliðin hafa einnig gert 

vel á heimsvísu og komst A landsliðið á sitt fyrsta stórmót árið 2016 þegar liðið 

komst í lokakeppni EM í Frakklandi árið 2016. Árangur liðsins í Frakklandi var 

vonum framar og komst liðið alla leið í 8 liða úrslit en tapaði þar fyrir gestgjöfunum.  

Markmiðið þessa verkefnis er að setja fram á myndrænan hátt útskýringu á 

framkvæmdum og mati á afkastamælingum kvennalandsliða Íslands. Framkvæmd 

voru fimm mismunandi próf sem reyna á mismunandi líkamlega þætti leikmanna. 

Eftir það voru gerð myndbönd sem útskýra framkvæmd hvers prófs og á þætti sem 

bera að hafa hugfast og einnig þá sem ber að varast í hvaða prófi fyrir sig. Verkefnið 

verður hægt að nota til að framkvæma slíkar mælingar aftur og gera þær rétt. Allar 

mælingar sem voru framkvæmdar eru margrannsakaðar(Bradley o.fl., 2014; 

Krustrup o.fl., 2003) og gefa því mjög nákvæma mynd af líkamlegu atgervi 

leikmanna s.s. hraðaþol, úthald, hámarksstyrkur, sprengikraftur og hlaupatækni.  

Myndböndin sýna rétta framkvæmd prófana og einnig algengustu mistökin. 
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2. Fræðilegt 

Knattspyrna er leikin á gervi- eða grasvelli sem er að lágmarki 45m x 90m og 

hámarki 90m x 120m (IFAB, 

2016) hliðarlínur verða þó 

alltaf að vera lengri en 

endalína. Vellinum er skipt í 

tvo helminga (mynd 1) sem 

afmarkast af miðlínu. Á 

hvorum helmingi er mark, 

markteigur og vítateigur. 

Völlurinn skal vera hornréttur 

og allar línur í samræmi við 

alþjóðareglur FIFA(FIFA, 

2016; IFAB, 2016). Tvö lið 

etja kappi með 11 leikmönnum 

hvort og af þeim er einn í 

marki. Markmið leiksins er að 

koma knettinum í mark 

andstæðingsins sem og að verja mark 

sitt fyrir andstæðingnum. Það lið vinnur leikinn er skorar fleiri mörk. 

Knattspyrnuleikur er 90 mínútna langur, hann saman stendur af tveim 45 mínútna 

hálfleikjum með 15 mínútna pásu sem kallast hálfleikur. Í byrjun hvers leiks mætast 

fyrirliðar beggja liða og dómari leiksins í miðjuhring vallarins og takast í hendur. 

Þar fer einnig fram hlutkesti og fær sá fyrirliði sem vinnur hlutkestið að velja um 

tvo valmöguleika, vallarhelming til að byrja eða að hans lið byrjar með boltann. Til 

að leikurinn sé sem sanngjarnastur skipta liðin um helminga í hálfleik og liðið sem 

byrjaði ekki með boltann í fyrri hálfleik hefur seinni hálfleikinn(Janus 

Guðlaugsson, 1990).  

Dómarar leiksins eru allt frá 3 upp í 6 og fer það eftir deildum, keppnum og 

gæðum hvers leiks. Í hverjum leik er alltaf einn aðaldómari og tveir 

aðstoðardómarar. Aðaldómarinn er með mestu ábyrgðina og fylgja 

Mynd 1 Leikvöllurinn með merkingum og málum 
(IFAB, 2016) 
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aðstoðardómararnir honum eftir en eru honum einnig til ráðlegginga og aðstoðar. 

Aðstoðardómararnir hafa mikilvægu hlutverki að gegna í hverjum leik, þeir fylgjast 

með útlínum vallarins og passa upp á rangstöður, horn- og markspyrnudóma sem 

og innköst og brot sem dómari ekki sér. Þessir þrír einstaklingar eru yfirleitt kallaðir 

tríó, en þeir vinna sem lið. Fjórði dómarinn bætist svo við þegar komið er í efri 

deildir og auka- aðstoðardómarar eru þegar komið er í alþjóðlegar keppnir eða í 

stærstu deildum Evrópu(FIFA, 2016).  

 

2.1 Þarfagreining á knattspyrnu 

 Knattspyrna er gríðarlega krefjandi íþrótt bæði líkamlega og andlega(Jens 

Bangsbo, Mohr og Krustrup, 2006; Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2003). 

Afreksmenn í íþróttinni eru að megninu til mjög vel á sig komnir og á því er mikil 

þörf. Í einum keppnisleik hlaupa leikmenn á afreksstigi á bilinu 10-13km á 90 

mínútna tímabili (Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2005) til að setja þessa vegalengd í 

einhverskonar samhengi er það jafn langt og vegalengdin milli Hveragerðis og 

Selfoss. Knattspyrna er flokkuð sem óregluleg skorpuþjálfun (e. Intermittent) með 

stöðugum breytingum aðgerða. Atvinnumaður í knattspyrnu getur þurft að 

framkvæma um 1350 mismunandi hreyfingar í einum leik og tekið allt að 220 

spretti á hámarkshraða, þó mismunandi langa (Jens Bangsbo o.fl., 2006; Mohr o.fl., 

2005). Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að leikmaður vinnur að meðaltali 

