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Útdráttur  

Tilgangur verkefnisins var að setja niðurstöður úr mælingum, sem 
gerðar hafa verið á landsliðum kvenna, U-16, U-17, U-19, U-23 og  
A-landsliði í knattspyrnu í Sideline Sports hugbúnað. Um var að ræða 
um 250 knattspyrnukonur sem tóku þátt í mælingum frá desember 
2013 til febrúar 2018. Á þessu tímabili var gerð 21 mæling, þar sem 
mældir voru einn eða tveir hópar í hverri mælingu með 20-30 
þátttakendum í hverjum hóp. 
Markmið verkefnisins var betri miðlun gagna úr 
frammistöðumælingum til þjálfara og leikmanna gegnum Sideline 
Sports hugbúnað. Ásamt leiðbeiningum um hvernig niðurstöður eru 
skráðar í hugbúnaðinn. 
Ávinningur verkefnisins gæti hugsanlega verið betri miðlun 
niðurstaðna úr frammistöðu mælingum kvenna í knattspyrnu til 
þjálfara og leikmanna. Betri miðlun felst í því að niðurstöður eru 
skráðar í Sideline Sports hugbúnaðinn og aðgengilegar 
landsliðsþjálfurum, þar sem mögulegt er að bera niðurstöður 
leikmanna saman við eldri mælingar eða aðra leikmenn. Einnig 
handbók með leiðbeiningum um hvernig niðurstöður mælinga eru 
skráðar inn í Sideline Sports hugbúnaðinn, ásamt leiðbeiningum um 
hvernig aðrar aðgerðir eru gerðar í hugbúnaðinum sem tengjast því að 
skrá inn niðurstöður mælinga. 

 
Lykilorð: próf, mælingar, niðurstöður, miðlun gagna, Sideline Sports, 
knattspyrna, landslið kvenna.  
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Formáli  

Íþróttir og hreyfing hefur verið hluti af mínu lífi síðan ég man eftir mér og 

íþróttafræði er háskólanám sem ég var lengi búin að stefna að. Þetta nám er búið að 

gefa mér fullt af tækifærum og aukið þekkingu mína á sviði íþrótta gríðarlega. Á 

mínu öðru ári í grunnnámi í íþróttafræði gafst mér það tækifæri að taka þátt í 

framkvæmd frammistöðumælinga á landsliðum kvenna í knattspyrnu og síðustu 

fjórar annir hef ég verið hluti af frábæru teymi sem hefur séð um slíkar mælingar. 

Áhugi minn fyrir þessu verkefni vaknaði við þátttöku mína í þessum mælingum, en 

leiðbeinendur mínir áttu hugmyndina af verkefninu. 

 Þetta 12 ETC eininga verkefni er mitt lokaverkefni til B.Sc. gráðu í 

íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Ég vil nota 

tækifærið og þakka leiðbenendum mínum, Doktor Inga Þór Einarssyni, Aðjúnkt við 

Háskólann í Reykjavík  og Hjalta Rúnari Oddssyni, sjúkraþjálfara og meistaranema 

í íþróttavísindum og þjálfun við Háskólann í Reykjavík fyrir frábæra leiðsögn, að 

vera ávallt til staðar og fyrir stuðning í öllu ferlinu. Ég vil þakka landsliðskonum í 

knattspyrnu fyrir þátttötku þeirra í mælingum og starfsmönnum KSÍ fyrir aðstoð 

við mælingar. Einnig vil ég þakka Kjartani Orra Sigurðssyni fyrir aðstoð við 

erfiðleika sem komu upp við mína vinnu í Sideline Sports hugbúnaðinum. Margréti 

Ísaksdóttur, íslenskukennara vil ég þakka fyrir að gefa sér tíma í yfirlestur 

verkefnisins. Sérstaklega vil ég þakka samnemendum mínum Katrínu Ýr 

Friðgeirsdóttur og Margréti Regínu Grétarsdóttur fyrir yfirlestur, góðar ábendingar 

og ómetanlegan stuðning.  

