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Úrdráttur  
 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að athuga hvort að hægt væri að bæta 

þol knattspyrnu leikmanna með djúpvatnshlaupi. Í þessari ritgerð er farið 

yfir niðurstöður í Illinois agility prófinu og er meginmarkmiðið að athuga 

hvaða áhrif djúpvatnshlaup hefur á getu leikmanna í framkvæmd á snerpu 

eftir hlaup í vatni. Gerð var íhlutunar samanburðarrannsókn og stóð 

íhlutunin í sjö vikur. Þátttakendur í rannsókninni voru alls 45 og æfa þeir 

með Ungmennafélagi Breiðabliks í Kópavogi. Þátttakendum var skipt upp í 

tvo handahófskennda hópa þar sem annar stundaði þolþjálfun á landi og 

hinn hlaup í vatni. Framkvæmdar voru mælingar á þáttakendum fyrir og 

eftir íhlutunina og var tekinn samanburður á niðurstöðum úr Illinois agility 

prófinu. Vonast var eftir því að djúpvatnshlaup hafi jákvæð áhrif á getu 

leikmanna í framkvæmd á snerpu. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur 

(p>0,05) munur á milli bætinga í hópunum sjálfum en leikmenn sem 

stunduðu djúpvatnshlaup í sjö vikur bættu sig marktækt (p=0,013) meira 

heldur en hópurinn sem stundaði þolþjálfun á landi. 
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Formáli 

Íþróttir eru mitt helsta áhugamál og æfi ég sjálf handbolta með FH í Hafnarfirði af 

fullum krafti. Líkamlegt álag í keppnisíþróttum getur verið mikið í byrjun tímabils 

og í lok tímabils. Djúpvatnshlaup var eitthvað sem ég hafði prófað sjálf í 

endurhæfingarskyni eftir slæmar ökklatognanir. Þegar verkefnið var kynnt fyrir mér 

fannst mér mjög áhugavert að fá að sjá hvort hægt væri að nota hlaup í vatni sem 

þjálfunarþátt á þoli, hvort sem að það er fyrir meidda íþróttamenn eða bara til að 

breyta aðeins um þjálfun til að létta á álagi íþróttamanna.   

 Þessi 12 ECTS eininga ritgerð er lokaverkefnið mitt í Íþróttafræði í B.Sc. 

við tækni- og verkfræðideild innan Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinandi var Dr. 

Ingi Þór Einarsson og vil ég þakka honum fyrir frábært starf í rannsókninni og við 

leiðbeiningu í skrifum á verkefninu. Guðný Erna Bjarnadóttir samnemandi minn og 

samrannsakandi fær stórt hrós fyrir góða samvinnu og skemmtanir í gegnum skrifin. 

Sérstaklega vil ég þakka Guðrúnu Elvu Sverrisdóttur og Hönnu Mjöll Þórsdóttur 

fyrir yfirlesturinn á verkefninu. Ásamt þeim vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir 

mikinn stuðning og þolinmæði í gegnum skrifin.  
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Inngangur 

Knattspyrna er talin ein vinsælasta íþróttagrein í heimi og eru 211 sérsambönd skráð 

í Alþjóðsambandið, Fédération Internationale de Football Association, betur þekkt 

sem FIFA (FIFA, e.d.; Thomas Reilly og Williams, 2003). 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) er eitt þessara 211 sérsambanda og er það æðsti 

aðili knattspyrnumála hér á landi. KSÍ er sambandsaðili innan Íþrótta- og 

ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) og öll þau félög sem iðka og keppa í knattspyrnu 

eru aðilar að KSÍ hér á landi („Lög Knattspyrnusambands Íslands“, 2016). KSÍ 

skilar inn starfsskýrslu til ÍSÍ á hverju ári og samkvæmt árskýrslu ÍSÍ fyrir árið 2016 

voru 26.531 einstaklingar sem stunduðu knattspyrnu hér á landi. Það ár var 

knattspyrna fjölmennasta íþróttagreinin á Íslandi (Íþrótta- og ólympíusamband 

Íslands, 2017). Í tölum um iðkendafjölda KSÍ er ekki tekinn saman sá fjöldi iðkenda 

sem stunda íþróttina sér til skemmtunar meðal annars í hádeginu eða á kvöldin með 

vinum („Um KSÍ“, e.d.).   

 

Fræðileg umfjöllun um líkamlegar kröfur í knattspyrnu 

Knattspyrna er liðsíþrótt (Kirkendall, 2011) sem krefst mismunandi líkamlegra, 

lífeðlifræðislegra og líffræðilegra þátta (T. Reilly og Doran, 2003). Leikstaða 

knattspyrnumanns getur haft mismunandi áhrif á líkamlegar kröfur og hefur því 

áhrif á heildar orkuútgjöld leikmanns í leik (Bangsbo, Mohr og Krustrup, 2006; 

Bloomfield, Polman og O’Donoghue, 2007). Knattspyrnumenn þurfa að 

framkvæma ýmsar hreyfingar í knattspyrnuleik sem þarfnast líkamlegs þols, 

stöðuleika, styrkleika, hraða, snerpu, krafts, liðleika og hreyfistjórnunar 

(Bloomfield o.fl., 2007; Jovanovic, Sporis, Omrcen og Fiorentini, 2011). 

 

Yfirferð knattspyrnuleikmanna í einum knattspyrnuleik er mjög mikil þó svo að 

leikmenn hlaupi ekki stanslaust í 90 mínútur  (Kirkendall,2011). Hver leikur 

inniheldur mismunandi ákefðir, meðal annars skokk, labb, spretti og hratt hlaup e. 

high intensity running (Kirkendall, 2011; Mohr, Krustrup, Andersson, Kirkendal 

og Bangsbo, 2008). Hlaup knattspyrnuleikmanns getur einnig innihaldið stökk, 
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hliðarhreyfingar og hlaup afturábak en það fer bara eftir því hvað er að gerast í 

leiknum hverju sinni (Amiri-Khorasani, Sahebozamani, Tabrizi og Yusof, 2010; 

Kirkendall, 2011). Rannsóknir sýna að atvinnukonur í knattspyrnu standa 16 – 19%, 

labba 42 – 44% og skokka 28 – 34% af heildartíma leiksins (Krustrup, Mohr, 

Ellingsgaard og Bangsbo, 2005; Mohr o.fl., 2008). Einnig framkvæma leikmenn 

125 (Krustrup o.fl., 2005) – 150 (Mohr o.fl., 2008) sinnum hratt hlaup í leik eða 4,8 

– 6% af leiknum. Leikmenn framkvæma þar með 26 – 30 spretti í leik eða 1,2 – 

1,4% af tíma leiks (Bloomfield o.fl., 2007; Mohr o.fl., 2008).  