á 70% hámarkssúrefnisupptöku líkamans (VO2max). Þrátt fyrir að tæpur þriðjungur 

leiksins fari fram á lítilli ákefð sýna púls- og líkamshita mælingar fram á að 

leikmaður sé að meðaltali í 70%VO2max. Það má að hluta til útskýra með fjölda 

stuttra spretta í leiknum, 150-250 talsins eða um 1,6-2,7 spretti á mínútu (Jens 

Bangsbo o.fl., 2006).  Það verður þó að taka fram að umhverfisaðstæður geta haft 

áhrif á mælingarnar eins og vökvaskortur, hár líkamshiti og andlegt áreiti, en þeir 

geta hækkað hjartsláttinn. Leikmenn þurfa einnig að geta framkvæmt knattrak, 

tæklingar og skallað knöttinn undir miklu álagi (J. Bangsbo, 1994; Mohr o.fl., 

2003). Þó svo að leikmenn hlaupi langar vegalengdir í knattspyrnuleik hefur 

leikmaður knöttinn í afar stuttan tíma. Í 90mín kappleik ferðast leikmaður að 

meðaltali um 191 ± 80,3m með knöttinn eða um 1,7 ± 0,7% af heildar hlaupalengd 

leikmannsins per leik. Það þýðir að leikmaður er með boltann að meðaltali í 2,6mín 

per leik (Carling, 2010). 
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Völlurinn er gras eða gervigrasvöllur sem er samþykktur af FIFA. Vellir á 

Íslandi eru flokkaðir í A, B, C og D flokka. A, B og C flokkar eru notaðir í 

deildarkeppnum á Íslandi og einstaka D vellir eru notaðir í neðstu deildum 

Íslandsmótsins (KSÍ, 2016). Á síðari árum hefur notkun gervigrass 

(knattspyrnugrass) færst í aukana og hefur gæði grassins farið mikið fram, frá 

teppinu sem var á Gervigrasvellinum í Laugardal sem lagt var árið 

1984(Mannvirkjanefnd KSÍ, 2006), til grassins á Hlíðarenda sem lagt var sumarið 

2015(Elvar Geir Magnússon, 2015). Gæði grassins hefur farið það mikið fram að 

Pepsideildarlið eru farin að skipta út alvöru grasi yfir í gervigras, Stjarnan í 

Garðabæ er búið að spila á gervigrasi síðan 2004 (Mannvirkjanefnd KSÍ, 2006).  

Álag á stoðkerfið 

Í knattspyrnu verka miklir kraftar á líkamann og þarf hann að vera undir það búinn 

að þola þá. Hvort sem er í leik eða á æfingu þarf leikmaður að geta hlaupið, hoppað, 

framkvæmt stefnubreytingar og sparkað í knöttinn. Allt eru þetta samsettar 

hreyfingar margra vöðva og liða og fara oft á tíðum miklir kraftar í gegn um 

líkamann eða útlimi við þessar hreyfingar(Burkett og Carr, 2010). Tökum sem 

dæmi fyrirgjöf frá hægri kanti, en þá er leikmaður yfirleitt á hlaupum með boltann 

og oftar en ekki með andstæðing að sækja á sig. Sóknarmaðurinn býr sig undir að 

spyrna boltanum inn í vítateig andstæðingsins á hlaupum upp kantinn. Þá þarf hann 

að planta stöðufætinum í jörðina við hlið boltans á sama tíma sveiflar leikmaðurinn 

spyrnufætinum aftur á bak og svo strax fram og nemur ristin eða innri fótur við 

boltann af miklu afli til að hann komist ca. 30-40m inn í vítateyg andstæðingsins. 

Á sama tíma og allar þessar hreyfingar eru í gangi þarf leikmaðurinn einnig að byrja 

að hægja ferðina til að geta stöðvað sjálfan sig eftir að boltanum er spyrnt, annars 

endar leikmaðurinn með andlitið í grasinu. Kraftarnir sem verka á líkamann í einni 

hreyfingu geta því verið gífurlega miklir(Burkett og Carr, 2010). Til þessa að mæla 

hámarks kraft leikmanna eru þeir látnir framkvæma stökkpróf (e. Counter 

movement jump). 

Þol 

Gott líkamlegt atgervi gegnir lykilhlutverki í velgengni knattspyrnumanna 

(Carling, 2010). Þoli er skipt í tvo flokka, loftháð þol og loftfirrt þol (Kenney, 

Wilmore, Costill og Wilmore, 2012) til að mæla þol leikmanna er stuðst við 
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tvennskonar próf. Yo-yo test Bangsbo er notað til að mæla loftháð þol en 5x30m 

hraðaþolspróf til að mæla loftfirrta þolið.  

Loftháð þjálfun snýst um þá hreyfingu þar sem líkaminn notast við reglulega 

öndun, þ.e. líkaminn og vöðvarnir fá súrefni til að vinna úr. Loftháð þjálfun er 

mikilvæg knattspyrnumönnum til að þeir geti unnið í langan tíma. Vöðvarnir fá 

nægt súrefni að vinna úr, hún hjálpar einnig við endurheimt líkamans eftir mikil 

átök (Impellizzeri o.fl., 2006). Megnið af hreyfingum leikmanna í knattspyrnuleik 

fara fram á lágmarksákefð þ.e. á léttu skokki eða gangi um völlinn, þá notum við 

loftháða þolið. Í knattspyrnuleik nota leikmenn öll þrjú orkukerfi líkamans, kreatín-

fosfór kerfið (e. ATP-PCr), sykurrófskerfið (e. Glycolysis) og oxunarkerfið. 

