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Útdráttur 
Körfubolti er líkamlega og tæknilega erfið íþrótt. Líkamsbygging, 

þol, styrkur, hraði og snerpa skiptir sköpum þegar kemur að góðu 

líkamlegu atgervi körfuboltaleikmanna. Tækni með bolta er 

einnig mikilvæg þegar kemur að frammistöðu, þá bæði skottækni 

og boltameðhöndlun. Rannsókn þessi fólst í því að framkvæmdar 

voru líkamlegar mælingar á leikmönnum A landsliði kvenna. 

Mæld var; hæð, þyngd og fituprósenta leikmanna. Jafnframt 

framkvæmdu leikmenn líkamleg próf: hnébeygjuhopp með og án 

sveiflu, 15 metra sprett, línuhlaup, brjóstkassa kast, T-snerpupróf 

og Yo-Yo sprettpróf. Niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við 

frammistöðu þeirra í deildarkeppni á tímabilinu 2017-2018. 

Frammistaða leikmanna var greind eftir skoruðum stigum, fjölda 

frákasta, fjölda stoðsendinga, framlags og +/- stuðli. Jákvæð 

tengsl voru á milli hæðar og fjölda frákasta, hæðar og brjóstkassa 

kasts, og stiga og vöðvamassa. Neikvæð fylgni var á milli hæðar 

og stoðsendinga, og vöðvamassa og 10 metra spretts, 15 metra 

spretts, línuhlaups og T-snerpuprófs. Þátttakendur reyndust vera 

í betra líkamlegu formi heldur en þátttakendur í öðrum 

rannsóknum sem hafðar voru til hliðsjónar. Þátttakendur þessarar 

rannsóknar voru hraðari í beinum sprettum og sterkari í neðri búk 

heldur en þátttakendur í öðrum rannsóknum. Líkamleg próf sem 

þessi geta ekki spáð fyrir um heildarframmistöðu leikmanna en 

geta þó veitt vísbendingar um hvernig leikmaður mun standa sig 

í keppni.    
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Formáli 
Ég hef stundað körfubolta í tæp tíu ár og þjálfað yngri flokka í eitt ár. Það eru því 

forréttindi að fá að skrifa BSc ritgerð um mitt helsta áhugamál. Þessi ritgerð er 

unnin sem lokaverkefni til BSc við tækni og verkfræðideild við Háskólann í 

Reykjavík. Vægi ritgerðar er 12 ECTS einingar og byggist á megindlegri rannsókn 

sem skoðar tengsl á milli líkamlegra prófa og frammistöðu körfuknattleiksmanna í 

keppni. Leiðbeinendur voru Ágúst Björgvinsson og Hafrún Kristjánsdóttir og eiga 

þau skilið bestu þakkir fyrir þá hjálp sem þau veittu mér við skrifin. Einnig fá 

eftirfarandi aðilar miklar þakkir fyrir þá aðstoð og þann ómetanlegan stuðning sem 

þau veittu mér við gerð þessa verkefnis: Auður Íris Ólafsdóttir, Benney Þöll 

Ómarsdóttir, Guðmunda Stefanía Gestsdóttir, Hannes Sigurðsson, Kolbrún Helga 

Hansen, Margrét Rúnarsdóttir, Sigrún Ásta Gunnarsdóttir og Steinunn 

Stefánsdóttir. 
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Inngangur 

Almennt um körfubolta 
Uppruna körfuboltans má rekja til borgarinnar Springfield í Massachusetts fylki í 

Bandaríkjunum (Cantwell, 2004). Árið 1891 var manni að nafni Dr. James 

Naismith, kennara við International YMCA Training School í Springfield, falið það 

verkefni að finna upp á íþrótt sem nemendur skólans gætu stundað innandyra yfir 

vetrartímann. Markmið Naismith var að halda nemendunum líkamlega virkum þá 

mánuði sem ómögulegt var að æfa þær íþróttir sem stundaðar voru utandyra, eins 

og fótbolta, hlaup og hafnabolta. Naismith hengdi upp tvær tré körfur í 10 feta (3,05 

metrar) hæð með það að markmiði að bolta yrði kastað ofan í körfuna og þannig 

yrðu stig fengin. Reglurnar sem Naismith setti í upphafi voru einungis 13 talsins en 

þeim hefur fjölgað töluvert síðan þá (Cantwell, 2004). Í upphafi voru spilaðir tveir 

15 mínútna leikhlutar en í dag eru spilaðir fjórir 10 mínútna leikhlutar í flestum 

deildum, og fjórir 12 mínútna leikhlutar í efstu deild Bandaríkjanna („2017 Offical 

Basketball Rules; Bastketball Rules & Basketball Equipment“, 2017; Drinkwater, 

Pyne og McKenna, 2008). Íþróttagreinin hefur þróast mikið frá því að hún var fyrst 

spiluð árið 1891. Tveimur árum seinna eða árið 1893 var sérstakur bolti búinn til 

fyrir íþróttina en áður hafði verið spilað með fótbolta. Árið 1898 var leyft að drippla 

boltanum. Það var ekki fyrr en 94 árum seinna, árið 1985 sem skotklukkan var tekin 

í notkun og árið eftir kom þriggja stiga línan. Áhugaverð regla var sett árið 1967 en 

hún fól í sér að bannað væri að troða boltanum í körfuna. Tæpum tíu árum seinna 

eða árið 1976, var reglan tekin úr gildi og aftur varð heimilt að troða (Cantwell, 

2004). Þessar reglur gefa góða mynd af því hversu mikið leikurinn hefur þróast í 

áranna rás. Stöðugt er verið að betrumbæta leikinn með það að markmiði að hann 

verði meira spennandi fyrir áhugafólk en á sama tíma meira krefjandi fyrir þjálfara 

og leikmenn. Leikurinn í dag er því lítið líkur upprunalega leiknum sem fyrst var 

spilaður árið 1891 (Abdelkrim, Castagna, Fazaa og Ati, 2010). Tvö atriði hafa þó 

haldist óbreytt í gegnum tíðina. Annars vegar hæð og stærð körfunnar og hins vegar 

stærð vallarins, sem er 28 metrar x 15 metrar („2017 Offical Basketball Rules; 

Bastketball Rules & Basketball Equipment“, 2017; Drinkwater o.fl., 2008). Í hvert 

skipti sem boltinn er úr leik er leiktíminn stöðvaður. Boltinn er talinn vera úr leik 

þegar brotið er á leikmanni eða þegar boltinn fer út af vellinum. Dómarinn flautar í 

kjölfarið til þess að stöðva leiktímann. Heildarleiktíminn er því mun lengri en sá 

tími sem leikklukkan sýnir (Drinkwater o.fl., 2008).  
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Körfubolti hér á landi hefur sívaxið í vinsældum á undanförnum árum, bæði þegar 

kemur að áhorfi og iðkun. Fyrstu Íslandsmeistarar karla í körfubolta voru krýndir 

árið 1952 og ári seinna voru fyrstu Íslandsmeistarar kvenna krýndir 

(„Körfuknattleikssamband Íslands“, 2018).  Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) 

var stofnað tæpum 10 árum seinna eða árið 1961. KKÍ heldur utan um öll 

keppnismál í öllum deildum landsins, í meistaraflokki, yngri flokkum og hjá 

landsliðunum. Sambandið sér einnig um fræðslumál þegar kemur að þjálfun og 

menntun dómara. Efsta deild meistaraflokka hér á landi kallast Dominos deildin 

sökum þess að fyrirtækið Dominos styrkir KKÍ („Körfuknattleikssamband Íslands“, 

2018).  

Í næsta kafla verður fjallað um líkamlegar kröfur körfuboltaleikmanna og 

hvernig frammistaða leikmanna er metin í keppni. Þar á eftir verður fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar, síðan í umræður og rætt um hvað var áhugaverðast, 

hvað hefði betur mátt fara og hugleitt hvert næsta skref í rannsóknum sem þessum 

gæti orðið. 

 

 

Fræðileg umfjöllun 
Körfubolti er lotubundin íþrótt. Orðið lotubundið felur í sér að íþróttamaðurinn 

vinnur á hárri ákefð í stuttan tíma en fær síðan virka hvíld eða algjört stopp inn á 

milli til þess að ná sér niður (Drinkwater o.fl., 2008; Magill og Anderson, 2014; 

Scanlan, Dascombe, Reaburn og Dalbo, 2012; Weinberg og Gould, 2015; Williams, 

1993). Vegna tímareglna fer um helmingur heildar leiktíma í svokallaðan lifandi 

bolta (e. live play), það er sá tími sem boltinn er í leik. Leiktíminn er stöðvaður í 

hvert skipti sem dómari flautar. Ástæðurnar eru til dæmis að boltinn fer út af 

vellinum eða brotið er á leikmanni. Þessi ákveðnu stopp gefa leikmönnum tækifæri 

til þess að ná sér niður eftir há ákefðar vinnu og undirbúa sig til þess að framkvæma 

hana aftur. Til samantektar þá er körfubolti há ákefðar íþrótt með mis löngum hléum 

svo leikmenn hafi tækifæri til þess að ná sér niður. Íþróttin gengur þannig fyrir sig 

hjá báðum kynjum í öllum aldursflokkum (Drinkwater o.fl., 2008; Scanlan o.fl., 

2012).  