 Mín ósk er sú að þetta verkefni veki athygli á því hversu verðmætar 

niðurstöður mælinga eru, bæði fyrir leikmenn og þjálfara og hversu mikilvægt er 

að miðla niðurstöðunum áfram eftir að mælingar hafa verið gerðar. Einnig að 

leiðbeiningahandbókin geti nýst þeim sem ætla að skrá niðurstöður mælinga í 

Sideline Sports hugbúnaðinn eða lesa úr niðurstöðunum mælinga í hugbúnaðinum.  
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Inngangur  

Knattspyrna 

Knattspyrna er ein vinsælasta íþróttagrein í heiminum og er spiluð í öllum löndum 

á mismunandi getustigum (Gylfi Þór Orrason, 2017; Helgerud, Engen, Wisloff og 

Hoff, 2001; Hoff og Helgerud, 2004; Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005). 

Árið 2013 voru um 265 milljónir manns sem spiluðu knattspyrnu um allan heim 

(Fifa.com, 2013). Samkvæmt vef Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) stunda um 

23 þúsund iðkendur knattspyrnu hér á landi og um þriðjungur þeirra eru konur 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Knattspyrna var vinsælasta íþróttin í 

framhaldsskólum landsins árið 2013 hjá bæði stúlkum og drengjum (Hrefna 

Pálsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, o.fl., 2014). Sömuleiðis var knattspyrna 

vinsælasta íþróttin hjá drengjum í 8., 9. og 10. bekk hér á landi árið 2014, en í öðru 

sæti hjá stúlkum (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, o.fl., 2014).  

Góð frammistaða í knattspyrnu byggist á tæknilegum, taktískum og 

lífeðlisfræðilegum þáttum (Helgerud o.fl., 2001; Hoff, Wisløff, Engen, Kemi og 

Helgerud, 2002). Líkamlegir eiginleikar góðs knattspyrnumanns eru þol, styrkur, 

hraði, hröðun og snerpa (Hoff o.fl., 2002). Íþróttin krefst bæði vinnu af lágri ákefð 

eins og að labba eða skokka og vinnu af hárri ákefð, eins og að stökkva, sparka, 

tækla, beygja, taka spretti, framkvæma hraðabreytingar og stjórna bolta (Abrantes, 

Maçãs og Sampaio, 2004; Amiri-Khorasani, Sahebozamani, Tabrizi og Yusof, 

2010; Kotzamanidis, Chatzopoulos, Michailidis, Papaiakovou og Patikas, 2005). 

Afreks knattspyrnumenn hlaupa um 10-11 km í hverjum 90 mínútna leik og er 

ákefðin að meðaltali nálægt mjólkursýruþröskuldi (J. Bangsbo, 1994; Hoff og 

Helgerud, 2004; Hoff o.fl., 2002; Kotzamanidis o.fl., 2005; Stølen o.fl., 2005).  

 

Þol  

Þol er skilgreint sem geta líkamanns til að erfiða mikið í langan tíma (Gjerset, 

Haugen og Holmstad, 2009; Kenney, Wilmore og Costill, 2015). Þoli má skipta í 

tvo flokka, loftháð- og loftfirrt þol (Kenney o.fl., 2015). Loftháð þol gerir 

íþróttamanninum kleift að vinna í lengri tíma á lágri eða miðlungs ákefð, til dæmis 

að standa, ganga eða skokka (Kenney o.fl., 2015). Oxunarkerfið er það orkukerfi 

sem sér um orkuframleiðslu á lágri eða miðlungs ákefð í lengri tíma (Kenney o.fl., 
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2015). Vegna lengdar knattspyrnuleiks sem er 90 mínútur, er 90% af orkunni sem 

íþróttamaðurinn notar loftháð (Hoff o.fl., 2002). Loftháð þol er háð þremur 

mikilvægum þáttum, hámarkssúrefnisupptöku (VO2max), mjólkursýruþröskuldi 

og vinnu hagkvæmni (Hoff o.fl., 2002). Rannsóknir sýna að eftir því sem loftháð 

þol leikmanna er betra, því fleiri spretti hleypur íþróttamaðurinn í leik. Sömu 

niðurstöður sýna að því betra sem loftháð þol leikmannsins er, því lengri vegalengd 

hleypur hann í leik og því oftar kemst hann í snertingu við bolta (Helgerud o.fl., 

2001; Hoff, 2005).  