Orkukerfin virka saman sem og eitt og sér. Fyrsta kerfið til að virkjast er ATP-PCr  

kerfið og varir í um 30sek, þegar loftfirrta kerfið byrjar að dala skiptir líkaminn yfir 

í sykurrófskerfið og síðan tekur Oxunarkerfið við en það virkjast ekki fyrr en í 

sykurrófskerfinu. Oxunarkerfið er þriðja og síðasta orkukerfi líkamans að virkjast 

en það er virkt í um 98% leiksins(Ingveldur Bragadóttir, 2008; Kenney o.fl., 2012).  

Loftfirrt þol er geta líkamans til að vinna á hárri ákefð í stuttan tíma án 

utanaðkomandi súrefnis. Við loftháða þolþjálfun er aðallega unnið með fosfór-

kreatín kerfið (e. ATP-Pcr) og hefur það hámarks virkni í um 30 sek áður en 

sykurrofskerfið byrjar að virka. Í knattspyrnu er það mjög óalgengt að sprettir vari 

það lengi að sykurrofskerfið virkjist. Sprettir og hröð hlaup eru stór þáttur í 

knattspyrnu, þó svo að það sé minna um það en loftháða þolið. Sprettir í 

knattspyrnuleik eru allt frá 5 – 50m og geta varað í allt að  fer það eftir aðstæðum.  

Þegar leikmaður þarf að geta hlaupið 12 km á 90mín tímabili þarf að hafa mikið 

úthald. Leikmaður er að vinna í 70%  VO2max megnið af tímanum og jafnvel hærra 

þarf hann að þola það. 

 

2.2 Tæknilegar kröfur íþróttarinnar   

Spyrnur 

Eins og nafn íþróttarinnar gefur til kynna er megin þáttur hennar að spyrna knetti, 

hvort sem það er til annars leikmanns á mark eða úr föstu leikatriði. Til að spyrna 

rati á rétta staði og réttar vegalengdir hafa leikmenn og þjálfarar þróað ýmsar 

leiðir til að spyrna boltanum, allt frá tá aftur á hæl. 



10 
 

Innanfótar spyrna 

Algengasta og mikilvægasta spyrnan í knattspyrnu er innanfótar spyrna(Janus 

Guðlaugsson, 1990), hún er notuð við sendingar,  stuttar-, langar- og markspyrnur. 

Innanfótarspyrnur eru nákvæmustu spyrnurnar í fótbolta og má oft sjá leikmenn 

spyrna knettinum hárnákvæmt langar vegalengdir, allt að 30m, með 

innanfótarspyrnu. Í leik notast leikmenn við þessa spyrnu til að senda boltann á 

milli sín 2 til 30m og setja þeir þá oft sveig á boltann með að sparka í hann til 

hliðanna. Knettinum er ekki einungis spilað á milli leikmanna með 

innanfótarspyrnu heldur eru þær einnig notaðar til að skjóta á mark. Þegar leikmenn 

komast nálægt markinu og ætla sér að skora skiptir kraftur spyrnunnar oft minna 

máli heldur en nákvæmni hennar. Með því að spyrna boltanum með innanverðum 

fætinum geta leikmenn stjórnað knettinum fram hjá markmanninum og í netið hvort 

sem það er með jörðinni eða í loftinu. Föst leikatriði eru einnig oft tekin með 

innanfótarspyrnu, leikmaður sem framkvæmir spyrnuna sveigir þá boltann í átt að 

markinu, annað hvort sem sendingu eða skot(Janus Guðlaugsson, 1990). 

Ristarspyrna 

Ristarspyrna gefur mestan kraftinn af öllum spyrnum íþróttarinnar. Í knattspyrnu 

nota leikmenn ristarspyrnur til að koma knettinum langar vegalengdir í formi 

sendinga eða sem hreinsun frá marki. Markmenn nota þessa spyrnu til að sparka frá 

marki og er hún einnig notuð til að skjóta á mark og við rétta framkvæmd myndast 

mikill kraftur (Janus Guðlaugsson, 1990). Þegar ristarspyrna er framkvæmd notast 

leikmenn við einn af þrem mismunandi flötum ristarinnar, þ.e. bein rist, innanverð 

rist eða utan verð rist, seinni tvær mynda snúning á knöttinn (Janus Guðlaugsson, 

1990). Markskot fyrir utan vítateig eru yfirleitt tekin með ristinni, þá er krafturinn 

á knöttinn það mikill að skotið ferðast fram hjá markmanni á miklum hraða og með 

snúningi. Þetta er sú aðferð sem leikmennirnir notuðust við í 

skotfestniprófinu(Janus Guðlaugsson, 1990). 

Aðrar spyrnur  

Þó svo að ristara- og innanfótarspyrnur séu algengustu spyrnurnar í knattspyrnu eru 

þó til margar aðrar; t.d. vippa, hælspyrna, utan fótar spyrna, bakfallsspyrna o.s.frv. 

allar eru þær nytsamlegar en leikmenn verða þó fyrst að ná valdi á þeim algengustu. 