Íþróttin körfubolti er skilgreind sem snertilaus íþrótt, þar sem varnarmenn 

mega ekki stoppa sóknarmenn með höndunum. Í keppni er samt leyfilegt að hafa 



7 
 

eina hönd létt á leikmanni án þess að ýta við honum. Í stað þess þarf varnarmaður 

að nota snöggar fótahreyfingar og stefnubreytingar til þess að standa í vegi 

sóknarmanns með efri búk. Þrátt fyrir þessar reglur er samt sem áður töluvert um 

snertingar og átök á milli leikmanna í leikjum. Því þurfa sóknarleikmenn að vera 

líkamlega sterkir til þess að geta rutt sér leið framhjá varnarmönnunum og þá 

einkum þegar þeir eru undir körfunni. Sóknarmenn þurfa einnig að vera hraðir þegar 

verið er að keyra á körfuna frá þriggja stiga línunni. Frammistaða leikmannsins 

veltur því á hreyfifærni hans (Drinkwater o.fl., 2008; Erculj, Blas og Bracic, 2010; 

Matavulj, Kukolj, Ugarkovic, Tihanyi og Jaric, 2001).  

 

Kröfur íþróttarinnar 
Körfubolti er íþrótt sem samanstendur af síendurteknum hreyfingum, þar sem 

hreyfingar fylgja öðrum hreyfingum í svokallaðri opinni keðju eða lokaðri keðju. 

Þetta geta verið hreyfingar með eða án bolta (Erculj o.fl., 2010). Hreyfingar með 

bolta eru meðal annars að drippla, skjóta í átt að körfunni og senda á næsta 

leikmann. Hreyfingar án bolta eru til dæmis stuttir eða langir sprettir, hopp og 

stefnubreytingar (Erculj o.fl., 2010; Vamvakoudis, Vrabas, Galazoulas, Stefanidis 

og al, 2007). Flestar hreyfingar í körfubolta eru í opinni keðju. Dæmi um hreyfingu 

í opinni keðju er þegar leikmaður bregst við aðstæðum eftir því hvað andstæðingur 

gerir og eins viðbrögð sóknarleikmanns við mismunandi leikkerfum (Magill og 

Anderson, 2014). Dæmi um hreyfingu í lokaðri keðju er þegar leikmaður tekur víti 

í leik, þar eru aðstæðurnar fyrir fram ákveðnar. Þegar leikmaður tekur víti getur 

engin líkamleg snerting átt sér stað fyrr en leikmaðurinn er búinn að taka vítið. Það 

er ekkert líkamlegt áreiti sem á sér stað í lokaðri keðju, þó getur utanaðkomandi 

áreiti eins og öskur, læti, flaut og fleira haft áhrif á vítaskotið. Til samantektar; í 

lokuðum keðjuhreyfingum eru aðstæður án líkamlegs áreitis frá andstæðingi en í 

hreyfingum í opinni keðju þurfa leikmenn að bregðast við aðstæðum með líkamlegu 

áreiti frá andstæðingi og liðsfélögum (Magill og Anderson, 2014). Rannsóknir hafa 

sýnt mismun á milli kynja þegar kemur að fjölda stefnubreytinga, fjölda hoppa og 

vegalengdar sem hlaupin er í einum leik (Drinkwater o.fl., 2008; Scanlan o.fl., 

2012). Rannsóknir sýna að kvenkyns körfuboltaleikmenn framkvæmi um það bil 

650 stefnubreytingar í einum leik og að um 30% af þeim eru hliðarhreyfingar. 

Konur hlaupa að meðaltali um 5,5 kílómetra í leik og stökkva hámarksstökkhæð 

sína allt að 45 sinnum (Drinkwater o.fl., 2008; Maffiuletti o.fl., 2000; Narazaki K., 
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Berg K., Stergiou N. og Chen B., 2009; Scanlan o.fl., 2012). Karlkyns 

körfuboltaleikmenn framkvæma aftur á móti allt að 1000 stefnubreytingar og 

hlaupa 7,5 kílómetra að meðaltali í leik (Scanlan o.fl., 2012). Í rannsókn sem 

framkvæmd var af Abdelkrim og samstarfsaðilum (2010) voru afreksíþróttamenn í 

körfubolta bornir saman við leikmann á ekki eins háu stigi. Rannsóknin leiddi í ljós 

að afreksíþróttamenn í körfubolta búa yfir meiri getu en aðrir leikmenn til þess að 

framkvæma endurteknar hreyfingar af hárri ákefð í leik. Afreks körfuboltaleikmenn 

voru því líklegri til þess að eyða meiri tíma í virkni á hárri ákefð í leik heldur en 

meðal leikmenn. Afreksíþróttamenn voru því að framkvæma fleiri varnarskref, 

spretti og sóknarhreyfingar í leik. Dæmi um slíkar hreyfingar er að setja hindranir 

fyrir andstæðinginn eða að hlaupa stutta spretti með stefnubreytingum. Hægt er því 

að gera ráð fyrir að afreksíþróttamenn í körfubolta séu í betra líkamlegu formi 

heldur en aðrir leikmenn miðað við þessar niðurstöður (Drinkwater o.fl., 2008). 

Mikilvægi þess að vera í góðu líkamlegu formi getur minnkað líkur á meiðslum og 

á ofþjálfunar einkennum, svo sem síþreytu, veikindum, skapsveiflum og slakari 

frammistöðu (Harmer, 2005; Mackinnon, 2000; Magill og Anderson, 2014; McGill, 

Andersen og Horne, 2012; Vamvakoudis o.fl., 2007). Ofþjálfun getur átt sér stað 

þegar íþróttamenn æfa eftir röngum þjálfunaraðferðum sem þjálfarinn beitir eða 

gerir of mikið aukalega fyrir utan skipulagða æfingatíma. Mikilvægt er því að huga 

að álaginu sem íþróttamaðurinn er undir (Mackinnon, 2000). Leikmenn þurfa því 

að vera í góðu líkamlegu formi til þess að þola álag á æfingu og í keppni en í því 

felst að vera með gott þol, vera sterkir í neðri og efri búk, hraðir og með góða snerpu 

(Balčiūnas, Stonkus, Abrantes og Sampaio, 2006; Berdejo del Fresno, Lara Sánchez 

og González Ravé, 2012; Caterisano, Patrick, Edenfield og Batson, 1997; Delextrat 

og Cohen, 2009).  

 

Þyngd, hæð og fituprósenta 

Líkamsbygging körfuboltaleikmanna er jafn mismunandi og þeir eru margir. 

Líkamsbygging leikamanna getur haft mikið að segja um frammistöðu þeirra í 

keppni. Niðurstöður rannsóknar sem Erculj og samstarfsaðilar (2010) framkvæmdu 

sýndi að leikmenn sem voru hávaxnir og með góða hreyfifærni voru betri leikmenn 

og stóðu sig því betur í leikjum heldur en aðrir leikmenn. Sérstaklega var tekið fram 

í niðurstöðunum að hávaxnir kvenkyns leikmenn ættu að hafa forgang í úrtak í 

úrvalslið og landslið kvenna. Erfðir hafa mikið að segja þegar kemur að 
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líkamsbyggingu leikmanns og líkamsbygging getur ákvarðað hvaða leikstöðu 

leikmaður mun spila í komandi framtíð. Ákveðnar líkamsbyggingar henta betur í 

hverja stöðu, því skiptir máli hvort leikmaður sé hávaxinn og sterkur eða lítill og 

snöggur (Erculj o.fl., 2010; Miller og Bartlett, 1996; Sallet, Perrier, Ferret, Vitelli 

og Baverel, 2005). Í flestum tilfellum eru hávöxnu leikmennirnir framherjar, en það 

eru þeir sem eru staðsettir undir körfunni í þeim tilgangi að taka sem flest fráköst 

og geti lokið sóknum með stuttu skoti á körfuna. Oftar en ekki eru lægri 

leikmennirnir bakverðir eða leikstjórnendur, þeir eru staðsettir fjær körfunni heldur 

en framherjar. Bakverðir og leikstjórnendur taka því oftar skot lengra frá körfunni 

heldur en þeir leikmenn sem spila framherja stöðuna. Hver staða krefst sérhæfðrar 

tækni en oftar en ekki er það líkamsbygging einstaklingsins sem ræður því hvaða 

stöðu hann spilar. Auðvitað eru til undartekningar þar sem hávaxinn leikmaður 

spilar sem leikstjórnanandi og lávaxinn leikmaður spilar sem framherji. 

Körfuboltafærnin er mismunandi eftir því hvaða stöðu leikmaður spilar, bakverðir 

eru að meðaltali betri en framherjar í að taka lengri skot og framherjar betri en 

bakverðir í fráköstum (Drinkwater o.fl., 2008; Hoare, 2000; Miller og Bartlett, 

1996; Sallet o.fl., 2005).  