Loftfirrt þol er notað til að vinna á hámarks ákefð í skemmri tíma. Ákefðin 

er 90-100% af hámarki og varir 3-15 sekúndur. ATP PCr kerfið er það orkukerfi 

sem framleiðir orku á hámarksákefð. Knattspyrnumaður þarf að búa yfir loftfirrtu 

þoli til að geta framkvæmt spretti, spyrnur, stökk, tæklingar, beygjur, 

hraðabreytingar og haft stjórn á bolta (Abrantes o.fl., 2004).  

 

Styrkur/kraftur 

Styrkur er skilgreindur sem geta líkamans til að yfirvinna mótstöðu eða veita henni 

viðnám með vöðvaátaki sem felst í styttingu og spennu vöðva eða einfaldlega getu 

vöðvanna til að mynda kraft (Bompa og Haff, 2009; Gjerset o.fl., 2009). 

Hámarksstyrkur er skilgreindur sem mesti mögulegi kraftur sem tauga- og 

vöðvakerfið getur myndað með einum hámarksvöðvasamdrætti (Dick, 2007). 

Mikill vöðvastyrkur og kraftur er ákjósanlegur í mörgum íþróttagreinum og þar er 

knattspyrna engin undantekning. Knattspyrnumenn þurfa kraft til að mynda hraða 

og til að geta framkvæmt hreyfingar á hárri ákefð með loftfirrtri vinnu eins og 

spretti, tæklingar, stökk og spyrnur. Mikill hámarksstyrkur er talin auka  hraða í 

fyrrnefndum aðstæðum (J. Bangsbo, 1994; Bompa og Haff, 2009; Hoff og 

Helgerud, 2004).  

 

Hraði/hröðun 

Hraði er hæfileikinn til að hreyfast frá einum stað til annars á sem skemmstum tíma 

og er einn mikilvægasti eiginleiki íþróttamanna (Bompa og Haff, 2009). Hraði er 

oft einn af þeim þáttum sem sker úr um hvort íþróttamaður fær að spila eða ekki 

(Little og Williams, 2005). Rannsóknir sýna að knattspyrnumaður hleypur 1-12% 
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af heildar vegalengdinni í leik með sprettum, sem þýðir að hann tekur að jafnaði 

10-15 metra spretti á 60-90 sekúndna fresti sem endast að meðaltali í 2-3 sekúndur 

(Comfort, Stewart, Bloom og Clarkson, 2014; Franco-Márquez o.fl., 2015; T. A. 

Haugen, Tønnessen og Seiler, 2013). Sömuleiðis eru leikmenn sem framkvæma 

fleiri spretti á hámarks ákefð í knattspyrnu líklegri til að vinna leiki (Abrantes o.fl., 

2004). Rannsóknir hafa einnig sýnt að hraði og styrkur vinna saman. Þeir 

einstaklingar sem eru almennt sterkari eru sömuleiðis hraðari (Comfort o.fl., 2014; 

Hoff, 2005; Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 2004).  