  Loftháð þol er mikilvægt í knattspyrnu (Dragijsky, Maly, Zahalka, 

Kunzmann og Hank, 2017) þar sem rannsóknir sýna að heildarhlaup atvinnukvenna 

er á bilinu átta (Kirkendall, 2011) til tíu kílómetra í leik (Datson o.fl., 2017; Mohr 

o.fl., 2008). Heildarhlaup leikmanna er þó mismunandi eftir leikstöðum 

(Kirkendall, 2011) og eru það miðvallarleikmenn sem hlaupa hvað lengst í einum 

leik (Bangsbo o.fl., 2006; Datson o.fl., 2017). Loftháð þol hefur jákvæð áhrif á þann 

heildartíma sem fer í hreyfingar með hárri ákefð, fjölda spretta og fjölda snertinga 

við boltann í leik (Dragijsky o.fl., 2017). Gott loftháð þol getur einnig flýtt til við 

endurheimtunarferli leikmanna eftir hreyfingar með hárri ákefð (Dragijsky o.fl., 

2017).  

  Loftfirrt þol leikmanna getur haft áhrif á lokaúrslit leikja (Amiri-Khorasani 

o.fl., 2010; Little og Williams, 2005) en það einkennist af endurteknum hreyfingum 

með hárri ákefð í stuttan tíma (Dragijsky o.fl., 2017). Um 11% af heildarhlaupi 

knattspyrnumanns í leik eru framkvæmdar í slíkum hreyfingum eins og að keppast 

um að ná boltanum eða reyna að skora mark (Amiri-Khorasani o.fl., 2010; Little og 

Williams, 2005). Fjölmargar breytingar verða á hreyfingarvirkni leikamanna, en 

niðurstöður rannsókna sýna að á milli 1000 (Kirkendall, 2011) – 1500 breytingar 

verða á 4 – 6 sekúndna fresti (Bloomfield o.fl., 2007; Krustrup o.fl., 2005; Mohr 

o.fl., 2008; T. Reilly, 1997). Slíkar hreyfingar geta verið ófyrirsjáanlegar og eru oft 

slitróttar eða ósamfelldar (Kirkendall, 2011) eins og í hröðun, hraðaminnkun, 

breytingum á stefnu, óhefðbundnum hreyfingum og í ýmsum tæknilegum 

hreyfingum (Dragijsky o.fl., 2017). 
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Snerpa 

Stuttir sprettir með breytingum á stefnu krefjast mikils hraða (e. speed) og snerpu 

(e. agility) (Horička, Hianik og Šimonek, 2014; Little og Williams, 2005), þar sem 

þau vinna saman að því að hreyfa líkamann eins hratt og mögulegt er (Horička o.fl., 

2014). Hraði er skilgreindur sem sá tími sem tekur leikmann að fara ákveðna 

vegalengd á sem stystum tíma (Horička o.fl., 2014) og snerpa er sú hæfni til að 

hreyfa líkamann snögglega þar sem breyting verður á stefnu eða hraða með tilliti til 

áreitis (Sheppard og Young, 2006). Gæði snerpu aukast eftir því sem samhæfing á 

hraða, jafnvægi og krafti (e. power) er betri við framkvæmd hennar (Goral, 2015). 

Hraða má skipta niður í þrjú stig, hröðun (e. acceleration), hámarkshraði (e. 

maximum speed), eða stöðvun (e. deceleration) (Horička o.fl., 2014). Rannsóknir 

hafa sýnt að bæði snerpa og hraði eru líkamleg hæfni en eru frábrugðin  hvort öðru 

(Little og Williams, 2005; Sheppard og Young, 2006). Því eru hröðun og stöðvun, 

sem gerast í snerpuhreyfingum, sérstakir eiginleikar sem ætti að þjálfa sem slíka 

(Horička o.fl., 2014; Jeffreys, 2006). 

 

Skilgreining Sheppard og Young (2006) á snerpu, sem farið er í hér að ofan, er 

byggð á skilgreiningu Young, James og Montgomery (2002). Í skilgreiningu Young 

o.fl. (2002) er bent á tvo meginþætti sem hafa áhrif á framkvæmd snerpuhreyfinga, 

stefnubreytingarhraða og skynjunar- og ákvörðunartökuþætti.   

 Skilgreining Sheppard og Young (2006) kemur betur inn á þá hugrænu þætti 

skynjunar og ákvörðunartöku sem stuðla að framkvæmd snerpu í íþróttum eins og 

að bregðast við áreiti þar sem snögg hreyfing verður á öllum líkamanum. Einnig 

kemur hún inn á þætti sem taka þátt í framkvæmd á hröðun, stöðvun og breytingum 

á stefnu til að komast frá andstæðingi, sprettum með breytingum á stefnu þar sem 

samstuð getur orðið við boltann eða andstæðing (Sheppard og Young, 2006). 

Skilgreiningin bendir þar með á að snerpu hreyfingar teljist ekki einungis vera 

snerpa þegar breyting verður á hraða eða stefnu heldur inniheldur hún opna 

hreyfingu þar sem viðbrögð verða við áreiti (Sheppard og Young, 2006). Opnar 

hreyfingar eru hreyfingar sem eru ekki sérstaklega æfðar fyrirfram (Sheppard og 

Young, 2006). Dæmi um slíkar hreyfingar í fótbolta eru þegar leikmaður eykur 

hraða sinn eða stöðvar hratt til að hindra andstæðing. Þar sem þessi hreyfing er ekki 



   

9 
 

fyrirfram ákveðin, heldur er viðbragð við hreyfingum andstæðingsins (áreitið) og 

telst hún opin hreyfing (Sheppard og Young, 2006).   