 Líkamsbygging og líkamlegt atgervi getur haft áhrif á það hversu mikið 

leikmenn fá að spila. Í rannsókn sem framkvæmd var af Hoffman og fleirum (1996), 

komu fram tengsl á milli líkamsbyggingar, árangurs í líkamlegum prófum og 

spilatíma leikmanna í leikjum. Um 20% af spiluðum mínútum leikmanns í keppni 

mátti rekja beint til líkamsbyggingar og árangurs í líkamlegum prófum. Önnur 

rannsókn sem framkvæmd var af Hoare (2000) sýndi fram á að um 40% af 

heildarframmistöðu leikmanna í leik mátti rekja beint til líkamsbyggingar og 

árangurs í líkamlegum prófum. Delextrat og samstarfsaðilar (2009) gerðu rannsókn 

á 30 kvenkyns afreksíþróttamönnum í körfubolta. Rannsóknin sýndi að meðalhæð 

þátttakanda var 174,5 ± 5,4 cm, meðalþyngd var 68,2 ± 9,0 kg og meðalfituprósenta 

var 21,3 ± 4,4 %. Önnur svipuð rannsókn var gerð af Berdejo del Fresno og 

samstarfsaðilum (2012). Í henni mældist meðalhæðin 174,21 ± 4,17 cm og 

meðalþyngdin 75,21 ± 21 kg hjá 14 afrekskonum í körfubolta í Bretlandi. Önnur 

rannsókn sem tók mið af 65 kvenkyns körfuboltaleikmönnum var meðalhæð 

þátttakanda 172 ± 8,1 cm og meðalþyngd 62,24 ± 7,30 kg (Erculj o.fl., 2010). 

Fituprósenta var ekki reiknuð út í seinni tveimur rannsóknunum sem voru nefndar 

(Delextrat og Cohen, 2009; Erculj o.fl., 2010; Keys og BroŽek, 1953). 



10 
 

Loftháð- og loftfirrt þol 

Þol er skilgreint sem geta einstaklings til þess að vinna sem skilvirkast úr því súrefni 

sem er í blóði og því blóðmagni sem líkaminn flytur til vöðva. Hvað telst sem gott 

þol er mismunandi eftir íþróttagreinum en mismunandi þolkröfur eru til dæmis 

gerðar til spretthlaupara, tennisspilara og körfuboltaleikmanna (Kenney, Wilmore 

og Costill, 2015; Williams, 1993). Körfubolti leggur mikla áherslu á bæði loftháð 

þol og loftfirrt þol. Sýnt hefur verið að hjá körfuboltaleikmönnum sé loftfirrta þolið 

undir meira álagi heldur en það loftháða (Abdelkrim o.fl., 2010; McInnes, Carlson, 

Jones og McKenna, 1995; Narazaki K. o.fl., 2009; Taylor, 2004). 

Körfuboltaleikmenn  sem vilja vera með gott þol þurfa að vera með gott grunnþol, 

með meiri áherslu á loftfirrta þolið, þar sem meirihluti af keppni fer í að nota það. 

Bætingar á grunnþoli, þ.e.a.s. loftháða þolinu, getur aukið starfsemi hjartans, aukið 

blóðflæði til útlima og aukið getu vöðvaþráðanna til þess að mynda meira magn af 

adenósín þrífosfati (ATP). ATP er aðal orkugjafi líkamans, fæða sem er innbyrgð 

er breytt í orkuforða innan líkamans. Birgðir ATP eru takmarkaðar og líkaminn 

verður því stöðugt að mynda meira ATP. Líkaminn nýtir sér þrjú 

orkumyndunarkerfi til þess að framleiða ATP, þau eru; ATP-PCr kerfið, 

sykurrofskerfið og oxunarkerfið. ATP-PCr kerfið getur séð vöðvum líkamans fyrir 

nægri orku í 3-15 sekúndur í vinnu af hárri ákefð. Eftir það verður líkaminn að fara 

í sykurrofskerfið til þess að mynda meiri orku þar sem ATP-PCr kerfið getur 

eingöngu myndað takmarkað magn af ATP. Þessi tvö kerfi geta séð líkamanum 

fyrir orku í um það bil tvær mínútur í hárri ákefð. Eftir það verður einstaklingurinn 

að taka sér hlé frá hreyfingu til þess að líkaminn geti unnið úr þeirri sýru sem hefur 

myndast í vöðvum líkamans vegna efnaskipta. ATP-PCr kerfið og sykurrofskerfið 

vinna því saman við það að veita vöðvum líkamans þá orku sem þeir þurfa til þess 

að framleiða kraft í há ákefðar vinnu þar sem súrefni er ekki alltaf nægilegt. Þriðja 

kerfið, oxunarkerfið, notar súrefni til þess að framleiða orku og það er aðal 

orkukerfið sem líkaminn notar við langvarandi æfingar. Því meiri getu sem 

líkaminn hefur til þess að nýmynda ATP, því fljótari er einstaklingurinn að ná sér 

niður eftir erfiðis vinnu og gera sig tilbúinn í að framkvæma hana aftur (Kenney 

o.fl., 2015). Betra loftfirrt þol eykur efnaskiptahraða þegar takmörkun er á súrefni. 

Því betra loftfirrt þol, því betri er líkaminn í stakk búinn að koma á jafnvægi milli 

sýru og basa í vöðvum sem myndast við vinnu af hárri ákefð. Loftfirrt þol byggir 

því á því loftháða. Leikmenn geta ekki verið með nægilega gott loftfirrt þol fyrir 
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keppni ef loftháða þolið er ábótavant. Því verða leikmenn að byggja fyrst upp gott 

loftháð þol áður en byrjað er að vinna í loftfirrta þolinu. (Weinberg og Gould, 2015; 

Williams, 1993).  

 Þol íþróttamanna er hægt að mæla á ýmsan hátt. Til þess að prófin skili 

raunhæfum niðurstöðum verða þau að vera lík aðstæðum í leik. Talið er að 

línuhlaupspróf sé góð mæling á loftfirrtri getu körfuboltaleikmanna og Yo-Yo 

sprettpróf gefur góða mynd af heildarþoli með áherslu á það loftfirrta. Þessi próf 

eru bæði vettvangs próf sem eru auðveld og fljótleg í framkvæmd (Carvalho o.fl., 

2011; Delextrat og Cohen, 2009; Krustrup o.fl., 2003a). Í rannsókn þar sem 76 

karlkyns körfuboltaleikmenn voru mældir kom í ljós að þeir sem voru á afreksstigi 

kláruðu línuhlaupsprófið að meðaltali á 30,15 sekúndum (sek) með 0,94 sek í 

staðalfrávik (Carvalho o.fl., 2011). Í rannsókn eftir Delextrat og samstarfsaðila 

(2009) var borið saman hvernig leikmenn stóðu sig í líkamlegum prófum eftir 

leikstöðum sem þeir spiluðu. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 30 kvenkyns 

afreksíþróttamenn í körfubolta. Á þeim voru gerð ýmis líkamleg próf og eitt af þeim 

prófum var línuhlaup. Niðurstöður sýndu að þátttakendur voru að meðaltali 31,14 

sek að klára prófið, þar sem staðalfrávikið var 2,15 sek (Delextrat og Cohen, 2009). 

Það er því talið að ef leikmaður getur framkvæmt línuhlaups prófið á um það bil 30 

sekúndum sé leikmaðurinn með gott loftfirrt þol til þess að keppa í körfubolta. Til 

eru tvö erfiðleikastig af Yo-Yo sprettprófi. Stig tvö byrjar á meiri hraða heldur en 

stig eitt. Stig eitt tekur því lengri tíma og reynir meira á loftháða þolið en stig tvö 

er styttra og reynir meira á loftfirrta þolið (Bangsbo, Iaia og Krustrup, 2008). Í 

rannsókn sem framkvæmd var af Berdejo del Fresno og samstarfsaðilum (2012) 

fóru 14 afreksíþróttakonur í körfubolta í Yo-Yo stig eitt sprettprófið. Niðurstöður 

sýndu að þátttakendur voru að meðaltali að ná hraða sínum upp í 14,67 km/klst, þar 

sem staðalfrávikið var 0,95 km/klst. Hæsta gildið var 16,2 km/klst og lægsta gildið 

var 13,2 km/klst. Ætla má að niðurstöður yrðu hærri í Yo-Yo prófi á stigi tvö þar 

sem þátttakendur byrja að hlaupa á hærra ákefðarstigi og hlaupa því hraðar og í 

styttri tíma (Bangsbo o.fl., 2008; Berdejo del Fresno o.fl., 2012; Krustrup o.fl., 

2003a). 
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Styrkur í neðri og efri búk 

Á undirbúningstímabili, áður en keppnistímbil hefst, þurfa körfuboltaleikmenn að 

undirbúa sig líkamlega fyrir álagið sem fylgir keppnistímabilinu. Leikmenn þurfa 

einnig að vinna markvisst í líkamlega þættinum á keppnistímabilinu sjálfu til þess 

að halda sér sterkum út tímabilið (Dick, 2007; Harmer, 2005; Kenney o.fl., 2015; 

Knapik, Bauman, Jones, Harris og Vaughan, 1991). Styrktarþjálfun er því mikilvæg 

forvörn gegn algengum meiðslum á hnjám, ökklum og öxlum. Körfuboltaleikmenn 

þurfa því að vera sterkir í bæði efri og neðri búk til þess þola álag íþróttarinnar og 

minnka þannig líkur á meiðslum (Harmer, 2005; Knapik o.fl., 1991). 