Hámarkshraði er mesti hraði sem einstaklingur getur náð í spretti (Little og 

Williams, 2005). Að hlaupa hratt eða taka sprett krefst mikillar hröðunar og styrks 

til að yfirvinna líkamsþyngd (Comfort o.fl., 2014). Hröðun (e.acceleration) eða 

hraðaaukning er hæfileiki til að auka hraða á sem skemmstum tíma (Bompa og 

Haff, 2009; Little og Williams, 2005). Hraðaaukning hefst þegar íþróttamaðurinn 

spyrnir frá úr kyrrstöðu og stendur þar til hann nær hámarkshraða (Muller og 

Ritzdorf, 2009). Rannsóknir sýna að það tekur 30-50 metra að ná hámarkshraða 

(Kukolj, Ropret, Ugarkovic og Jaric, 1999). Hámarkshraði er því ekki eins 

mikilvægur í knattspyrnu og hröðunin sjálf þar sem sprettir í knattspyrnu eru að 

meðaltali 10-15 metra langir og því nær knattspyrnumaðurinn ekki alltaf 

hámarkshraða á þessum tíma (Comfort o.fl., 2014; T. A. Haugen o.fl., 2013). 

Hröðun er sá þáttur sem er mikilvægur til að ná að vera fyrstur að ná bolta og skipta 

hratt um stefnu, sem er einnig hluti að því að vera snarpur (Reilly, Cabri og Araújo, 

2005).  

 

Snerpa 

Snerpa (e.agility) er hæfni vöðva til að mynda mikinn kraft á miklum hraða og getan 

til að skipta endurtekið um stefnu (Gjerset o.fl., 2009; Šimonek, Horička og Hianik, 

2017). Mikilvægi góðrar snerpu má sjá á getu íþróttamanna til að stoppa hratt, fara 

hratt af stað, skipta endurtekið um stefnu og bregðast hratt við áreiti frá umhverfinu, 

stundum einnig kallað stefnubreytinga hraði (e.change of direction speed) (Bompa 

og Haff, 2009, bls. 324; Little og Williams, 2005; Šimonek o.fl., 2017). Snerpa er 

því mikilvægur þáttur í knattspyrnu þar sem knattspyrnumaður framkvæmir að 

meðaltali um 50 stefnubreytingar í leik (Little og Williams, 2005). Sömuleiðis eru 
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snarpir knattspyrnumenn líklegri til að vinna boltann af andstæðingnum og skora 

mörk í leik (Amiri-Khorasani o.fl., 2010).  

Styrkur er nauðsynlegur til að ná góðri snerpu og eru það réttivöðvar í 

fótleggjum sem vinna mestu vinnuna í snörpum hreyfingum (Gjerset o.fl., 2009). 

Þetta eru allt þættir sem spila saman, hraði, styrkur og snerpa. Rannsóknir sýna að 

þeir einstaklingar sem eru snarpir eru sömuleiðir hraðir og sterkir (Comfort o.fl., 

2014; Hoff, 2005; Little og Williams, 2005; Wisløff o.fl., 2004).  

 

Frammistöðumælingar knattspyrnuiðkenda 

Afreks íþróttamenn eyða miklum tíma í að bæta og sanna líkamlegu getu sína (Hoff, 

2005; Pauole, Madole, Garhammer, Lacourse og Rozenek, 2000). Í 

keppnisíþróttum þarf að mæla og greina þá þætti sem skipta máli í frammistöðu 

íþróttamanna og því mikilvægt að hafa kröfur íþróttarinar í huga við val á prófum 

(Bompa og Haff, 2009; Hoffman, 2006). Eins og áður hefur komið fram eru aðal 

kröfur knattspyrnumanna þol, hraði, snerpa og styrkur (Hoff o.fl., 2002). 

Niðurstöður mælinga eru verðmætar upplýsingar leikmanna og geta nýst á ýmsan 

máta (Abrantes o.fl., 2004). Hægt er að bera niðurstöður prófsins saman við eldri 

próf hjá sama leikmanni, með það í huga að kanna hvort æfingar séu að skila 

tilætluðum árangri eða ekki. Meta framfarir leikmanna, meta framtíðar getu, 

endurhæfingarferli leikmanna eða bera saman niðurstöður milli leikmanna til 

dæmis með kröfum mismunandi leikstaða á velli í huga. Íþróttamenn og þjálfarar 

geta nýtt sér niðurstöður mælinga sem hvatningu í að gera betur og séð hvaða þætti 