Vippuna notast leikmenn við þegar þarf að koma knettinum yfir einhverja hindrun 

sem verður á vegi þeirra í leik, t.d. andstæðingur í rennitæklingu eða markmaður 

sem rennir sér eða kemur krjúpandi á móti sóknarmanni. Þá stingur leikmaðurinn 
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tánni undir boltann og pikkar léttilega undir hann svo knötturinn takist lauslega á 

loft og ferðist þannig yfir hindrunina á vellinum (Janus Guðlaugsson, 1990). 

Hælspyrna er spyrna sem er notuð til að blekkja andstæðing, til að halda knettinum 

innan vallarins eða sem síðasti valkostur leikmans að losa knöttinn. Í lang flestum 

tilfellum er knettinum leikið fram á við(Janus Guðlaugsson, 1990). 

3. Framkvæmd mælinganna í samvinnu HR og KSÍ 

Til að mæla líkamlega getu landsliðskvennanna voru lögð fyrir þær fimm próf. 

Prófin voru framkvæmd á föstudagskvöldum í Kórnum í Kópavogi, þ.e. fyrir utan 

A-landsliðið sem var mælt á fimmtudagsmorgni. Í mælingarteyminu voru tveir 

meistaranemar, tveir B.sc nemar og þrír nemendur á öðru ári í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Teymið mætti í Kórinn 30 mín áður en landsliðskonurnar 

mættu til æfingar til að undirbúa prófin og takmarka biðtíma leikmanna. Huga þarf 

að mörgum þáttum svo að mælingar sem þessar gangi óhindrað fyrir sig. Það þarf 

að mæla lengdir á hlaupabrautum og setja upp merkingar, keilur, tímahlið og 

mælistikur. 

Í byrjun hvers mælingatíma voru leikmenn merktir með númerum svo 

auðveldara væri að skrá niðurstöður og halda prófunum sem faglegustum. Númerin 

voru gefin eftir stafrófsröð af lista sem mælingarteymið fékk fyrir hvern mælingar 

tíma. Eftir að leikmenn fengu númer byrjuðu fyrstu þrír í hraðaþolsprófinu, 

mælendur reyndu að mæla 6 í einu en það fór eftir því hvort bæði hraðahliðs settin 

virkuðu. Eftir að hraðaþolsprófinu var lokið héldu leikmenn í skotfestnipróf, þar 

var notast við hraðabyssu og mældur var hraði knattar eftir skot úr kyrrstöðu í 

km/klst. Því næst var haldið í Counter movement jump test, þar tóku leikmenn sér 

stöðu á merktum reit og var markmið þeirra að hoppa sem hæst upp í loftið úr 

kyrrstöðu með hendur á mjöðmum og einnig með þriggja skrefa atrennu og hendur 

lausar. Hvert hopp er tekið upp á háhraða myndavél og gögnin úr henni unnin í 

Kinovea myndvinnsluforritinu. Þaðan lá leiðin í Illinois hlaupatæknipróf. Þar 

keppast leikmenn við að ná sem bestum tíma í hlaupabrautinni. Tími leikmanna var 

mældur með hraðahliði, líkt og í hraðaþolsprófinu. Leikmenn byrja liggjandi á 

maganum og spretta svo á stað við hljóðmerki. Þegar allir leikmenn höfðu lokið 

þessum fjórum prófum var farið í Yo-Yo IE2 test sem er úthaldspróf. Öll liðin, allt 

frá U-17 til A-liðsins, voru mæld á sama hátt við sömu aðstæður.  
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3.1 Hraðaþol (5x30m sprettir) 

Leikmenn komu 3 

og 3 á 

hraðaþolsstöðina. Á 

henni var ræsir, 

tímavörður og ritari. 

Hlaupabrautin var 

30m að lengd 

afmörkuð með 

tímahliðum en 

ráslínan var 1m fyrir 

framan hliðið til að 

leikmenn settu hliðið 

ekki óvart af stað 

með því að standa of nálægt hliðinu. Ræsarinn var með skeiðklukku og ræsti 

leikmenn á 10 sek fresti helst á tveim hliðum í einu. Leikmaðurinn spretti þá 30 

metra í gegn um bæði hliðin og skokkaði svo rólega til baka þetta var endurtekið 

sex sinnum og var þá prófinu lokið. Ritari og tímavörður unnu saman við 

tímahliðin, þegar leikmaður rauf geislann í seinna tímahliðinu þuldi tímavörður 

ritara tímann sem skráði hann við viðeigandi nr. leikmanns á skráningarblaði.  

Þegar mælingum er lokið eru niðurstöður allra spretta settar inn í formúlu og úr 

henni fæst svo þreytustuðull. Formúlan sem notast er við (klára) 

 

3.2 Skotfestni (hraðabyssa) 

Þetta var auðveldasta prófið 

sem lagt var fyrir stelpurnar 

og var aðallega sett inn til að 

brjóta upp törnina og leyfa 

þeim að hafa smá gaman. 

Þetta próf var jafnframt það 

próf sem úr varð hvað mesta 

keppnin. Leikmenn fengu tvö skot á mark og var hraði boltans mældur með 

Mynd 3. Staðsetning prófsins á velli 

Mynd 2. Uppsetning og mál hraðaþolsprófana á velli 
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hraðabyssu sem sýnir hraða knattarins í km/klst. Úrvinnsla þessara gagna var eins 

og prófið sjálft mjög auðveld, sú sem var með mestan hraða við útlestur var efst. 