Caterisano og samstarfsaðilar (1997) gerðu rannsókn, þar sem skoðuð var 

ein hámarksþyngdarlyfta í bekkpressu og fótapressu hjá 17 karlkyns 

körfuboltaleikmönnum í efstu deild í háskólaboltanum í Bandaríkjunum. Mælingar 

voru gerðar á undirbúningstímabili og svo í lok keppnistímabils. Þátttakendum var 

skipt niður í tvo hópa, þeir leikmenn sem byrjuðu leikinn á vellinum annars vegar 

og þeir leikmenn sem byrjuðu leikinn á bekknum hins vegar. Það var lítill sem 

enginn munur á milli hópanna tveggja á undirbúningstímabilinu. Í seinni 

mælingunum kom í ljós að báðir hópar misstu um 7,6-12% af styrk sínum í 

bekkpressu. Þeir sem byrjuðu leikinn á vellinum misstu um 14% styrks í 

fótapressunni, á meðan þeir sem byrjuðu á bekknum misstu nánast engan styrk í 

fótapressunni (Caterisano o.fl., 1997). Þessi rannsókn sýnir fram á eina leið til þess 

að mæla styrk bæði í efri og neðri búk hjá körfuboltaleikmönnum en þessi próf eru 

ekki mjög leiklík og því erfiðara að bera þau saman við frammistöðu leikmanna í 

leikjum. Leiklíkari próf væru þá heldur brjóstkassa kast með bolta og 

hnébeygjuhopp með og án sveiflu. Rannsókn sem gerð var á kvenkyns 

afreksíþróttamönnum í körfubolta sýndi að þær köstuðu að meðaltali 6,93 metra, 

staðalfrávikið var 0,67 metrar í brjóstkassa kast prófinu. Prófið var framkvæmt í 

sitjandi stöðu upp við vegg og boltanum kastað frá brjóstkassa (Delextrat og Cohen, 

2009). Önnur rannsókn var gerð á afrekskonum í körfubolta, þar sem eins kast var 

framkvæmt nema leikmenn sátu í stól og framkvæmdu brjóstkassa kast í stað þess 

að sitja upp við vegg. Þar köstuðu þátttakendur að meðaltali 4,67 ± 0,26 metra. Í 

sömu rannsókn voru gerðar mælingar á hnébeygjuhoppi án sveiflu og þar voru 

niðurstöðurnar að þátttakendur voru að hoppa að meðaltali 26,34 ± 5,15 cm á hæð 

frá gólfi (Erculj o.fl., 2010).  
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Hraði og snerpa 

Körfuboltaleikmenn þurfa að vera snöggir, með góða hröðun, góða snerpu og gott 

viðbragð. Í þeim tilgangi að geta sprett hratt, stoppað snögglega, framkvæmt hraðar 

stefnubreytingar og byrjað síðan aftur að framkvæma hraða spretti. Flest allar 

hreyfingar sem eru framkvæmdar á meðan keppni stendur yfir eru gerðar með 

miklum sprengikrafti. Sprengikraftur er mikilvægur í þeim tilgangi að vera hraðari 

heldur en andstæðingurinn (Balčiūnas o.fl., 2006; Erculj o.fl., 2010; Matavulj o.fl., 

2001; Williams, 1993). Hraði, hröðun, snerpa og viðbragð haldast í hendur og ef 

leikmaður ætlar sér stóra hluti sem körfuboltaleikmaður verður hann að vera góður 

í öllum fjórum atriðunum (Gambetta, 2007). Hraði er mældur sem geta einstaklings 

til þess að komast frá einum stað til annars á sem skemmstum tíma. Hraði leikmanns 

fer eftir líkamlegu atgervi; hæð, þyngd, líkamlegu form og styrk, líkamsstarfsemi; 

starfsemi taugakerfisins, samdráttar- og slökunarhæfni vöðva, hlaupatækni og að 

lokum þjálfun (Gambetta, 2007). Það má því segja að körfubolti gangi út á það að 

leikmenn séu hraðari en leikmenn andstæðingsins. Ef því er náð ættu leikmenn að 

skora auðveldar körfur til dæmis úr hraðaupphlaupi eða með því að gabba 

andstæðinginn með gabbhreyfingum og fá þannig opna sendingu eða opið skot að 

körfunni. Hröðun er hæfileiki einstaklingsins til þess að auka hraða á sem 

skemmstum tíma annað hvort úr kyrrstöðu, úr stefnubreytingu eða frá hlaupandi 

starti. Hröðun krefst því mikillar aflgetu. Leikmenn þurfa að búa yfir getunni til 

þess að byggja upp hraða á sem skemmstum (Gambetta, 2007; Lockie, Murphy, 

Schultz, Knight og de Jonge, 2012).  

Hraði leikmanna er mældur með beinum spretti. Það er gert vegna þess að 

hraði er mældur sem geta einstaklings til þess að komast frá einum stað til annars á 

sem skemmstum tíma. Lengd sprettanna sem þátttakendur eru látnir hlaupa er 

mismunandi eftir rannsóknum. Þátttakendur eru látnir hlaupa allt frá 5 metrum upp 

í 36 metra spretti. (Berdejo del Fresno o.fl., 2012; Delextrat og Cohen, 2009; Erculj 

o.fl., 2010; Hoare, 2000; Hoffman o.fl., 1996; Lockie o.fl., 2012; Pauole, Madole, 

Garhammer, Lacourse og Rozenek, 2000). Mikilvægt er að taka mið af lengd 

körfuboltavallarins, sem er 28 metrar, þegar ákveða á lengd sprettprófa. Í rannsókn 

eftir Hoare (2000) framkvæmdu kvenkyns körfuboltaleikmenn 5, 10 og 20 metra 

spretti. Niðurstöður þátttakenda voru flokkaðar eftir stöðum sem leikmenn spila á 

vellinum. Í ljós kom að leikstjórnendur voru að meðaltali sneggstir, hjá þeim tók 5 

metra sprettur 1,18 sek, 10 metra sprettur 1,98 sek og 20 metra sprettur 3,40 sek. 
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Vert er að nefna að eingöngu voru nokkur sekúndubrot á milli meðalhraða 

leikmanna eftir leikstöðum. Í annarri svipaðri rannsókn sem gerð var á kvenkyns 

körfuboltaleikmönnum hlupu þátttakendur 5 metra sprett á 1,31 sek að meðaltali og 

10 metra sprett á 2,23 sek (Berdejo del Fresno o.fl., 2012). 

Snerpa er hæfni leikmannsins til að framkvæma hreyfingar í fyrirfram 

ákveðinni keðju á sem skemmstum tíma. Keðjan inniheldur oft stefnubreytingar 

sem eru leiklíkar fyrir íþróttina. Viðbragð er sá tími sem leikmaðurinn þarf til þess 

að átta sig á aðstæðum og bregðast við þeim. Til dæmis má nefna varnarmann sem 

áttar sig á og bregst við þeim hreyfingum sem sóknarmaður framkvæmir. Ef 

varnarmaðurinn er of hægur að bregðast við kemst sóknarmaðurinn framhjá honum 

og skorar körfu á hann. Hraðaþjálfun er því mikilvægur hluti af körfuboltaþjálfun 

þar sem áhersla ætti að vera lögð á hröðun, snerpu og viðbragð (Dick, 2007; 

Gambetta, 2007; Lockie o.fl., 2012).  

Sem dæmi um leiklíkt próf sem mælir snerpu körfuboltaleikmanna má nefna 

T-snerpupróf. Í T-snerpuprófi eru þátttakendur látnir framkvæma stefnubreytingar 

sem innihalda spretti fram og aftur ásamt varnarskrefum. Viðmið fyrir kvenkyns 

afreksíþróttamenn í körfubolta væri að ná að framkvæma prófið á um það bil tíu 

sekúndum. Í rannsókn eftir Pauole og samstarfsaðila hans (2000) voru niðurstöður 

úr T-snerpuprófi þátttakenda að meðaltali 10,94 sek og staðalfrávikið var 0,60 sek. 

Önnur rannsókn sýndi sambærilegar niðurstöður þar sem þátttakendur kláruðu 

prófið á 10,45 sek að meðaltali og staðalfrávikið var 0,51 sek (Delextrat og Cohen, 

2009). 