þarf að leggja áherslu á í þjálfun með markmið íþróttamanns eða liðs að leiðarljósi 

(Abrantes o.fl., 2004; Jens Bangsbo, Mohr, Poulsen, Perez-gomez og Krustrup, 

2006; Bompa og Haff, 2009; Hoffman, 2006). Ásamt því eru gögn úr líkamlegum 

mælingum íþróttamanna notuð til að vinna rannsóknir og þannig bæta 

þjálfunaraðferðir (Hegedus o.fl., 2016). Próf sem tekin eru á velli eru talin vera betri 

kostur, en próf sem framkvæmd eru í rannsóknarstofu vegna þess að þau eru 

leiklíkari og gefa því marktækari niðurstöður (Svensson og Drust, 2005).   

Uppsetning prófanna, það er að segja í hvaða röð prófin eru framkvæmd 

skiptir máli. Hoffman (2006) setti fram í bók sinni í hvaða röð próf ættu að vera 

framkvæmd að hans mati. Byrjað er á prófum sem eru ekki líkamlega þreytandi 

eins og þyngdar- og hæðar mælingum. Næst eru próf sem mæla styrk eins og 
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bekkpressa eða hnébeygja. Síðan eru framkvæmd afl eða kraft próf eins og lóðrétt 

stökk. Því næst hraða og snerpu próf, og endað er á þolprófi þar sem krafist er 

mestrar orku (Hoffman, 2006).  

Próf eins og þessi eru mesta álag sem sett er á leikmanninn eftir keppni og 

því mikilvægt að velja tímann fyrir mælingar skynsamlega. Ekki er æskilegt að 

mæla daginn fyrir eða eftir keppni vegna þreytuáhrifa sem myndast í líkamanum. 

Mælt er með að taka mælingar á íþróttamönnum í upphafi og lok tímabils til að 

meta áhrif sérhæfðrar þjálfunnar (Svensson og Drust, 2005).   

Í næstu köflum verður farið yfir þær mælingar og próf sem henta til að meta 

frammistöðu knattspyrnumanna og þau próf sem voru framkvæmd í mælingum á 

landsliðskonum í knattspyrnu í þessu verkefni.  

 

Mæling á þoli  

Þol má mæla með ýmsum prófum. Hámarkssúrefnisupptökupróf, sem framkvæmt 

er á hlaupabretti er nákvæmasta aðferðin til að mæla þolástand einstaklinga (Kline 

o.fl., 1987). Til eru nokkrar útgáfur af prófinu, en rannsóknir sýna að prófin sem 

taka 8-12 mín gefa nákvæmustu niðurstöðurnar (Kline o.fl., 1987). Gallar eru þó 

við hámarssúrefnisupptökuprófið, þar sem prófið krefst kostnaðarsams 

tækjabúnaðar, mikils tíma og mælir aðeins einn einstakling í einu (Kline o.fl., 

1987).  

Út frá öllum þolprófum er hægt að reikna út þoltölu einstaklings, einnig 

kallað VO2max (Kline o.fl., 1987). VO2max er skilgreint sem mesta mögulega 

magn súrefnis sem líkaminn getur tekið upp í frumur líkamans við erfiði eða 

hámarks ákefð (Kenney o.fl., 2015; Montes, Wulf og Navalta, 2017). Mældir eru 

millilítrar súrefnis sem notaðir eru á einni mínútu á hvert kíló sem einstaklingur 

vegur (ml/kg/mín).  