  Mynd 1, hér að neðan sýnir meginþætti snerpu ásamt undirþáttunum sem 

taka þátt í framkvæmd á snerpu hreyfingum.  

 

Mynd 1. Þættir snerpu (Breytt frá Young o.fl., 2002).  

 

Til þess að mæla snerpu í knattspyrnu er oft notað Illinois agility próf (IAT) 

(Hachana o.fl., 2013), Thomas Reilly og Doran (2003) vilja meina að það sé með 

betri prófum til að skilgreina snerpu knattspyrnuleikmanna. IAT hefur verið þróað 

og fyrirhugað til að hjálpa til við mælingar á hraða í stefnubreytingum (Hachana 

o.fl., 2013). Í nóvember 2017 og janúar 2018 voru framkvæmdar ýmsar mælingar 

á U-16, U-17 og U-19 unglingalandsliðum kvenna í knattspyrnu hér á landi (Hjalti 

Rúnar Oddsson, 2018). Eitt af þessum mælingum var IAT og má sjá meðaltíma og 

staðafrávik stelpnanna í töflunni hér að neðan, sjá töflu 1.  
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Tafla 1. Meðalhraði í Illinois agility prófinu 

  Fyrri mælingar  Seinni mælingar 

Landsliðshópur n  n  

U-16 24 16,81(±0,64) 26 16,13(±0,44) 

U-17 25 16,79(±0,70) 16 16,02(±0,38) 

U-19 20 15,78(±0,43) 20 16,05(±0,62) 

n= Fjöldi þátttakenda 

  

Rannsókn sýndi að framfarir geta orðið á leikmönnum í IAT frá byrjun tímabils til 

enda þess (Dragijsky o.fl., 2017). Í byrjun tímabils hlupu leikmenn á 18.82 ± 0.56 

sekúndum en enduðu tímabilið á að hlaupa á 17.89 ± 0.66 sekúndum (Dragijsky 

o.fl., 2017).  

 

Þolþjálfun knattspyrnumanna 

Þolþjálfun knattspyrnumanna er oft æfð í lotuþjálfun (e. interval training) 

(Helgerud, Engen, Wisloff og Hoff, 2001) eða í leiklíkum æfingum (Impellizzeri 

o.fl., 2006). Til þess að þolþjálfunin beri árangur þarf æfingin að vera með hárri 

ákefð þar sem íþróttamenn æfa með 90-95% af hámarkspúlsi þeirra (Impellizzeri 

o.fl., 2006). Rannsókn sýndi að leiklíkar æfingar beri jafn góðan árangur í 

þolþjálfun og lotuþjálfun (Impellizzeri o.fl., 2006). Það gæti þar með verið hentugra 

að notast við leiklíkar æfingar þar sem sýnt hefur verið fram á að þolþjálfun með 

leiklíkum æfingum bætir frammistöðu leikmanna í keppni (Impellizzeri o.fl., 2006). 

Með þeim verður áhugi leikmanna meiri og auðveldar því þátttöku leikmanna í 

þolþjálfuninni (Impellizzeri o.fl., 2006). 

 

Djúpvatnshlaup 

Djúpvatnshlaup (e. deep – water running) er hreyfing í dýpri enda sundlaugar þar 

sem einstaklingar halda lóðréttri stöðu með höfuðið uppúr án þess að snerting verði 

við botn laugarinnar (T. Reilly, Dowzer og Cable, 2003; Wilder og Brennan, 1993). 

Í æfingunum er oft notast við sérstakan flotbúnað, vesti eða belti, til að hjálpa 

einstaklingum við að halda sér á floti í vatninu (Aquatic Exercise Association, 2010; 
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T. Reilly o.fl., 2003; Wilder og Brennan, 1993).   

  Þolþjálfun á landi getur valdið miklu álagi á neðra bak og útlimi líkamans 

(Killgore, 2012). Djúpvatnshlaup hefur því verið notað meðal íþróttamanna sem 

glíma við meiðsli (Wilder og Brennan, 1993) eða í endurhæfingarskyni fyrir fólk 

með stoðkerfisvandamál (T. Reilly o.fl., 2003), þar sem vatnið getur hjálpað til við 

að létta á hreyfingum sem valda verkjum (Aquatic Exercise Association, 2010). 

Vatnið getur hjálpað við að draga úr bólgu vegna þrýstings sem myndast í vatninu 

og hita þess (Aquatic Exercise Association, 2010). Niðurstöður rannsókna á 

langhlaupurum sýna að djúpvatnshlaup geti verið árangursrík þjálfun á móti land 

þjálfun til að viðhalda loftháðu þoli hlauparanna (Bushman o.fl., 1997; Wilber, 

Moffatt, Scott, Lee og Cucuzzo, 1996).  

  Rannsóknir benda til þess að með djúpvatnshlaupæfingum, þar sem 

viðeigandi ákefð og þjálfunartími er til staðar, getur þjálfunin verið heilsubætandi 

fyrir hjarta- og æðakerfið (Aquatic Exercise Association, 2010). Það hafa verið 

gerðar rannsóknir á því hvort hægt sé að ná hámarksákefð lífeðlisfræðilegra þátta í 

djúpvatnshlaupi líkt og hægt er á landi (Nurmi, 2017; Wilder og Brennan, 1993). 

Til að mæla hvort svo sé þá er hámarkssúrefnisupptaka og hámarkspúls á landi 

mældur (Wilder og Brennan, 1993). Niðurstöður rannsóknanna sýna að hægt er að 

ná svipaðri hámarkssúrefnisupptöku og hámarkspúls í vatni og á landi (Nurmi, 

2017; Wilder og Brennan, 1993). Hægt er að ná á bilinu 83 til 89% af 

hámarkssúrefnisupptöku og 89 til 95% af hámarkspúlsi í vatni miðað við þau gildi 

sem  fundust á landi (Wilder og Brennan, 1993). Niðurstöður Nurmi (2017) sýndu 

að hægt er að bæta þol með djúpvatnshlaupi í vatni.  