 

Frammistaða 
Þó það sé mikilvægt fyrir körfuboltamenn að vera í góðu formi þá er það ekki nóg 

til þess að standa sig vel í íþróttinni (Drinkwater o.fl., 2008). Leikmaður sem er 

hávaxnastur, sterkastur og í besta líkamlega forminu í sínu liði þarf ekki að vera 

besti leikmaður liðsins. Ef hann er ekki tæknilega góður líka þá getur það komið 

niður á frammistöðu hans í heild sinni og haft þannig áhrif á leiktíma hans (McGill 

o.fl., 2012). Körfubolti er tæknileg íþrótt sem ýtir undir að iðkendur taki upp og 

læri ákveðna tækni með boltann sem talin er vera skilvirkust. Leikmenn þurfa því 

að tileinka sér tækniæfingar með bolta (Miller og Bartlett, 1996). Það ætti því ekki 

eingöngu að leggja áherslu á líkamlegt form og líkamlegar mælingar heldur verða 

tækni og taktík líka að fá að spila sinn part í jöfnunni. Uppsöfnuð tölfræði úr leikjum 
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getur verið hjálpleg fyrir þjálfara og leikmenn til þess að meta bæði tæknihæfileika 

og líkamlegt form leikmanna (Drinkwater o.fl., 2008; Sampaio, Drinkwater og 

Leite, 2010). Þjálfari og hver leikmaður geta þannig skoðað frammistöðu þess 

leikmanns og miðað við aðra leikmenn í liðinu eða í öðrum liðum. Leikmenn þurfa 

að hafa góðan grunn þegar kemur að því að meta hvernig best sé að skjóta 

körfuboltanum og byggja þannig upp leikskilning á leiknum og samspil milli 

liðsmanna. Ætlast er til þess að leikmenn hoppi upp í fráköst á réttum tíma, taki 

tímabær og opin skot og fari á eftir lausum boltum (Apostolidis, Nassis, Bolatoglou 

og Geladas, 2004; Caterisano o.fl., 1997; Hoare, 2000, 2000; McInnes o.fl., 1995; 

Sallet o.fl., 2005). Leikmannahópurinn hefur einnig áhrif á hversu mikið hver og 

einn leikmaður fær að spila, hvort það séu margir eða fáir að spila sömu stöðu. Ef 

margir góðir leikmenn spila sömu stöðu er líklegt að þeir deili frekar mínútunum á 

vellinum frekar en ef það eru fáir sem spila sömu leikstöðuna. Samsetning liðsins 

hefur þannig áhrif á spilatíma hvers og eins leikmanns á vellinum. (Drinkwater o.fl., 

2008; Hoare, 2000; Mallett og Côté, 2006; Miller og Bartlett, 1996; Sallet o.fl., 

2005). Heildarframmistaða körfuboltaleikmanna er oft metin út frá tölfræði í 

leikjum, þ.e.a.s. hversu mörg stig leikmaður skorar, hversu mörgum fráköstum hann 

nær, hversu mörgum stolnum boltum o.s.frv. (McGill o.fl., 2012).  

Í rannsókn eftir McGill og samstarfsaðila (2012) voru borin saman líkamleg 

próf og tölfræði úr leikjum. Þátttakendur voru karlar í háskóla í Bandaríkjunum. 

Prófin lögðu áherslu á hreyfifærni, styrk, liðleika, hraða og snerpu leikmanna. 

Meðaltal var reiknað fyrir eftirfarandi tölfræði úr leikjum; fjöldi spilaðra mínútna, 

heildarfjölda skoraðra stiga, frákasta, stolinna bolta, varinna skota og spilaðra 

leikja, einnig voru skráð niður meiðsl leikmanna. Niðurstöður sýndu að lítil fylgni 

mældist milli frammistöðu í leik og líkamlegra prófa eins og niðurstig (e. lunge), 

hnébeygja á öðrum fæti og armbeygjur. Fylgni mældist hins vegar á milli 

boxhlaupaprófs, próf sem mælir hraða og snerpu leikmanna, og fjölda spilaðra 

mínútna, skoraðra stiga, stoðsendinga og stolinna bolta í leik. Fylgni mældist einnig 

á milli langstökks og fjölda spilaðra mínútna, frákasta og varinna skota í leikjum. 

Niðurstöður gáfu til kynna að því leiklíkari sem prófið var því líklegra var að fylgni 

myndi mælast á milli þeirra og frammistöðu leikmanna í leik (McGill o.fl., 2012). 

Rannsókn McGill og samstarfsaðila (2012) var eina rannsóknin sem höfundur fann 

þar sem skoðuð voru tengsl á milli líkamlegs atgervis og frammistöðu 
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körfuboltaleikmanna í leik út frá tölfræði. Það er því ljóst að frekari rannsókna er 

þörf á tengslum milli þessara tveggja þátta.  

Ritgerð þessi er um rannsókn sem gerð var í samstarfi við KKÍ og 

Háskólann í Reykjavík. Megin markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl á milli 

líkamlegu atgervi leikmanna og frammistöðu í keppni. Aðalspurning 

rannsóknarinnar er hversu vel spá niðurstöður úr líkamlegum prófum til um 

frammistöðu leikmanna í keppni. 

 

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 10 leikmenn A landsliðskvenna í körfuknattleik. Meðalaldur 

leikmanna var 22,00 ár og staðalfrávikið 3,22 ár. Allir þátttakendur tóku þátt í 

líkamsmælingunum en í hreystiprófunum tóku nokkrir þátttakendur ekki þátt í 

öllum mælingunum. Níu tóku þátt í hnébeygjuhopp án sveiflu, 15 metra spretti og 

línuhlaupi, átta í hnébeygjuhoppi með sveiflu og Yo-Yo stig tvö sprettprófi og sjö 

í mælingar fyrir brjóstkassa kast og T-snerpupróf. Upplýsingar um frammistöðu í 

leikjum komu frá níu þátttakendum frá tölfræði úr deildarkeppni 2017-2018. 

 

Mælitæki 

Hæð 

Hver og einn þátttakandi var mældur fyrir þyngdarmælingu. Hæðarmæling fór fram 

á SECA 769 vigt sem var með innbyggðri hæðarmælingu. Niðurstöður voru skráðar 

niður í metrum (m). Þátttakendur voru skólausir þegar þeir voru mældir (Ross og 

Marfell-Jones, 1982). 

Þyngd 

Þyngd þátttakenda var vigtuð með SECA 769 vigt. Niðurstöður voru skráðar niður 

í kílógrömmum (kg). Þátttakendur voru léttklæddir og skólausir þegar þeir voru 

mældir (Ross og Marfell-Jones, 1982). 
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Líkamsþyngdarstuðull 

Líkamsþyngdarstuðull þátttakanda var reiknaður með niðurstöðum frá hæðar- 

þyngdarmælingum. Tilgangurinn var að sjá hver tengslin voru á milli hæðar og 

þyngdar (Keys og BroŽek, 1953). Notast var við formúluna: 

𝐵𝑀𝐼 (
𝑘𝑔

ℎæð2
) = þ𝑦𝑛𝑔𝑑 (𝑘𝑔) ÷ ℎæð2 (𝑚) 

Fitumæling 

Tekin voru sjö fituklípu mælingar á hverjum þátttakenda með fituklípu. Staðirnir 

voru; þríhöfði, hjá herðablaði, á efsta hluta að framan verðu mjaðmabeininu, kviður, 

framanverðu læri og á innanverðum kálfa. Hver staður var mældur þrisvar sinnum. 

Einnig voru teknar tvær breidda mælingar á úlnlið og hnélið. Niðurstöður voru 

skráðar niður í millimetrum (mm). Með þeim tilgangi að úrskurða fitu-, beina-, 

vöðvamassa og leifina (ISAK, 2011). Eftirfarandi formúlur sína hvernig þyngd fitu, 

beina, leifar og vöðva er reiknuð fyrir konur í eftirfarandi röð: 

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑖𝑡𝑢 (%) = (𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ℎúð𝑎𝑟 × 0.1548) + 3.580 

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑎 (%) = 3.02 × (𝑇2 × 𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑 ℎ𝑛é𝑙𝑖ð𝑎𝑟 × 𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑 ú𝑙𝑛𝑙𝑖ð𝑎𝑟 × 400) × 0.712 

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑙𝑒𝑖𝑓𝑎𝑟 (%) = (20.9 × ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 þ𝑦𝑛𝑔𝑑) ÷ 100 

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑣öð𝑎 (%) = ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟þ𝑦𝑛𝑔𝑑 (%)  − þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑖𝑡𝑢 − þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑎 − þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑙𝑒𝑖𝑓𝑎𝑟 

Hnébeygjuhopp án og með sveiflu 

Notast var við háhraðamyndavél, ljóskastara og hæðarmál við framkvæmd á 

prófinu. Úrvinnsla á mælingum fór fram í forritinu Kinovea. Sett voru leiðarmerki 

sem lituð voru svört á mjaðmarlið og hnélið þátttakanda með þeim tilgangi að 

auðveldara væri að sjá staðina í úrvinnslu á myndbandinu. Þátttakandi byrjaði í 

standandi stöðu, fór síðan niður í um það bil 90° hnébeygjustöðu og hoppaði strax 

beint upp og lenti á sama stað, þar sem hann snéri á hlið að myndavélinni (sjá mynd 

1). Fyrstu tvö hoppin voru hendur staðsettar á mjöðm en í seinni tveimur hoppunum 

mátti sveifla höndunum með að vild. Ekki mátti beygja hné í miðju hoppi heldur 

urðu fætur að vera beinir. Niðurstöður voru skráðar niður í sentrimetrum (cm). 