Yo-Yo próf eru mikið notuð til að mæla þol, sérstaklega íþróttamanna í 

boltaíþóttum og var hannað til að mæla þol knattspyrnumanna (Krustrup o.fl., 

2003). Yo-Yo próf er gilt þolpróf sem gefur réttmætta niðurstöðu á frammistöðu 

leikmanns (Jens Bangsbo o.fl., 2006). Prófinu má skipta í þrjár mismunandi útgáfur, 

allar útgáfurnar hafa tvö mismunandi stig. Stig 1 er fyrir lítið þjálfaða einstaklinga, 

en stig 2 er fyrir betur þjálfaða einstaklinga og afreksíþróttamenn. Prófið 

samanstendur af 2 x 20 metra hlaupasvæði og 5 metra hvíldarsvæði (Jens Bangsbo 
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o.fl., 2006; Thomas, Dawson og Goodman, 2006). Hraði í prófinu er reglulega 

aukinn og prófi lýkur þegar leikmaður getur ekki hlaupið meira eða nær ekki að 

klára umferðina áður en hljóðmerki berst. Yo-Yo þol próf (e.Yo-Yo endurance test) 

er ein af útgáfum Yo-Yo prófs. Stig 1 er mjög svipað og píp-test, en á stigi 2 er 

meiri hraði (Wood, 2008). Yo-Yo ósamfellt þolpróf (e.Yo-Yo intermittent 

endurance test) er oft notað til að mæla þol knattspyrnumanna. Prófið inniheldur 5 

sekúndna hvíldarlotur milli hlaupa. Stig 1 er fyrir unga eða áhuga íþróttamenn, 

meðan stig 2 er fyrir vel þjálfaða íþróttamenn sem hafa komist í gegnum allt prófið 

á stigi 1 (Castagna, Impellizzeri, Belardinelli og Abt, 2006). Yo-Yo ósamfellda 

endurheimta prófið (e.Yo-Yo intemittent recovery test) mælir getu íþróttamanns til 

að endurheimta eftir háákefðar spretti og hentar aðeins fyrir mjög vel þjálfaða 

íþróttamenn vegna hraðans sem prófið krefst. Hlaupið er á miklum hraða með 10 

sekúndna hvíld á milli hlaupa. Munur á stigi 1 og 2 er hraðinn, stig 1 byrjar á 10 

km/klst hraða, en stig 2 byrjar á 13 km/klst hraða og eykst hann mjög hratt á báðum 

stigum. Prófið á stigi 1 tekur um 6-20 mín, meðan prófið á stigi 2 tekur um 2-10 

mín (Krustrup o.fl., 2003; Thomas o.fl., 2006).  Yo-Yo próf er notað til að mæla 

þol knattspyrnumanna því álagið í prófinu svipar til álags í leik, þar sem um er að 

ræða stöðugar álagsbreytingar (T. Haugen og Seiler, 2015; Krustrup o.fl., 2006). 

Sterkt samband er á milli þess að standa sig vel í Yo-Yo prófi og að standa sig vel 

í leik, ásamt því að hlaupa lengstu vegalengd í leik og framkvæma fjölda háákefðar 

spretta (Krustrup o.fl., 2003). 

 

Mæling á afli 

Spyrnan er mikilvægur þáttur í knattspyrnu og fer það eftir hraða og krafti spyrnu 

fótar einstaklingsins hversu öflug spyrnan er (Young og Rath, 2011). Afl 

knattspyrnumanna er hægt að mæla með skothörku, það er að segja hversu aflmikil 

spyrnan er. Skotharkan er mæld, kílómetrar á klukkustund og því meiri kraftur sem 

notaður er í spyrnuna, því hraðar fer boltinn og því aflmeiri telst einstaklingurinn 

vera (Young og Rath, 2011).  

 Lóðrétt stökk er einnig mat á afli í neðri útlimum einstaklingsins. Getan til 

að stökkva hátt er áhrifamikill þáttur í knattspyrnu og krefst hreyfingin krafts í neðri 

útlimum ásamt hraða (Kotzamanidis o.fl., 2005). Stökkhæð er mæld með lóðréttu 

stökki (e. vertical jump), þar sem einstaklingur stekkur eins hátt og hann getur 
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annaðhvort úr kyrrstöðu eða með þriggja skrefa atrennu. Sömuleiðis eykur lóðrétt 

stökk sprengigetu einstaklingsins (Kotzamanidis o.fl., 2005). 