  Hlaupastílar sem oftast eru notaðir í djúpvatnshlaupi eru háar hnélyftur (e. 

high-knee) eða utanvegahlaup (e. cross-country) (Killgore, Wilcox, Caster og 

Wood, 2006). Samanburður hefur verið gerður á þessum tveimur stílum, þar sem 

niðurstöður sína að utanvega stíll í vatni er mun líkari því að hlaupa á landi heldur 

en háar hnélyftur (Killgore o.fl., 2006). Talsverður munur er á hreyfingum stílanna 

þar sem notast er við meiri hreyfingu í utanvegastílnum. Hann er því betri fyrir 

þjálfun á hlaupi en háar hnélyftur líkjast meira stigahlaupi og er sá stíll talinn betri 

til að auka hraðahlutfall (Killgore o.fl., 2006). 
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Markmið og rannsóknarspurning 

Megintilgangur rannsóknar var að athuga hvort að hægt væri að bæta þol 

knattspyrnukvenna með djúpvatnshlaupi.  

  Í þessari ritgerð verður farið yfir niðurstöður úr Illinois agility prófinu og 

líkamsmælingum. Megin rannsóknarspurning ritgerðarinnar er,  

1. Hvaða áhrif hefur djúpvatnshlaup á getu leikmanna við framkvæmd á 

snerpu ? 

Auka þess verður leitast við að svara eftifarandi spurningum, 

2. Hefur þyngd áhrif á hraða snerpunnar ? 

3. Hvernig stendur hópurinn í samanburði við landslið? 
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Aðferðafræði  

Rannsóknaraðferð 

Gerð var íhlutunar samanburðarrannsókn á knattspyrnukonum. Rannsóknarvinnan 

stóð yfir í tólf vikur frá janúar 2018 og var íhlutun rannsakenda í sjö vikur á 

tímabilinu. Mælingar voru gerðar á hæð og þyngd þátttakenda, hámarkssúrefnis 

upptöku (VO2max), 5x30m sprettum, Illinois stefnubreytingarprófi (e. Illinois 

agility), hnébeygjuhoppi (e. Countermovement jump (CMJ)) og skothraða bæði 

með hægri og vinstri fæti ásamt því að leikmenn tóku áhugahvatapróf, sjá viðauka 

1. Sömu mælingar fóru fram fyrir og eftir íhlutunina.   

  Framkvæmd hámarkssúrefnisupptökuprófsins fór fram á 

íþróttarannsóknarstofu Háskólans í Reykjavík (HR). Aðrar mælingar fóru fram á 

æfingasvæði leikmanna í knattspyrnuhúsi Breiðabliks í Fífunni í Kópavogi. 

Leikmenn skráðu sig sjálfir í mælingarnar í HR en í Fífunni komu þeir í tveimur 

hópum sem skipt var í eftir flokki leikmanna. Áður en mælingar hófust svöruðu 

þátttakendur spurningarlista varðandi heilsufar og meiðsli, sjá viðauka 2. 

Eftir fyrstu mælingarnar var úrtakinu skipt handahófskennt í tvo æfingarhópa, þar 

sem annar hópurinn æfði þolþjálfun á landi á meðan hinn æfði þolþjálfun með 

djúpvatnshlaupi. Íhlutunin var aukalega tvisvar til þrisvar sinnum í viku, mánudaga, 

miðvikudaga og sunnudaga og var hver æfing áætluð í 45 mínútur. Landhópurinn 

æfði í Fífunni og djúpvatnshlaupshópurinn æfði í sundlaug Kópavogs. Reynt var að 

hafa æfingatíma fyrir báða hópana á sama tíma en það gekk ekki á mánudögum 

vegna plássleysis í Fífunni. Því æfði landhópurinn klukkan 17:00 á meðan 

djúpvatnshlaupsæfingin var klukkan 19:30. Aðrar æfingar voru á miðvikudögum 

klukkan 19:30 og á sunnudögum klukkan 11:00.   

  Íhlutunin var alls 19 sinnum á tímabilinu og voru æfingarnar í grunninn 

uppbyggðar með 10 mínútna upphitun, 30 mínútna aðalþætti og 5 mínútna 

niðurlagi. Notast var við grunnþolsæfingar (EN1), mjólkursýruþröskuldsæfingar 

(EN2), æfingar nálægt hámarkssúrefnisupptöku (EN3) og laktósa sprettþolsæfingar 

(LATO) til að stjórna ákefð æfinganna. Æfingaálag íhlutunar má sjá í töflu 2.  
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Tafla 2. Æfingaálag íhlutunarinnar 

 EN1 

(%) 

EN2 

(%) 

EN3 

(%) 

LATO 

(%) 

1. vika  67 33   

2. vika  56 41 4  

3. vika  41 37 22  

4. vika  89 11   

5. vika  22 70 8  

6. vika  30 30 40  

7. vika  37 26 26 11 

 

Í töflu 2 er sýnt prósentuhlutfall (%) hverrar ákefðar eftir vikum. Í fyrstu viku 

íhlutunarinnar var aðeins ein æfing á sunnudegi, þar sem þátttakendur fengu 

kennslu á tveimur hlaupastílum í vatni, utanvegastíl og háar hnélyftur. Eins og sjá 

má í töflunni byggðist álagið upp frá fyrstu til þriðju viku þar sem álagið jókst í 

EN2 og EN3. Í viku fjögur má sjá að álagið datt aftur niður og byggðist svo aftur 

upp að viku sjö en þá jókst æfingaálagið í EN3 og LATO með hverri viku. Alltaf 

var unnið í EN1 á æfingum allt frá 22% upp í 89%. Einnig var alltaf unnið í EN2 

og var það frá 11% upp í 70%. Í fyrstu og fjórðu viku var ekkert unnið í EN3 en 

það voru þær vikur sem minnsta æfingaálagið var. Einu sinni var unnið í LATO og 

var það í viku 7 þegar mesta æfingaálagið var.  

Próf og prófun 

Eins og fram hefur komið þá verða aðeins teknar saman niðurstöður leikmanna úr 

líkamsmælingunum og Illinois agility prófinu. Því verður aðeins farið ítarlega í 

framkvæmd þeirra prófa hér að neðan.  