Prófið mælir styrk þátttakandans í hné- og mjaðmarlið (Bosco, Luhtanen og Komi, 

1983). 
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Mynd 1. Hnébeygjuhopp án sveiflu 

15 metra sprettur 

Þátttakandi byrjaði í standandi stöðu við ráspunkt sem merktur var með teipi. Tími 

var tekinn eftir 10 metra og 15 metra með Brower tímahliðum. Tímahliðunum var 

stillt upp við rásmark, 10 metra frá rásmarki og við endamark. Ráspunktur var 

merktur með teipi 0,5 metrum fyrir aftan fyrsta tímahliðið. Ekki var notast við 

hljóðmerki til að starta sprettunum heldur fóru þátttakendur af stað þegar þeir voru 

tilbúnir. Tímatakan fór af stað þegar þátttakandi skar á geislann hjá fyrsta 

tímahliðinu. Markmið prófsins var að framkvæma prófið á sem stystum tíma, þar 

sem niðurstöður voru skráðar niður í sekúndum (sek). Prófið mælir hraða 

þátttakenda (Lidor, Falk, Arnon og Cohen, 2005). 

Línuhlaup 

Notast var við Brower tímahlið og keilur. Ráspunktur var merktur með teipi. Prófið 

samanstóð af 140 metra sprett sem var með stigvaxandi lengd af sprettum. Prófið 

var framkvæmt á körfuboltavelli og notast var við línur vallarins. Þar sem fyrst var 

hlaupið að vítalínunni sem var nær (5,8 m) og síðan tilbaka, næst að miðjunni (14 

m) og tilbaka, að vítalínunni fjær (22,2 m) og tilbaka og að lokum alla leið yfir á 

endalínuna (28 m) og til baka eins og mynd 2 sýnir. Reynt var að framkvæma prófið 

á sem stystum tíma og niðurstöður skráðar niður í sekúndum (sek). Prófið metur 

stöðu loftfirrta orkukerfi þátttakanda (Hoffman, Epstein, Einbinder og Weinstein, 

2000; Hoffman o.fl., 1996). 
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Mynd 2. Línuhlaup 

Brjóstkassa kast 

Þátttakandi sat upp við vegg í 90° hnébeygjustöðu þar sem 

höfuð, bak og rass snerti vegginn eins og mynd 3 sýnir. 

Notast var við 3 kg medicine bolta og málband. Boltanum 

var kastað frá brjóstkassa og reynt var að kasta eins langt 

fram og hægt var. Niðurstöður voru skráðar niður í 

sentrimetrum (cm). Prófið mældi styrk í réttivöðva 

olnboga (Delextrat og Cohen, 2009). 

T-snerpupróf 

Notast var við Brower tímahlið, keilur og teip til 

þess að merkja ráspunkt þátttakenda. Þátttakendur 

byrjuðu á stað A (sjá mynd 4), þar sem þeir hlaupa 

að keilu B. Eftir það áttu þátttakendur að notast við 

varnar hliðaskref að keilu C yfir til D og síðan aftur 

á miðjuna hjá keilu B. Síðan var bakkað aftur að 

tímahliðinu eins og mynd 4 sýnir. Snerta þurfti allar 

keilurnar með sömu hendi. Niðurstöður voru 

skráðar í sekúndum (sek) þar sem markmiðið var að 

klára prófið á sem stystum tíma. Prófið mældi snerpu 

þátttakenda (Pauole o.fl., 2000). 

 

 

 

Mynd 4. T-snerpupróf 

Mynd 3. Brjóstkassa kast 
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Yo-Yo stig tvö sprettpróf 

Notast var við símaforrit og hátalara til þess að framkvæma prófið. Keilur voru 

notaðar til þess að afmarka svæðið sem var nota. Þátttakendur áttu að fara eftir 

hljóðmerkjum og þeir áttu að vera búnir að snerta línuna áður en næsta hljóðmerki 

heyrðist. Prófið samanstóð af tveimur tíu metra sprettum eftir það fengu 

þátttakendur tíu sekúnda pásu til þess að ná andanum og þurftu síðan að framkvæma 

sprettina aftur (sjá mynd 5). Hver þátttakandi fékk eina viðvörun ef hann náði ekki 

að klára sprettinn á réttum tíma. Næsta skipti sem þátttakandi náði ekki framkvæma 

á réttum tíma var prófinu lokið og seinasti sprettur sem var rétt framkvæmdur 

skráður niður. Niðurstöður voru skráðar niður sem kílómetra á klukkutíma 

(km/klst). Prófið metur stöðu loftháða og loftfirrta orkukerfanna (Krustrup o.fl., 

2003b). 

 

Mynd 5. Yo-Yo stig tvö sprettpróf 

Tölfræði úr leikjum 

Uppsöfnuð tölfræði var tekin frá deildarkeppni, 2017-2018, hér á landi í efstu deild 

kvenna sem hægt var að nálgast á heimsíðu KKÍ. Leikirnir fóru fram fyrir og eftir 

áramót. Eingöngu meðaltöl úr leikjum í deildarkeppninni voru notuð í niðurstöðum. 

Skráðar voru niður upplýsingar um heildarfjölda spilaðra leikja, meðaltal af 

skoruðum stigum, fráköstum þá bæði sóknar- og varnarfráköst, stoðsendingum, 

framlagi og +/- stuðli í leikjum fyrir hvern þátttakanda. Stoðsending var skráð á 

þann leikmann sem sendi seinustu sendinguna áður en að skoruð karfa á sér stað. 

Framlag hvers leikmann var reiknað á eftirfarandi hátt; leikmaður fékk eitt stig fyrir 

hvert frákast, stoðsendingu, stolin bolta, varið skot og skoruð stig á meðan eitt stig 

var dregið frá fyrir hvert misheppnað skot og tapaðan bolta fyrir hvern leik. +/- 

stuðulinn var reiknaður sem mismunur skoraðra stiga á milli liða. Það var því 

reiknað fyrir hvern og einn leikmann út frá spilatímanum hans. Hærra gildi fyrir 

framlag og +/- stuðul gefur til kynna betri frammistöðu.  
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Framkvæmd 

Hver þátttakandi fékk númer sem niðurstöður voru skráðar eftir. Fyrst voru teknar 

líkamsmælingar; hæð, þyngd og fituprósenta. Eftir það fóru þátttakendurnir í 

upphitun sem var stýrð af einum rannsakandanum. Upphitunin stóð yfir í um það 

bil 15 mínútur þar sem farið var í hreyfiteygjur, liðkandi æfingar og hlaup með 

stigvaxandi ákefð. Hópnum var síðan skipt niður í tvo jafna hópa. Þar sem fyrsti 

hópurinn framkvæmdi hnébeygjuhopp án og með sveiflu en hinn fór í 15 metra 

sprettpróf. Þegar allir þátttakendur höfðu framkvæmt prófið í sitthvorum hópnum 

og niðurstöður höfðu verið skráðar niður skiptu hóparnir um próf. Þar sem hópurinn 

sem var búinn að framkvæma hnébeygjuhoppið fór í 15 metra sprettpróf og öfugt. 

Eftir það fór allur hópurinn í línuhlaup. Síðan var aftur skipt niður í sömu tvo 

hópana þar sem brjóstkassa kast prófið og T-snerpupróf voru framkvæmd. Seinasta 

prófið var Yo-Yo stig tvö sprettprófið sem allir þátttakendur framkvæmdu á sama 

tíma. Hnébeygjuhopp án og með sveiflu, 15 metra sprettur, brjóstkassa kast og T-

snerpupróf voru framkvæmd tvisvar. En línuhlaup og Yo-Yo stig tvö sprettpróf 

voru eingöngu framkvæmd einu sinni. Ef ekki var farið eftir réttri framkvæmd 

prófsins þurfti þátttakandi að endurtaka prófið til þess að ná gildum niðurstöðum.  

 

Úrvinnsla 

Reiknað var meðaltal og staðalfrávik fyrir allar breytur og skráð niður hæsta og 

lægsta gildið í Excel. Ef prófin voru framkvæmd tvisvar var notast við bestu tilraun 

úr prófunum. Fylgni á milli breytanna var reiknuð í SPSS, notast var við Pearson 

fylgni. Fylgni á milli breyta var talin marktækt ef marktektarstuðullinn var p <0,05. 
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Niðurstöður 
Í töflu 1 má sjá helstu tölulegar upplýsingar þátttakanda úr spiluðum leikjum í 

íslensku deildinni. Þar má sjá að frammistaða þátttakenda í leikjum var frekar ólík. 

Mikill munur var á hæsta og lægsta gildi hjá öllum tölfræðibreytunum.  

Tafla 1. Tölfræði úr körfuknattsleikjum þátttakanda 

Tölfræði úr leikjum Meðaltal ± staðalfrávik Hæsta gildi Lægsta gildi 

Spilaðir leikir 26,22 ± 2,74 28 19 

Skoruð stig 10,88 ± 1,99 14,6 8,7 

Fráköst 6,33 ± 2,24 10,4 3,4 

Stoðsendingar 2,78 ± 1,33 4,9 1 

Framlag 13,20 ± 3,99 20,8 7 

+/- stuðull 3,10 ± 4,59 9,5 -3 

 

Meðalþyngd leikmanna var 73,43 ± 8,26 kg og meðalhæð mældist 180,3 ± 5,24 cm. 