 

3.3 Illinois hlaupafærni próf 

Illinois hlaupafærnipróf er 

framkvæmt á 5x10m svæði afmarkað 

með keilum. Þátttakandi leggst á 

kviðinn við ráslínu með höfuð á 

línunni. Þegar umsjónarmaður ræsir 

sprettur leikmaðurinn á fætur og 

hleypur niður að endalínu, þar snýr 

hann við aftur í attað upphafslínu. Þar 

snýr hann aftur til baka og hleypur 

zig-zag milli keilna í miðju reitsins og 

endurtekur það til baka og að lokum 

sprettur fram og til baka, samtals sex 

ferðir. Hægt er að notast við 

skeiðklukku við tímatöku en í mælingum landsliðanna var notast við tímahliðin til 

að fá sem nákvæmastan tíma. Notast var við eitt tímahlið við mælingarnar sem var 

staðsett á upphafslínu  

 

3.4 Uppstökks próf (e. Countermovement jump test) 

Knattspyrna krefst 

mikils krafts bæði í 

formi sprengju og 

styrks. Við 

notuðumst við 

uppstökkspróf til að 

meta hámarksstyrk 

leikmanna. 

Leikmenn 

framkvæmdu 

fjögur stökk í 

Mynd 4. Uppsetning og mál Illinois prófsins á velli 

Mynd 5. Staðsetning handa í cmj 

stökki úr kyrrstöðu 

Mynd 6. Staðsetning handa í cmj 

stökki með atrennu 
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heildina á tvo mismunandi vegu. Fyrst stukku þær úr kyrrstöðu með hendur á 

mjöðmum. Með því að mæla hæð þessa stökks er hægt að ákvarða hámarksstyrk og 

hlutfallstyrk leikmannsins. Því næst framkvæmdu leikmenn uppstökk með tveggja 

skrefa atrennu og lausar hendur. Það próf er framkvæmt til að sjá stökkgetu 

leikmanna við leiklíkar aðstæður.  

 

3.5 Yo-Yo intermittent endurance level 2 

Síðasta prófið í mælingatörninni var Yo-Yo test. Hópnum var skipt í tvennt og 

annar helmingur hljóp í einu. Yo-Yo test er sett upp með keilum og línum vallarins 

ef þess er kostur. Í okkar tilfelli notuðum við miðlínuna sem byrjunarlínu og keilur 

til að afmarka svæðið. Hlaupaleiðin er 20m löng í hvora átt, 40m í heildina. Við 

notuðumst við Yo-Yo intermittent endurance level 2 fyrir alla aldursflokka. Það 

próf byrjar á erfiðleikastigi 8 og heldur svo  áfram upp. prófið byrjar með 

útskýringum sem eru á ensku, síðan er 

þátttakendum tilkynnt að 5 sek séu í 

start og svo er þeim startað með 

hljóðmerki, bíp. Leikmenn hlaupa þá af 

byrjunarlínu 20m þar heyrist annað bíp 

og þá snúa þau við og hlaupa til baka að 

upphafslínu og þá heyrist annað bíp. 

Þátttakendur þurfa að vera komnir á 

línuna þegar bípið heyrist og mega þeir 

ekki leggja af stað fyrr en bípið það 

heyrist. Ef þátttakandi nær ekki á línu 

áður en hljóðmerkið heyrist fær sá hinn 

sami áminningu, hjá okkur var það gult 

spjald eins og í fótboltaleik, ef 

þátttakenda mistekst svo aftur að 

komast á línu fyrir hljóðmerkið er hann 

/ hún úr leik, en nánar verður farið yfir 

þetta í myndböndunum sem fylgja verkefninu. Ástæðan fyrir því að hópnum var 

skipt er sú að til að halda utan um ferðafjölda hvers og eins þátttakenda þarf að vera 

ritari fyrir hvern og einn og það geta leikmenn gert fyrir hvern annan. 

Mynd 7. Staðsetning og mál yo-yo prófsins á velli 
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Mælingarteymið, þjálfarar og starfsfólk landsliðanna stóð svo á endalínum til að 

dæma áminningar og þegar þátttakendur féllu úr leik og var það þeirra að meta hvort 

leikmaður náði á línu eða ekki. Mælingarteymið var búið að ákveða hvað túlkaðist 

inni og hvað þýddi áminning eða úr. Ef leikmaður var í skrefinu og ekki búinn að 

snerta jörð þegar hljóðmerkið heyrðist en lenti á línunni eftir skrefið, náði hann í 

mark. Ef leikmaður hins vegar lenti skreflengd frá endalínu bar að gefa honum 

áminningu eða vísa honum frá. Það var svo ritaranna að skrá niður ferðafjölda hvers 

og eins og skila inn til mælingateymis.  