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru knattspyrnukonur sem æfa með 

Ungmennafélagi Breiðabliks í Kópavogi. Leikmenn voru fæddar á árunum 2002 til 

2004. Alls voru það 45 leikmenn sem tóku þátt í rannsókninni en tvær kláruðu ekki 

seinni mælingarnar fyrir Illinois agility prófið vegna meiðsla. Meðalþyngd 
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(staðalfrávik) þeirra sem kláruðu var 57,9 (5,9) kg. Samþykki var fengið hjá 

foreldrum leikmanna áður en rannsóknin hófst og sjá má umsóknarblaðið í viðauka 

3.   

  Þátttakendurnir voru á miðju æfingatímabili í ársáætlun, þar sem 

knattspyrnuæfingar voru þrisvar sinnum í viku auk fjölda æfingaleikja á meðan á 

rannsókninni stóð.  

Líkamsmælingar 

Fyrst voru líkamsmælingar framkvæmdar. Þær fóru fram á rannsóknarstofu 

íþróttafræðarinnar í Háskólanum í Reykjavík. Mælingar á hæð og þyngd leikmanna 

var aðeins framkvæmd af kvennamanns rannsakendum rannsóknarinnar. Við 

mælingarnar voru leikmenn beðnir um að fara úr skóm og aðeins vera í léttum 

fatnaði, stuttbuxum eða leggings og bol. Hæð leikmanna var mæld í sentímetrum 

með Soehnle professional málbandi sem hékk upp á vegg rannsóknarstofunnar. 

Þyngd þeirra var mæld í kílógrömmum með ADN FG-150KAL vigt. 

Illinois Agility próf 

Framkvæmd prófsins fór fram í knattspyrnuhúsi Breiðabliks í Fífunni. Undirlag 

vallarins var mjúkt gervigras og hitastigið í húsinu var 15°C. Leikmenn voru 

klæddir í æfingafatnað, stuttbuxur og bol og í gervigrass takkaskóm. Leikmenn 

framkvæmdu prófið einu sinni í hvorri mælingu. Í Illinois agility prófinu (IAT) var 

notast við tímatökuhlið frá Brower Timing Systems til að mæla tíma leikmanna. 

Hliðin voru stillt í 30 cm hæð þar sem annar skynjari hliðsins var við rásmarkið og 

hinn skynjarinn var við endamark sem er í sömu línu og rásmarkið, sjá mynd 1. 

Leikmenn tóku sér liggjandi stöðu á maganum við rásmarkið með höku í grasinu, 

lófa í línu við axlir og höfuð undir skynjara tímatökuhliðsins, sjá skýringarmynd 2. 

Leikmaður lagði af stað þegar hann var tilbúinn og tíminn fór í gang um leið og 

höfuðið hreyfðist í gegnum geisla skynjaranna. Hlaupaleiðinni var stillt upp með 

keilum ásamt því að rásmark og endamark voru skilgreind með keiluhliðum, sjá 

mynd 1.   

  Byrjað er á því að hlaupa tíu metra áfram þar sem hlaupið er í kringum keilu, 

snúið við og hlaupið aftur tíu metra til baka. Þar er snúið við með hlaupi í kringum 

keilu og svigað er í gegnum fjórar keilur og aftur til baka. Þegar þangað er komið 
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er snúið við og hlaupið tíu metra áfram og snúið við með hlaupi í kringum keilu og 

hlaupið tíu metra til baka í gegnum endamark þar sem tími stöðvast þegar farið er í 

gegnum geisla tímahliðanna (Hachana o.fl., 2013). Hlaupaleið má sjá á mynd 1.  

 

 

Mynd 1. Hlaupaleið Illinois agility 

prófsins (IAT) (Hjalti Rúnar 

Oddsson, 2018) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 2. Skýringarmynd á rásstöðu leikmanna (mynd úr einkasafni nemanda) 
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Úrvinnsla  

Gögnin voru geymd og skoðuð í excel. Notast var við tölfræðiforritið SPSS (e. 

Statistical package for the social sciences) til þess að skoða marktækan mun. Keyrt 

var parað t – próf (e. paried sample t – test) til að finna samanburð á útkomu tveggja 

mælinga. Einnig var gert t – próf í tveimur hópum (e. independent sample t – test) 

til að bera saman meðaltöl tveggja hópa í úrtaki. Bæði í excel og spss voru reiknuð 

út meðaltöl og staðalfrávik, en fylgnirit var unnið í excel.  
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Niðurstöður 

Hámarkssúrefnisupptökupróf 

Í töflu 3 má sjá meðaltöl úr hámarkssúrefniupptökuprófinu sem var gert á 

leikmönnum í rannsókninni. Marktækur munur fannst (P<0,05) á milli mælinga 

beggja hópanna. Báðir hóparnir bættu sig um 1,42 ml/kg/mín og ekki var 

marktækur munur (P>0,05) á milli bætinga hópanna. 

Tafla 3. Meðaltölur úr hámarkssúrefnisupptökuprófinu, fyrir og eftir íhlutun 

 Fyrir íhlutun Eftir íhlutun 

Landhópur 42,60 ( 3,26) 44,02 ( 3,58) 

Djúpvatnshópur 42,16 ( 4,75) 43,58 ( 4,65)* 

*=Marktækur munur fyrir og eftir íhlutun í hópunum (P<0,05) 

Illinois agility próf  

Í töflu 4 má sjá meðaltíma, staðalfrávik og fjölda leikmanna í Illinois agility prófinu 

(IAT) og er þeim skipt upp eftir hópum. Ekki fannst marktækur munur á tíma í IAT 

fyrir og eftir íhlutunina hjá hvorugum hópnum, landhópur: (t(21) = 0,57, p=0,573), 

djúpvatnshópur: (t(20) = 0,85, p=0,403).  

  Landhópurinn bætti tímann um 0,04 (±0,34) sekúndur að meðaltali eftir 

íhlutunina, meðan djúpvatnshópurinn bætti sig um 0,12 (±0,62) sekúndur að 

meðaltali eftir íhlutunina. Djúpvatnshópurinn bætti sig 0,08 sekúndum meira en 

landhópurinn og fannst marktækur munur á bætingum hópanna fyrir og eftir 

íhlutunina (t(41) = -0,49, p=0,013).  