 

Mæling á hraða  

Hraði er mældur með beinum spretti á tíma, hversu hratt getur viðkomandi hlaupið 

ákveðna vegalengd. Í knattspyrnu eru íþróttamenn yfirleitt prófaðir í 10, 20 eða 30 

metra sprettum, þar sem íþróttin krefst ekki lengri spretta en þetta (Little og 

Williams, 2005). Hraði knattspyrnumanna er mældur með endurteknum sprettum 

(e. repeated sprint ability), þar sem mikið er um endurtekningar á sprettum í 

knattspyrnuleik með stuttri hvíld á milli (Chaouachi o.fl., 2010; Kotzamanidis o.fl., 

2005). Endurtekinn sprett hraði er mældur þannig að leikmaður sprettur 30 metra 

beint áfram eins hratt og hann getur, endurtekur það 5 sinnum og hefur 30 sekúndur 

til að klára einn sprett og koma sér aftur að upphaflínu (Bishop, Spencer, Duffield 

og Lawrence, 2001).  

 

Mæling á snerpu  

Illinois snerpu próf (e.illinois agility test) er talið vera eitt besta próf til að mæla 

snerpu knattspyrnumanna, vegna þess að prófið inniheldur spretti með 

stefnubreytingum, en eins og fram hefur komið framkvæmir knattspyrnumaðurinn 

um 50 stefnubreytingar í leik (Amiri-Khorasani o.fl., 2010; Little og Williams, 

2005). Prófið er þannig uppsett að íþróttamaður byrjar liggjandi á kviðnum með 

höfuðið á upphafslínu og fer af stað við merki. Prófið inniheldur 10 metra spretti 

fram og til baka, ásamt sikk sakk sprettum milli keila fram og til baka, og aftur 10 

metra sprett fram og til baka (Amiri-Khorasani o.fl., 2010).  

 

Réttmæti og áreiðanleiki  

Hugtökin, réttmæti og áreiðanleiki þarf að hafa í huga við framkvæmd mælinga. 

Réttmæti í mælingum er að mæla þann þátt sem ætlað er að mæla. Áreiðanleiki 

vísar til þess að prófið sé mælt nákvæmt (Heale og Twycross, 2015). Til þess að 

hægt sé að taka mark á niðurstöðum prófanna þurfa prófin að uppfylla ákveðin 

skilyrði. Er prófið að mæla það sem það á að mæla? Er prófið viðeigandi? Er prófið 
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áreiðanlegt? Er hægt að endurtaka prófin og fá svipaðar niðurstöður, á öðrum 

tímapunkti eða af öðrum framkvæmdaaðila? Er prófið hlutlaust, geta tveir þjálfarar 

fengið sömu niðurstöður? Prófin þurfa að vera stöðluð og með góðum 

leiðbeiningum varðandi aðferð framkvæmdarinnar. Íþróttamaðurinn þarf að vita 

fyrir fram hvað er verið að mæla og hafa framkvæmt prófið áður. Próf á að mæla 

einn þátt í einu og varast skal tæknileg eða of flókin próf sem geta skekkt 

niðurstöður, nema markmiðið sé að mæla tækni (Bompa og Haff, 2009; Heale og 

Twycross, 2015). Á mynd 1 má sjá hvenær prófið er réttmætt og áreiðanlegt og 

hvenær ekki. Eins og sjá má geta prófin verið áreiðanleg, en ekki réttmæt og öfugt.  

 

 

Mynd 1. Réttmæti og áreiðanleiki prófa (Hollander, 2013). 

 

Miðlun gagna  

Næsta skref eftir mælingar á íþróttamönum er að greina niðurstöður og miðla þeim 

áfram. Túlkun á niðurstöðum mælinga þarf að vera skýr svo þær séu auðlesnar. 