Vöðvamassi mældist 43,06 ± 3,08 kg, þar sem hæsta gildi var 48,22 kg og lægsta 

gildi var 38,40 kg á meðan fituprósenta var að meðaltali 11,66 ± 1,36 % og hæsta 

gildi var 14,34 % og lægsta var 9,44 %. Í töflu 2 má sjá meðaltöl, staðalfrávik og 

hæsta og lægsta gildi þátttakanda í líkamlegu prófunum. Mikill munur var á milli 

hæsta og lægsta gildis í hnébeygjuhopp án sveiflu eða um 14 cm. Sama með 

hnébeygjuhoppi með sveiflu þá var munurinn tæpir 20 cm. Á meðan munurinn á 

milli hæsta og lægsta gildis í línuhlaupi (0,67 sek) og T-snerpuprófi (2,14 sek) var 

lítill. Í brjóstkassa kasti var munurinn 1,37 m á hæsta og lægsta gildi (sjá töflu 2).  

Tafla 2. Niðurstöður úr líkamlegum prófum þátttakanda 

Líkamleg próf Meðaltal ± 

staðalfrávik 
Hæsta gildi Lægsta gildi 

Hnébeygjuhopp án sveiflu (cm) 39,48 ± 5,03 46,36 32,27 

Hnébeygjuhopp með sveiflu (cm) 43,58 ± 5,85 53,45 34,51 

10 metra sprettur (sek) 1,11 ± 0,05 1,20 1,04 

15 metra sprettur (sek) 2,63 ± 0,10 2,78 2,46 

Línuhlaup (sek) 29,65 ± 0,72 30,46 28,32 

T-snerpupróf (sek) 10,89 ± 0,22 11,30 10,63 

Brjóstkassa kast (m) 5,01 ± 0,44 5,60 4,23 

Yo-Yo sprettpróf (km/klst) 18,43 ± 0,72 19,4 17,0 
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Reiknuð var Pearson fylgni á milli allra breytanna; líkamlegra mælinga, líkamlegra 

prófa og tölfræði niðurstöður úr leikjum (sjá töflu 3). Helstu tengsl á milli breyta 

sem fundust voru eftirfarandi. Neikvæð tengsl voru á milli þyngdar og beggja 

hnébeygjuhopp prófana, svo því þyngri sem þátttakandinn var því lægra hoppaði 

hann. Jákvæð tengsl voru á milli hæðar og brjóstkassa kastinu (r = 0,59) og 

fráköstum í leik (r = 0,51). Því hærri sem leikmaðurinn var, því líklegri var hann til 

þess að taka fleiri fráköst í leik. Neikvæð tengsl voru á milli hæðar og 

hnébeygjuhopps með sveiflu (r = -0,50) og magn stoðsendinga í leik (r = -0,80). 

Neikvæð tengsl voru á milli hnébeygjuhopps með sveiflu þegar kom að magn 

frákasta í leik, r = -0,47 en jákvæð fylgni, r = 0,50, þegar kom að framlagi í leik. 

Tengsl á milli vöðvamassa og nokkra líkamlegu prófanna sýndi fram á neikvæða 

fylgni. Þau voru 10 metra (r = -0,78) og 15 metra sprettur (r = -0,77), línuhlaup (r 

= -0,51) og T-snerpupróf (r = -0,51). Jákvæð tengsl voru á milli 15 metra 

sprettprófsins og stoðsendinga í leik (r = 0,52) og á milli +/- stuðlinum (r = 0,68). 

Því betri sem leikmennirnir voru að byggja upp hraða í spretti því líklegri voru þeir 

til að standa sig betur í leikjum þegar kom að stoðsendingum og +/- stuðlinum. 

Jákvæð fylgni var á milli brjóstkassa kasts prófsins og fjölda frákasta í leik (r = 

0,72) og +/- stuðlinum (r = 0,72). Vert er að nefna að engin sterk fylgni, hvorki 

jákvæð né neikvæð, mældist á milli skoraðra stiga í leik og á milli líkamlegu 

prófana. En það var jákvæð tengsl á milli skoraðra stiga og vöðvamassa, r = 0,59.
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Tafla 3. Fylgnitafla 

 Aldur Hæð Þyngd BMI Fituþyngd 
Vöðva

massi 

Hnéb.

hopp 

án 

sveiflu 

Hnéb.

hopp 

með 

sveiflu 

10m 

sprettur 

15m 

sprettur 

Línu

hlau

p 

T-

snerpu

próf 

Brjóst

kassa 

kast 

Yo-Yo 

sprett

próf 

Leikir Stig Fráköst 

Stoð 

sendinga

r 

Framlag 

+/- 

stuðu

ll 

Aldur 1                    

Hæð -,07 1                   

Þyngd ,20 ,53 1                  

BMI ,46 -,03 ,76* 1                 

Fituþyngd ,05 ,44 ,94** ,70* 1                

Vöðvamass

i 
,52 -,26 -,40 -,12 -,42 1               

Hnéb.hopp 

án sveiflu 
-,57 -,35 -,52 -,58 -,52 -,05 1              

Hnéb.hopp 

með sveiflu 
-,91** -,50 -,54 -,55 -,35 -,24 ,83* 1             

10m 

sprettur 
-,59 -,23 ,20 ,22 2,4 -,78* ,37 ,56 1            

15m 

sprettur 
-,59 -,20 ,16 ,19 ,31 -,77* ,05 ,78* ,84** 1           

Línuhlaup -,10 0,64 ,49 ,45 ,57 -,51 -,43 ,00 ,32 ,63 1          

T-

snerpupróf 
-,72 ,43 ,55 ,07 ,77* -,51 -,06 ,36 ,43 ,53 ,42 1         

Brjóstkass

a kast 
,62 ,59 ,48 ,53 ,26 -,03 -,53 -,55 -,05 -,16 ,03 -,24 1        

Yo-Yo 

sprettpróf 
,01 ,12 -,06 -,07 -,23 -,21 ,41 ,06 ,37 ,00 -,60 -,18 ,50 1       

Leikir -,65 -,58 -,31 -,13 -,11 -,10 ,49 ,79 ,50 ,40 -,16 ,34 -,72 ,01 1      

Stig ,32 -,06 -,17 -,11 -,01 ,59 -,08 ,22 -,47 -,25 -,26 -,05 -,01 -,10 -,09 1     

Fráköst ,26 ,51 ,13 -,21 -,01 ,08 -,07 -,47 -,20 -,18 ,13 ,23 ,72 0,39 -,66 ,07 1    

Stoðsendin

gar 
,15 

-

,80*

* 

-,28 ,28 -,19 ,12 -,05 ,50 ,43 ,52 ,09 -,23 -,06 ,22 ,42 ,15 -,31 1   

Framlag -,02 ,19 -,11 -,27 -,09 ,16 ,13 ,41 ,11 ,25 ,09 ,45 ,38 ,17 -,17 ,41 ,73 ,17 1  

+/- Stuðull ,22 -,03 ,27 ,40 ,30 -,30 -,27 ,18 ,50 ,68 ,53 ,16 ,72 ,44 -,21 ,25 ,24 ,54 ,51 1 

*Martækt, p <0,05 **Martækt, p <0,01 



25 
 

Umræður 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna tengsl á milli líkamlegs atgervis 

leikmanna og frammistöðu í keppni. Líkt og í fyrri rannsókn reyndist fylgni vera á 

milli nokkurra líkamlegra þátta og frammistöðu (McGill o.fl., 2012). Út frá 

fylgnitöflunni er hægt að sjá neikvæða martæka fylgni á milli hæðar og fjölda 

stoðsendinga og sterk jákvæð tengsl á milli hæðar og fjölda frákasta. Hægt er að 

álykta að því hærri sem leikmaðurinn er, því færri stoðsendingar sendir hann og því 

fleiri fráköst grípur hann. Það gefur til kynna að framherjar eru líklegri til þess að 

grípa fráköst en leikstjórnandi og bakverðir eru líklegri til þess að senda 

stoðsendingar. Neikvæð tengsl voru á milli hnébeygjuhoppsins og þyngdar, hæðar 

og fjölda frákasta. Því lægri og léttari sem leikmaður er því hærra stekkur hann og 

því meiri sprengikraft hefur hann í neðri búk. Í þessari rannsókn kom það í ljós að 

lágvaxnir leikmenn stukku að meðaltali hærra heldur en þeir sem voru hærri. 

Hávöxnu leikmennirnir  gripu hins vegar fleiri fráköst heldur en þeir lágvöxnu. 

Einnig sýndi styrkur í efri búk jákvæð tengsl við hæð og fjölda frákasta. Álykta má 

út frá þessum niðurstöðum að hávöxnu leikmennirnir séu sterkari heldur en þeir 

lágvöxnu í þessu úrtaki. Neikvæð tengsl voru á milli vöðvamassa og hraða og 

snerpuprófanna sem gefur jákvæða mynd, því meiri sem vöðvamassinn er, því 

hraðar voru leikmenn að hlaupa. Einu tengslin sem mældust á milli skoraðra stiga 

og hinna breytanna var hjá vöðvamassa. Það gefur til kynna að því sterkari sem 

leikmaðurinn er, því líklegri er hann til þess að skora fleiri stig. Ályktað er að 

ástæðan fyrir því að lítil tengsl séu á milli skoraðra stiga og líkamlegu prófanna, sé 

sú að prófin uppfylltu ekki nægar tæknilegar kröfur. Þar sem engin próf voru gerð 

með körfubolta, voru engar kröfur gerðar á þátttakandann um að sýna hæfileika sína 

í boltameðhöndlun eða skotnýtingu. Líkamleg próf sem þessi geta ekki spáð fyrir 

um heildarframmistöðu leikmanna en geta þó veitt vísbendingar um hvernig 

leikmaður mun standa sig í keppni.  