Tafla 4. Meðaltími leikmanna í Illinois agility prófinu (IAT) fyrir og eftir íhlutun 

 n Fyrir íhlutun Eftir íhlutun Munur 

Landhópur 22 17,76 (±0,67) 17,72 (±0,57) 0,04 (±0,34) 

Djúpvatnshlaup 21 17,48 (±0,61) 17,36 (±0,78) 0,12 (±0,62)* 

n= fjöldi þátttakenda.*=Marktækur munur á milli hópa á framörum fyrir og eftir íhlutun 

(P<0,05) 
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Þyngd 

Skoðuð var fylgni á milli þyngdar og besta tíma í IAT hjá öllum hópnum sem tók 

þátt í rannsókninni og fram kom að það er lítil (R=0,27) jákvæð fylgni milli þyngdar 

og besta tíma. Því þyngri sem að leikmenn voru því lengur voru þeir að framkvæma 

IAT. Fyrir hvert kíló sem að leikmenn voru þyngri voru þeir 0,03 sekúndum lengur 

að hlaupa IAT. Notast er við fylgnirit, sjá mynd 3 hér að neðan, til þess að sýna 

þetta betur.  

 

Mynd 3. Fylgnirit þyngdar og besta tíma í Illinois agility prófinu (IAT) 
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Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort knattspyrnukonur gætu bætt 

þol sitt með djúpvatnshlaupi í vatni. Niðurstaðan var mjög skýr þar sem leikmenn í 

báðum hópum bættu sig marktækt í hámarkssúrefniupptökuprófinu eftir sjö vikna 

þjálfun með djúpvatnshlaupi. Ekki var marktækur munur á bætingum á milli 

hópanna. Þessar niðurstöður benda til þess að þjálfarar geti notað þolþjálfun í vatni 

til að brjóta upp þjálfun knattspyrnuleikmanna og þar með hjálpað til við að koma 

í veg fyrir álagsmeiðsli á neðri útlimum líkamanns.  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að athuga hvaða áhrif djúpvatnshlaup hefur á 

getu leikmanna til að framkvæma snerpu. Illinois agility prófið (IAT) var sett inn í 

mælingarnar til að sjá áhrif djúpvatnshlaups á framkvæmd snerpu, hvort að það 

hægist á leikmönnum, hvort að leikmenn bæti sig eða þeir standi í stað. Í báðum 

hópum voru bætingar á meðaltölum í IAT en það var ekki marktækur munur á milli 

þeirra í hópunum. Djúpvatnshópurinn bætti sig marktækt (p=0,013) meira í seinni 

mælingunum á IAT heldur en landhópurinn eftir þolþjálfunina í vatni. Það má 

álykta að minna álag hafi verið á stoðkerfi líkamanns við að hlaupa í vatni heldur 

en á landi og hefur hiti og þrýstingur vatnsins góð áhrif á bólgur í líkamanum 

(Aquatic Exercise Association, 2010). Því getur það verið að leikmenn sem æfðu á 

landi hafi verið þreyttari í líkamanum heldur en hópurinn sem stundaði hlaup í vatni 

og þar með hafi bætingarnar í djúpvatnshópnum orðið meiri. Mikið álag getur orðið 

á stoðkerfi líkamanns við þolþjálfun á landi (Killgore, 2012).  

 

Einnig var skoðað hvort þyngd hefur áhrif á snerpu. Snerpa verður betri eftir því 

hvernig samhæfing jafnvægis, hraða og kraftis er (Goral, 2015). Eins og kom í ljós 

í niðurstöðunum þá voru tengsl á milli þyngdar leikmanna og þess tíma sem tók þá 

að framkvæma IAT. Eftir því sem þær voru þyngri, því lengur voru þær að 

framkvæma prófið. Þyngri leikmenn þurfa að nota meiri kraft til að framkvæma 

hröðun. Í fylgniritinu, mynd 3, má sjá útlaga þessarar hugsunar, þar sem leikmaður 

er hægur en samt með þeim léttustu í öllu úrtakinu. Álykta má að geta leikmanns í 

framkvæmd á hraðabreytingum sé heldur slök. Þar með setur leikmaður ekki 

nægilega mikinn kraft í hraðabreytinguna sem veldur því að hún hreyfist hægar. 
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Þátttakendur í rannsókninni eru á sama aldri og stelpur í U-16 ára landsliðinu í 

knattspyrnu. Einstakar stelpur fæddar 2002 og 2003 eru þó í U-17 ára landliðinu. Í 

rannsókn Hjalta Rúnars Oddssonar (2018) á yngri landsliðum í samanburði við 

niðurstöður í eigin rannsókn, þá eru þátttakendur í U-16 og U-17 ára landsliðum hér 

á landi mun hraðari heldur en þátttakendurnir í þessari rannsókn í IAT. Í seinni 

mælingunum var meðaltími U-16 (n=26) 16,13 (±0,44) sekúndur og U-17 (n=16) 

16,02 (±0,38) sekúndur á meðan meðaltími í þessari rannsókn var (n=43) 17,54 

(±0,70) sekúndur. Bæði U-16 og U-17 ára landsliðin eru marktækt (p<0,005) betri 

en þátttakendurnir í þessari rannsókn í IAT. Hafa má í huga að í landsliðunum eru 

valdir einstaklingar sem taldir eru góðir í knattspyrnu og eru í mjög góðri þjálfun. 

Miðað við niðurstöður leikmanna í þessari rannsókn og yngri landsliða mætti alveg 

bæta þjálfun í snerpu leikmanna. Í knattspyrnu eru opnar hreyfingar með hárri ákefð 

(Sheppard og Young, 2006). Þær innihalda oft hraðaminnkun og breytingar á stefnu 

til að ná bolta eða til að komast frá andstæðingi (Amiri-Khorasani o.fl., 2010; 

Sheppard og Young, 2006; Little og Williams, 2005). 

Takmarkanir 

IAT mælir ágætlega hraðabreytingar í snerpu en það mælir ekki skynjunarþætti 

snerpunnar sem er einn af meginþáttum hennar (Hachana o.fl., 2013). Engar opnar 

hreyfingar verða í prófinu sem veldur því að ákveðinn hluti, sem tilheyrir snerpu og 

hreyfingum í knattspyrnu, eru ekki inni í mælingunni. Til að mæla skynjunarþátt 

eins og viðbragð mætti nota ljós, þar sem leikmaður þyrfti að snerta ljós sem 

kviknar af handahófi.   