4. Aðferð 
5x30m hraðaþol 

Þegar framkvæma á 5x30m hraðaþols próf Bangsbo er mikilvægt að undirbúa 

prófið vel. Áður en hópurinn sem á að mæla kemur sal hlaupabrautin vera tilbúin 

og allar línur og tímahlið tilbúin. Mikilvægt er að það fari ekki á milli mála hvar 

byrjunar- og endahlið séu staðsett og í hvaða átt á að hlaupa. Þegar brautin er mæld 

skal koma hliðunum fyrir með 30m millibili og merkja með límbandi hvar fætur 

þrífótarins eru staðsettar, þannig að ef eitthvað fer úrskeiðis er hægt að koma hliðinu 

fyrir á sama stað aftur. Eftir að hliðunum hefur verið komið fyrir skal mæla 

ráslínunna sem er 1m fyrir framan ráshliðið, ástæðan fyrir ráslínunni er svo að 

þátttakendur setji ekki tímahliðið óvart af stað eða trufli mælingu sem er nú þegar í 

gangi. Hægt er að mæla einn til þrjá í einu ef aðeins eitt sett af hliðum er til staðar, 

sex ef tvö sett eru á staðnum og níu ef það eru þrjú sett. Á hverju setti er tímavörður, 

ritari og ræsir, tímavörðurinn les tíma hvers spretts upp fyrir ritarann sem skráir þá 

hjá sér á skráningarblað. Tímavörður þarf að þekkja tímahliðið sem hann er að vinna 

með svo skráningin sé rétt og að hann geti gripið inn í ef eitthvað fer úrskeiðis, t.d. 

tímahlið detta út eða þátttakandi, starfsmaður eða áhorfandi rekast í hliðin eða það 

kemur upp villa. Áður en mælingar hefjast er mikilvægt að prufa hliðin og sjá hvort 

þau virki.  

Ræsirinn gegnir mjög mikilvægu hlutverki í hraðaþolsprófunum ekki er 

þörf á að hafa fleiri en einn ræsir þó svo að unnið sé með eitt eða fleiri sett af 

tímahliðum. Ræsirinn þarf  að hafa skeiðklukku og flautu, eða vera óhræddur við 

að nota rödd sína eða gefa frá sér hátt greinargott merki sem allir heyra þrátt fyrir 

umhverfishljóð. Ræsirinn gefur þátttakendum merki um að hlaupa af stað með fyrir 

fram ákveðnu merki, það er mjög mikilvægt að allir sem taka þátt þekki merkið svo 
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að þeir bregðist við þegar þeir heyra merkið. Ræsirinn gefur fyrsta hlaupara merki 

og um leið setur hann skeiðklukkuna af stað, að 10 sek liðnum gefur hann næsta 

þátttakanda merki að hefja sprett og 10 sek síðar fer þriðji þátttakandinn af stað, á 

sekúndu 30 fer fyrsti þátttakandinn aftur af stað og svo koll af kolli á 10 sek 

millibili. Hægt er að nota sama ræsirinn fyrir mörg setta af hliðum. Þátttakendurnir 

sem hlaupa hafa 30 sek til að taka sprett og vera svo tilbúin aftur í næsta sprett, hver 

sprettur tekur á bilinu 4-7 sek svo að hann hefur 23-26 sek að komast aftur að 

rásmarkinu til að hefja næsta sprett. Við létum stúlkurnar hlaupa sex spretti í stað 

fimm.  

Skotfestnipróf 

Skotfestniprófið var framkvæmt í vítateig á öðrum enda vallarins. Knettinum var 

komið fyrir á vítapunkti og hraðabyssu fyrir aftan markið. Leikmenn fengu tvö 

tækifæri til að skjóta og var fastasta skotið skráð á skorblað. Hér skiptir máli fyrir 

leikmenn að reyna að skjóta eins fast og þeir geta á mitt markið til að byssan mæli 

hraðan. Prófdómari stillir byssuna á stöðuga virkni (e. Continuous) en sú stilling 

virkaði best. Prófdómari sá svo um að rita hraða knattarins á blað og gefa merki um 

að hann mætti taka næsta skot. Veitt vor leyfi til að taka auka skot ef að þátttakandi 

skaut báðum skotum fram hjá markinu eða ef byssan las ekki hraða skotsins. Þegar 

skotfestni er mæld er mikilvægt að hafa bolta sem eru með réttum loftþrýstingi, best 

er að fylgja reglum KSÍ um loftþrýsting keppnisbolta 0,6-1,1bar (IFAB og FIFA, 

2017). 

Cmj uppstökkspróf 

Cmj prófið var framkvæmt á tvo vegu, annars vegar var það gert úr kyrrstöðu með 

hendur á mjöðm og hoppað af fullum krafti beint upp í loftið og hins vegar var það 

gert með þriggja skrefa atrennu til að líkja eftir leiklíkum atburðum. Þegar 

leikmaður framkvæmir prófið þurfa nokkrir hlutir að vera á hreinu. Leikmaðurinn 

má ekki vera í síðbuxum þar sem hann fær merkimiða á efsta höfuð fibulu. Þessi 

merking er notuð við myndgreiningu á stökkunum tveimur. Myndböndin eru keyrð 

í myndvinnsluforritinu Kinovea. Þar er hægt að greina þær niðurstöður sem sóst er 

eftir. Leikmaðurinn þarf að standa inni í kassa sem er merktur á grasið þegar hann 

framkvæmir stökkið og lenda inni í honum aftur til að fá sem mesta nákvæmni út 

úr myndgreiningunni. Þegar stokkið er með atrennu, byrjar leikmaðurinn inni í 

kassanum og tekur svo tvö til þrjú skref út úr honum í líkingu við til til hlaup. , 
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leyfilegt er að vera í leggings. Leikmaðurinn tekur tvö skref lendir og stekkur upp 

eins hátt og hann mögulega getur með beina fætur, ef leikmaðurinn beygjur hnén 

er stökkið ógilt og þarf að endurtaka það. Leikmenn fengu tvær tilraunir fyrir hvort 

stökk og ekki var gefið aukastökk nema ef bæði stökkin klikkuðu. Einn til tveir 

starfsmenn voru við Cmj prófið en þar þarf hvorki ritara né tímavörð því öll gögn 

eru unnin eftir á þegar myndböndin eru greind. Mikilvægt er að merkja leikmenn á 

réttum stað svo að niðurstöður séu marktækar. 