Í samanburði við rannsókn eftir McGill og samstarfsaðila (2012) sem 

framkvæmdu svipaða rannsókn, þá slá rannsóknirnar í takt þegar líkamlegu prófin 

eru borin saman við frammistöðu. Þar var talið að hraði leikmanna tengdist 

frammistöðu en ekki var hægt að segja með vissu hvort styrkur í neðri eða eftir búk 

hefði meiri áhrif á frammistöðu leikmanna. Hraði og snerpa tengdust þar við fjölda 
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spilaðra mínútna, fjölda skoraðra stiga, fjölda stoðsendinga og fjölda stolinna bolta. 

Styrkur í neðri búk mældist með fylgni á milli við fjölda spilaðra mínútna, fjölda 

frákasta og fjölda varinna skota (McGill o.fl., 2012). Í þessari rannsókn sýndu 

hraðaprófin svipaðar niðurstöður þar sem tengsl voru á milli fjölda stoðsendinga og 

+/- stuðulsins. Styrkur í neðri búk mældist með neikvæð tengsl við frammistöðu 

þætti en fylgni var á milli styrks í efri búk og fjölda frákasta og +/- stuðulsins. Miðað 

við niðurstöður sem fjallað var um hér að framan kemur í ljós að þátttakendur í 

þessari rannsókn voru hærri og þyngri en aðrar afrekskörfuboltakonur í rannsóknum 

eftir Delextrat og samstarfsaðila (2009) og Erculj og samstarfsaðila (2010). 

Fituprósenta þátttakanda var allt að 10 % lægri heldur en fituprósenta þátttakenda í 

rannsókn eftir Erculj og fleiri (2010). Það gefur til kynna að þátttakendur í þessari 

rannsókn voru í töluvert betra líkamlegu formi heldur en rannsókn Erculj og 

samstarfsaðila (2010). Álykta má að fituhlutfall íslenskra afrekskvenna í körfubolta 

sé lægri heldur en hjá afrekskörfuboltakonum í Evrópu. Hugsanlegt er að þessi 

mikli munur stafi af því hversu fáir voru í úrtakinu í þessari rannsókn. Miðað við 

þessar niðurstöður er talið að íslenskar afrekskonur séu almennt í góðu formi miðað 

við afrekskonur frá Evrópu. Þegar loftháða og loftfirrta þolið var skoðað kom í ljós 

að í Yo-Yo sprettprófinu sýndi þessi rannsókn betri þol niðurstöður en úr rannsókn 

eftir Berdejo del Fresno og samstarfsaðila (2012). Í þeirri rannsókn var framkvæmt 

stig eitt en í þessari rannsókn var framkvæmt stig tvö af prófinu. Það er því erfitt að 

bera rannsóknirnar saman. Búist var við betri þol niðurstöðum í þessari rannsókn 

heldur en hinni vegna hraðamismuninum á stigunum tveimur (Berdejo del Fresno 

o.fl., 2012). Þegar línuhlaups prófið sem framkvæmt var í þessari rannsókn er borið 

saman við rannsókn eftir Delextrat og samstarfsaðila (2009) voru þátttakendur 

þessarar rannsóknar tæplega tveimur sekúndum hraðari að framkvæma prófið. Í 

þeirri rannsókn var tekið mið af 13-15 ára afrekskonum. Í þessari rannsókn voru 

þátttakendur tæplega einni sekúndu hraðari heldur en í rannsókn eftir Carvalho og 

samstarfsaðila (2011) þar sem 14-16 ára strákar tóku þátt. Konur eru oftast ekki 

fljótari að hlaupa heldur en karlar en talið er að aldursmunur þátttakenda þessara 

rannsókna skýri mismun niðurstaðanna. Strákar á aldrinum 14-16 ára eru enn að 

stækka og líkamsbygging þeirra því ekki fullmótuð. Það má því gera ráð fyrir að 

þátttakendur í þessari rannsókn hafi verið fljótari heldur en þátttakendur í báðum 

þeim rannsóknum sem voru skoðaðar til samanburðar vegna þess að líkamsbygging 
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þeirra er fullmótuð. Einnig væri hægt að álykta að í þessari rannsókn hafi 

þátttakendur haft meiri reynslu í körfubolta vegna aldursmunar og séu því 

sérhæfðari í þeim hreyfingum sem íþróttin krefst og þannig fljótari að framkvæma 

línuhlaups prófið. Álykta má út frá þessum niðurstöðum að þol þátttakenda í þessari 

rannsókn hafi verið nægilegt fyrir keppni. Þegar koma að styrk í neðri búk hoppuðu 

þátttakendur allt að 13 cm hærra heldur en þátttakendur í rannsókn eftir Erculj og 

samstarfsaðila (2010). Þessi mikli munur á stökkhæð getur stafað af aldursmuninum 

eins og þegar hefur komið fram. Þegar styrkur í efri búk var borinn saman voru 

niðurstöður úr þessari rannsókn mitt á milli niðurstaða þeirra rannsókna sem vitnað 

hefur verið í. Þátttakendur í þessari rannsókn köstuðu að meðaltali 5 metra en 

þátttakendur köstuðu tæplega 7 metra í rannsókn eftir Delextrat og fleiri (2009) og 

rúmlega 4,5 metra hjá Erculj og samstarfaðilum (2010). Munurinn á niðurstöðum 

getur stafað af mismun á framkvæmd. Þátttakendur sátu í stól í rannsókn Erculj og 

fleiri (2010) en í rannsókn eftir Delextrat og fleiri (2009) og í þessari rannsókn var 

prófið framkvæmt eins þ.e. í sitjandi stöðu upp við vegg. Ekki er hægt að álykta 

hvort íslenskar afrekskonur séu sterkari eða veikari í efri búk miðað við þessar 

niðurstöður. Þegar hraði og snerpa voru borin saman við aðrar rannsóknir kom í ljós 

að þátttakendur í þessari rannsókn voru töluvert hraðari og í meðallagi þegar kom 

að snerpu. Þar voru þátttakendur í þessari rannsókn rúmlega einni sekúndu hraðari 

í beinum spretti heldur en þátttakendur rannsóknanna eftir Hoare og samstarfsaðila 

(2000) og Berdejo del Fresno og samstarfsaðila (2012). Niðurstöður úr rannsókn 

eftir Delextrat og samstarfsaðila (2009), Pauole og samstarfsaðila (2000) og úr 

þessari rannsókn sýndu að allir þátttakendur voru að framkvæma T-snerpuprófið á 

rétt undir 11 sekúndum. Álykta má því að íslenskar afrekskonur séu hraðari í 

beinum spretti heldur en afrekskonur frá Ástralíu og Englandi en í meðallagi miðað 

við afrekskonur frá Evrópu og háskólanemum frá Bandaríkjunum í T-snerpuprófi. 

Þegar á heildina er litið voru íslensku afrekskonurnar að standa sig heilt yfir betur 

heldur en þátttakendur í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru til samanburðar.  

Helsta takmörkun sem gat haft áhrif á niðurstöður var úrtak 

rannsóknarinnar. Úrtakið samanstóð af fáum þátttakendum þrátt fyrir að 83,33% af 

þeim leikmönnum sem valdir voru í íslenska kvennalandsliðið í desember 2017 

tóku þátt. Rannsóknin gefur því ágæta mynd af tengslum líkamlegs atgervis og 



28 
 

frammistöðu körfubolta landsliðskvenna á Íslandi. Vegna þess hve fáir þátttakendur 

tóku þátt, voru afköst (e. power) rannsóknarinnar ekki mikil og það dregur úr líkum 

á að tölfræðilegri marktekt komi fram í niðurstöðum. Það þarf því að hafa afköst 

rannsóknarinnar í huga þegar fjallað var um niðurstöðurnar. Í framhaldi af þessari 

rannsókn væri áhugavert að fara með hópinn aftur í sömu mælingar og jafnframt að 

fá íslensk félagslið inn í rannsóknina svo hægt væri að bera þau saman. Á þann hátt 

væri hægt að sjá hvort leikmenn í landsliðinu séu í betra líkamlegu formi heldur en 

aðrir leikmenn sem keppa í sömu deild. Í framhaldi þess væri hægt að skipta öllu 

úrtakinu niður í leikstöður og bera leikstöðurnar saman. Þannig væri hægt að sjá 

hvaða leikmenn taka flest fráköst, skora flestu stigin eða senda flestu 

stoðsendingarnar út frá leikstöðum. Einnig væri áhugavert að bæta við prófum sem 

leggja áherslu á viðbragð og tækni til dæmis sprett með bolta, boltameðhöndlun og 

skotnýtingu.  
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