  Sumir þátttakendur rannsóknarinnar voru ekki nægilega duglegir að mæta í 

íhlutunina og gæti það verið ástæða þess að bætingarnar í prófinu urðu ekki meiri.  

Kostir  

Kostir rannsóknarinnar voru að hún hefur aldrei verið gerð áður. Mikið var lagt í 

gerð hennar, undirbúningur góður og skipulagið gott. Þátttakendur, þjálfarar og 

foreldrar voru öll mjög áhugasöm um rannsóknina og voru þátttakendurnir mjög 

duglegir þó svo að stundum hafi einhverjir ekki getað mætt.  
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Nú er hægt að fræða þjálfara og sjúkraþjálfara betur um þolþjálfun með 

djúpvatnshlaupi, kenna þeim að hafa æfingar á viðeigandi ákefð til þess að koma 

íþróttamönnum í hámarskákefð og kenna um hlaupastílana sem notast er við. 

Frekari athuganir mætti framkvæma í mismunandi íþróttum eins og handbolta, 

körfubolta og frjálsum íþróttum. 
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Viðauki 1 

Háskólinn í Reykjavík                     Vor 2018 

Íþróttafræðisvið                  

 

 

     

 

  

 

 

 

Áhugahvöt stúlkna sem taka þátt í djúpvatnshlaups rannsókn  

HR og Breiðabliks 

 

 

 

Nafn þátttakanda:_________________________________________________ 
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Áður en þú byrjar er mikilvægt að þú vitir að:  

a) Enginn mun sjá svör þín nema rannsakendur. 

b) Það er ekki til rangt svar hér, það sem þér finnst, er alltaf rétt. 

c) Allir svar möguleikar eru á bilinu 1-7 þar sem 1 á minnst við þig og 7 

á mest og best við þig. 

d) Settu kross í þann reit sem passar best við þig. 

 

Hvers vegna æfir þú fótbolta? 

 

1) Vegna þeirrar ánægju sem ég upplifi við að takast á við spennandi verkefni 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

2)  Af því að mér finnst gaman að auka færni mína í fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

3)  Áður fyrir hafði ég gaman að æfa fótbolta, en nú spyr ég sjálfa mig hvort 

ég ætti að halda áfram 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4) Vegna ánægjunnar sem ég upplifi við að uppgötva nýja tækni í fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

5) Ég veit það ekki lengur; Mér finnst ég ófær um að bæta mig í fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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6) Vegna þess að fótboltinn gerir mig vel liðin af fólki sem ég þekki 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7) Vegna þess að, að mínu mati er það eina besta leiðin til að hitta fólk 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

8) Vegna þess að ég upplifi mikla persónulega ánægju þegar ég næ tökum á 

erfiðri tækni æfingu 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

9) Vegna þess að það er lykilatriði að stunda íþróttir/fótbolta ef maður vill 

vera í formi 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

10) Fyrir þá virðinu sem maður fær við að stunda íþróttir/fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

11) Vegna þess að það er ein besta leiðin sem ég veit um til að þroska aðra 

þætti í sjálfri mér 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

12) Vegna ánægjunnar sem ég finn við að bæta suma veikleika mína 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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13) Vegna spennunnar sem ég upplifi þegar ég spila fótbolta  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

14) Vegna þess að ég verð að stunda fótbolta til að mér líði vel 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

15) Vegna ánægjunnar sem ég upplifi þegar ég fullkomna hæfni mína 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

16) Vegna þess að fólki í kringum mig finnst mikilvægt að vera í formi 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

17) Vegna þess að það er góð leið til að læra fullt af hlutum sem geta verið 

gagnlegir á öðrum sviðum í lífi mínu 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

18) Vegna þeirra sterku tilfinninga sem ég upplifi við að stunda fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

19) Það er ekki ljóst lengur; ég hugsa að í raun er minn staður ekki í fótbolta 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

20) Vegna þeirrar ánægju sem ég upplifi við að framkvæma flóknar og erfiðar 

hreyfingar 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

21) Vegna þess að mér myndi líða illa ef ég gæfi mér ekki tíma til spila og æfa 

fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

22) Til að sýna öðrum hversu góð ég er í fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

23) Vegna þeirra ánægju sem ég finn þegar ég læri nýjar þjálfunaraðferðir sem 

ég hef ekki reynt áður 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

24) Vegna þess að þar er besta leiðin til að viðhalda góðu sambandi við vini 

mína 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

25) Því mér líkar sú tilfinning að vera algerlega á kafi í fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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26) Vegna þess að ég verð að stunda fótbolta reglulega 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

27) Vegna ánægjunnar við að ná tökum á nýrri tækni sem bætir mig í fótbolta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

28) Ég spyr mig oft; ég virðist ekki geta náð þeim markmiðum sem ég hef sett 

mér 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Viðauki 2 

SAFE Trial 

 

Name_____________________________________ 

Health and fitness screening before comencing testing 

 

Yes No 
1) Has a physician ever diagnosed you with a heart 
condition and indicated you should restrict your physical 
activity? 

Yes No 
2) When you perform physical activity, do you feel 
discomfort in your chest? 

Yes No 
3) When you were not engaging in physical activity, have 
you experienced chest pain in the past month? 

Yes No 4) Do you ever faint or get dizzy and lose your balance? 

Yes No 
5) Do you have an injury or orthopedic condition (such as 
a back, hip, or knee problem) that may worsen due to a 
change in your physical activity? 

Yes No 
6) Do you have high blood pressure or a heart condition in 
which a physician is currently prescribing a medication? 

Yes No 7) Have you had any serious injury in the last 3 months 

Yes No 8) Do you have insulin dependent diabetes? 

Yes No 
9) Do you know of any other reason you should not take 
part i this test 

Yes No 10) Are you using any prescribed medicin? 

Yes No 11) Do you have astma? 