Illinois hlaupafærnipróf 

Hér erum við að kanna hlaupafærni leikmanna með stuttum sprettum og 

stefnubreytingum. Hér var notast við tímahlið sem var staðsett við upphafslínuna. 

Hér þarf að gæta þess að þátttakendur skilji prófið áður en þeir leggja í hann, það 

er mjög algengt að leikmenn gleymi seinni sikk sakk ferðinni og taki þar með beinan 

sprett að rásmarkinu.   

Yo-yo IEII 

Yo-Yo testið er yfirgripsmesta prófið sem við framkvæmum og erfiðast að dæma. 

Í þessu prófi eru margir þættir sem koma þarf að huga að til að það gangi vel fyrir 

sig. Fyrst þarf að vera með vel afmarkaðan völl, hlaupaleiðin er eins og áður hefur 

komið fram 20m og svo er snúið við og hlaupið 20m til baka, þar er 2,5 m 

hvíldarsvæði þar sem leikmönnum geta hvílt sig í 5 sek þar til næsti sprettur er 

hlaupinn. Hver ferð samanstendur af 3 hljóðmerkjum; fyrsta merkið gefur kynni á 

að hlaupa eigi af stað, annað hljóðmerkið segir að þú eigir að vera mættur á endalínu 

og megir hlaupa til baka að rásmarki og þriðja hljóðmerkið þýðir að þátttakandi 

skal vera kominn í mark. Ef á einhverjum tímapunkti í ferðum sínum að næstu línu, 

leikmaður nær ekki á línuna áður en hljóðmerkið heyrist skal gefa honum 

áminningu við fyrsta brot og við næsta brot hefur hann lokið keppni. Það eru þó 

nokkur túlkunar atriði sem allir umsjónarmenn og dómarar þurfa að vera með á 

hreinu.  

 Hvenær skal gefa áminningu eða vísa þátttakenda úr prófinu. Ef að 

leikmaður lendir með tábroddinn á línunni eða er í loftinu , hvort sem er rás-

/endalína eða viðsnúningslína hefur hann náð línunni. Ef þátttakandinn lendir hins 

vegar frá línunni ber að gefa honum áminningu eða vísa frá og þátttöku hans lokið. 

Ekki er tekið tillit ef þátttakandinn rennur eða hrasar á leiðinni, ef hann rennur til 

og nær þar af leiðandi ekki í mark skal hann fá áminningu eða frávísun. Þegar 
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þátttakandi leggur af stað í hverja ferð, þá skal hann ekki leggja af stað fyrr en 

hljóðmerki hefur verið gefið. Leggi hann af stað áður en merkið heyrist skal veita 

honum áminningu eða vísa á úr leik, fyrir þjófstart. Einnig þarf þátttakandinn að 

vera alveg kyrr á ráslínu þegar hljóðmerkið heyrist og má þar með ekki tímasetja 

hlaup á hvíldarsvæðinu að ráslínu til að spara orku, honum ber að vera kyrr þegar 

lagt er af stað.  

Úrvinsla myndbandana 

Myndböndin voru tekin upp í Hamarshöllinni í Hveragerði. Þrír leikmenn 

meistaraflokks Hamars voru leikarar í myndböndunum en það voru þeir Sam 

Molsom, Danny Lloyd og Reid James Wilson. Stjórn myndatöku var í höndum 

Huga Kristinssonar og Hlyns Ingvarssonar en hann sá einnig um flytja það yfir í 

tölvu. Myndböndin sjálf voru svo unnin í iMovie og Movavi video editor 12, þar 

voru myndböndin klippt og talað inná þau.  

Lokaorð 
Knattspyrna er mikilvægur hluti af nútíma samfélagi. Milljónir manna um heim 

allan leika íþróttina og eru fjárhæðirnar í kringum hana gífurlega miklar. Það er því 

mikilvægt að lið haldi vel á spilunum varðandi líkamlegt ástand lekmanna til að fá 

sem mest úr þeim og til að geta valið lið af kostgæfni. Afkastamælingar eru því 

tilvalinn kostur fyrir þjálfara til þess að sjá líkamlegt ástand leikmanna sinna sem 

og árangur þjálfunaraðferða sinna. Til að mælingarnar virki vel og séu marktækar  

þarf að framkvæma þær á réttan máta og er það markmið þessa verkefnis að 

myndböndin geti aðstoðað starfsfólk og þjálfara landsliðanna sem og leikmenn í að 

átta sig á til hvers er ætlast af þeim og þeir framkvæmi prófin eftir bestu getu. Til 

þess að Íslendingar geti haldið áfram að eiga bæði lands- og félagslið í efsta 

gæðaflokki er nauðsynlegt að halda vel á spöðunum við þjálfun leikmanna og þá 

einna helst hjá ungviðinu. Afkastamælingar er ekki einhver töfralausn á vandaálinu 

en með réttri framkvæmd getur það verið frábært tól til að ýta undir áhuga með að 

sýna fram á framför. 
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Viðaukar 

Texti sem var lesinn inn á myndböndin 

5x30m test 

- Í 5x30m hraðaþolsprófi er mikilvægt að hafa hlauparöðina á hreynu bæði 

fyrir starfsmenn og leikmenn eins. 