 

Participant signature Date 
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Viðauki 3 

Þolþjálfun knattspyrnukvenna  
Safe Trial 

 

Háskólinn í Reykjavík (HR) ásamt Háskólanum í Jyväskylä í Finnlandi (JYU) í samstarfi við 

Knattspyrnudeild Breiðalbliks ætla strax á nýju ári að bjóða upp á nákvæmar 

ástandsmælingar ásamt því að bjóða uppá nýjungar í þolþjálfun. Mælingar þessar og 

þjálfun eru hluti af alþjóðlegri rannsókn sem HR og JYU standa fyrir um þessar mundir. Í 

fyrsta hluta rannsóknarinnar verður einungis stúlkum í 2. og 3. flokki Breiðabliks boðið 

að vera með, en ef vel gengur er fyrirhugað að bjóða fleirum að vera með síðar. 

Mælingarnar, sem allar eru framkvæmdar af starfsmönnum og nemum háskólanna, eru: 

1. Þolmæling (VO2max) á hlaupabretti. 

Um er að ræða hámarkspróf sem gert verður í Háskólanum í Reykjavík þar sem inn 

og útöndunarloft verða grein til að fá út hámarkssúrefnisnotkun líkamans. 

 

2. Stökkhæðarmæling (CMJ). 

Fer fram á æfingasvæði iðkennda. Prófið felst í að mæla hversu hátt iðkenndur geta 

stokkið úr kyrrstöðu. 

3. Skotharka (með hægri og vinstri). 

Fer fram á æfingasvæði iðkennda. Prófið felst í sparka er á mark frá vítapunkti og 

hraði boltans mældur með radar. 

4. Spretthraði (30m á hámarkshraða). 

Fer fram á æfingasvæði iðkennda. Prófið felst í að hlaupa eins hratt og mögulegt er 

30m vegalengd, þar sem tíminn er mældur með tölvutengdum ljósnemum. 

5. Sprettþol (5*30m á hámarkshraða). 

Fer fram á æfingasvæði iðkennda. Prófið felst í að hlaupa eins hratt og mögulegt er 

5*30m vegalengd með 20-25s hvíld á milli, þar sem tíminn er mældur með 

tölvutengdum ljósnemum.  

6. Hlaupafærnipróf (Illinois). 

Fer fram á æfingasvæði iðkennda. Prófið felst í að hlaupa eins hratt og mögulegt er 

ákveðna braut þar sem ýmsar stefnubreytingar eiga sér stað, þar sem tíminn er 

mældur með tölvutengdum ljósnemum. 

7. Spurningalisti um áhugahvöt. 

Stuttur spurningalisti sem svarað er í byrjun og enda rannsóknarinnar þar sem 

iðkendur til að meta áhugahvöt sína. 
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8. Spurningalisti um ákefð og aumleika 

Stuttar spurningalisti sem svarað verður eftir flestar æfingar þar sem iðkenndur eru 

beðnir að meta þreytu og aumleika vöðva 

 

Niðurstöður þessara mælinga geta hjálpað þjálfurum og iðkendum mikið við að gera 

knattspyrnuæfingarnar markvissari. Landsliðskonur Íslands í knattspyrnu gera reglulega 

þessi próf á landsliðsæfingum sínum (nema þær þurfa að gera YoYo próf en hér er boðið 

upp á mun nákvæmara próf til að meta þolið). 

Í kjölfar mælinganna upphaflegu mælinganna ætla HR og JYU að bjóða uppá aðstoð við 

þolþjálfun þátttakendanna. Iðkendunum verður handahófskennt skipt í tvo hópa og mun 

annar hópurinn æfa hlaup og hlaupaleiki á landi en hinn hópurinn mun æfa hlaup og 

hlaupaleiki í vatni. Allar stúlkurnar munu að sjálfsögðu áfram æfa saman hefðbundnar 

fótboltaæfingar í sínum flokkum með sínum þjálfara. Að loknum nokkrum vikum verða 

svo allar mælingar endurteknar og bornar saman við fyrri mælingarnar. Ef í ljós 

 kemur (sem allar líkur eru á) að það sé hægt að auka þol sitt jafnmikið með því að 

hlaupa í vatni og á landi, er þar með komin góð leið til að minnka álagsmeiðsli margra 

knattspyrnuiðkenda, því álagið á vöðva og liðamót er margfalt minna í vatni en á landi. 

 

þátttaka í rannsókninni er að sjálfsögðu algerlega ókeypis fyrir iðkendurna. Kjósi 

einhverjir að byrja að taka þátt í rannsókninni en vilja svo hætta hefur það engin áhrif 

gagnvart háskólunum eða félaginu. Ekki þarf að gefa neina skýringu á brotthvarfinu, en 

það er vel þegið ef látið væri vita ef iðkandi ákveður að hætta að vera með. 

Rannsókn þessi hefur verið samþykkt af vísindasiðanefnd Háskólans í Reykjavík. Á meðan 

á rannsókninni stendur verða gögnin varðveitt í í læstri möppu á tölvu rannsakenda sem 

einungis rannsakendur hafa aðgang að. Þegar henni er lokið verður gögnunum eytt. 

Eingin gögn munu verða birt þannig að hægt sé að rekja þau til einstakra þátttakanda. 

 
 
Hafið þið einhverjar spurningar hvað varðar rannsóknina má hafa samband við: 
Ingi Þór Einarsson: ingithore@ru.is 694-7323 
eða 
Jose Savaadra: saavedra@ru.is  
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Samþykkisyfirlýsing um þátttöku í rannsókninni  

Þolþjálfun knattspyrnukvenna 

Nafn iðkanda:___________________________________ 

Kennitala iðkanda:_______________________ 

Athugið að ef iðkandi er undir 18 ára aldri þarf einnig samþykki 

forráðamanns, en annars dugar undirritun iðkanda 

 

Ég, forráðamaður ofangreinds iðkanda, samþykki þátttöku hans  

Samþykki forráðamanns: 

Dags:_______________;__________________________________ 

Samþykki barns: 

Dags:________________, _________________________________ 

 

Hefur barnið einhvern tíma leitað lækninga eða verið á lyfjum vegna 

heilsufarsvandamála er tengjast lungum, hjarta, blóðrásarkerfi eða 

efnaskiptum eða öðrum sjúkdómum sem gætu haft áhrif á þrek þess?                                   

Já  □     Nei  □    (Ef já, vinsamlega gefið upplýsingar hér að neðan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undirskrift rannsakanda sem leggur yfirlýsinguna fyrir: 

Dags.:_______________  Nafn:__________________________________ 

 