- Hér sjáum við tvær umferðir í rauntíma. Leikmenn eru ræstir með 10 sek 

millibili og hafa þeir 30 sek til að vera mættir aftur á ráslínu frá því að 

spretturinn hófst. Leikmenn þurfa að vera klárir á því hvaða merki sé gefið 

áður en prófið hefst, hér er notast við flautu. Einnig þurfa leikmenn að vita 

að ef þeir fipast og leggja of snemma af stað skulu þeir klára sprettinn 100%. 

- Rétt hlaupaaðferð er þegar leikmenn hlaupa á 100% ákefð í gegn um bæði 

hliðin og byrja ekki afhröðun fyrr en þeir hafa skorið hlið nr.2 

- Hér sjáum við leikmann sem byrjar allt of snemma að hægja á sér en það 

getur leitt til þess að hann skekki niðurstöður sínar. 

Counter movement jump test 

- Byrjunarstaða í cmj prófi er eins og sést hér, axlar breidd milli fóta og 

hendur á mjöðmum. Mikilvægt er að leikmaðurinn stökkvi beint upp í loft 

með beinar fætur og lendi aftur jafnfætis á sama stað. Hendur skulu vera á 

mjöðmum allan tímann. 

- Í uppstökki með atrennu eru hendur lausar og þær notaðar til að gefa aukin 

kraft í stökkið. Leikmaðurinn tekur tvö til þrjú skref aftur á bak frá 

uppstökkspunkti og notar það sem til hlaup. Þá stekkur hann jafnfætis upp í 

loft og lendir aftur á sama stað. 

- Í uppstökkinu þurfa leikmenn að halda fótunum beinum og beygja ekki hnén 

í loftinu, en að ógildir stökkið. 

Illinois sprinting agility test 

- Í Illinois prófinu hlaupa leikmenn sex ferðir á tilgreindu svæði. Leikmenn 

byrja á maganum og spretta svo á fætur til að hefja hlaupið. Hér þurfa 

leikmenn að þekkja rásmerkið og hlaupaleiðina vel. 

- Tíminn er mældur með tímahliði til að tryggja sem nákvæmustu mælinguna. 

- Algengustu mistökin í þessu prófi er að leikmenn gleymi sér í zig-zag 

hlaupinu og sleppi svigferðinni til baka. Gott er að hvetja leikmanninn áfram 

með leiðbeiningum og minna hann þannig á hverja hlaupaleið fyrir sig. 
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Skotfestnipróf 

- Þegar spyrnukrafturinn var mældur var knettinum stillt upp á vítapunkti og 

honum spyrnt þaðan til mælingar. Leikmenn áttu að reyna eftir fremsta 

megni að spyrna beint á markið.  

- Algengustu mistökin í þessu prófi  var að leikmenn spyrntu boltanum yfir 

eða fram hjá markinu og náði byssan þá ekki mælingu. Leikmenn fengu tvö 

skot á markið með möguleika á þriðja ef bæði skotin geiguðu.  

Yo-yo IE2 

- Í yo-yo testi hlaupa leikmenn 40m og fimm sek hvíld á milli. Ein ferð 

samanstendur af tveimur 20m sprettum sem afmarkast með þremur 

hljóðmerkjum, eða beepum. Leikmaður þarf að snerta rás- eða viðsnúnings 

línu fyrir eða á sama tíma og hljóðmerkið heyrist. Mikilvægt er að meta rétt 

hvort að leikmaður nái í mark eða ekki.  

- Ákefðin í prófinu eykst svo stigvaxandi með hverri ferð sem hlaupin er. 

- Hér koma nokkur dæmi hvenær leikmaður nær í mark og þar á eftir hvenær 

hann fær áminningu eða er úr leik, auk brota sem leiða af sér áminningu eða 

brottrekstur. 

- Hér sjáum við leikmann ná auðveldlega í mark, hann er kominn vel yfir 

línuna þegar hljóðmerkið heyrist. 

- Hér sjáum við leikmanninn stíga með allan fótinn á línuna þegar 

hljóðmerkið heyrist. 

- Hér snertir leikmaðurinn ráslínuna með tánni þegar hljóðmerkið heyrist. 

- Hér hangir leikmaðurinn í loftinu þegar hljóðmerkið kemur, þetta var leift 

þar sem leikmaðurinn hefur tekið skrefið og lendir svo innan endalínu. 

- Hér sjáum við svo löglegt start samkvæmt yo-yo staðli og þar á eftir 

löglegan viðsnúning. 

- Núna sjáum við þau atvik sem ber að refsa fyrir, við fyrsta brot er áminning 

og síðan brottrekstur. 

- Leikmaður nær ekki á endalínu við hljóðmerki. 

- Leikmaður stöðvar ekki áður en lagt er af stað 

- Leikmaður þjófstartar 

- Einnig ber að refsa fyrir ef leikmaður nær ekki á viðsnúningslínu.  