Reaburn og félagar (2011) tala í bók sinni, um þrjár ástæður fyrir því að mikilvægt 

sé að búa til skýrslu hvers leikmanns og skrá gögn og aðrar nauðsynlegar 

upplýsingar úr mælingum niður. Fyrst og fremst á skýrslan að vera söguleg skýrsla 

íþróttamanns sem inniheldur gögn úr öllum mælingum og aðrar nauðsynlegar 

upplýsingar frá upphafi mælinga til dagsins í dag, ásamt samanburði milli nýrra og 

eldri mælinga. Í öðru lagi á að vera hægt og ætti að bera niðurstöður saman við 

staðlaðar niðurstöður svipaðra hópa. Í þriðja lagi á skýrslan að vera kynning á 

niðurstöðum leikmanns og geta sýnt skýrt fram á breytingar sem hafa átt sér stað. 

Þetta hjálpar til við að miðla niðurstöðum til íþróttamanna og þjálfara með 

sjónrænum hætti (Reaburn o.fl., 2011).  
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 Mikilvægt er að upplýsingar sem koma fram í skýrslunni séu skýrar og gefi 

möguleika á að bera saman hvaða breytur sem er. Upplýsingar sem mælt er með að 

komi fram á skýrslu leikmanns eftir mælingar eru eftirfarandi: nafn viðkomandi 

leikmanns, fæðingardagur, líkamsmælingar eins og hæð og þyngd, nafn 

rannsakenda, tengiliðaupplýsingar, staðsetning mælinga, umhverfis aðstæður, 

dagsetning, próf sem voru framkvæmd, búnaður sem var notaður, áreiðanleiki 

búnaðarins, hrágögn í töflu, myndrænar niðurstöður, frammistöðu gögn, 

samanburður við eldri niðurstöður mælinga og samanburður við staðlaðar 

niðurstöður svipaðra hópa (Reaburn o.fl., 2011).  

 

Sideline Sports  

Sideline Sports – XPS Network er hugbúnaðarfyrirtæki sem hannað var af 

Íslendingum árið 2001. Selfyssingarnir Brynjar Karl Sigurðsson og Guðbrandur 

Þorkelsson eru stofnendur og aðaleigendur Sideline Sports (Sigurður Elvar 

Þórólfsson, 2007). Sideline Sports hugbúnaðurinn var þróaður í 

körfuknattleiksakademíunni við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Ásamt því hefur 

hugbúnaðurinn verið notaður af mörgum körfuknattleiksliðum í Bandaríkjanum frá 

árinu 2002. Sideline Sports og FIBA, Alþjóðakörfuknattleikssambandið gerðu 

fjögurra ára samning árið 2005 þess efnis að Sideline Sports myndi sjá um að 

framleiða allt fræðsluefni í körfuknattleik og leikgreina stórmót fyrir sambandið. Í 

því fólst að skrifa skýrslur úr hverjum einasta leik í karla- og kvennaflokki hjá         

U-18 ára og eldri liðum í Evrópu- og heimsmeistarakeppnum. Þetta gerði þjálfurum 

kleift að skoða tölfræðina og myndbrot úr öllum leikjum. Um þær mundir var 

hugbúnaðurinn kominn á heimsmælikvarða (Sigurður Elvar Þórólfsson, 2007).  

 Sideline Sports hugbúnaðurinn býður uppá marga möguleika í þjálfun og er 

góð leið fyrir þjálfara til að hafa öll gögn á einum stað. Sideline Sports býður uppá 

æfinga gagnasafn, gerð tímaseðla, teiknikerfi, tölfræði, dagatal, skipulagningu, 

leikgreiningu með tölfræði og myndskeiðum, heldur utan um upplýsingar 

leikmanna ásamt miðlun efnis til leikmanna og samskipti þjálfarans við leikmenn 

(Sideline Sports, e.d.-a).  

 Hugbúnaðurinn hjálpar þjálfaranum að verða betri í sínu starfi (Gunnar Rafn 

Borgþórssdon og Alfreð Elías Jóhannsson, knattspyrnuþjálfarar, munnleg heimild, 

viðtal, 6. febrúar 2018). Með því að setja upp tímaseðla í Sideline Sports fyrir hverja 
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æfingu er síðan hægt að sjá undir ,,Drill Statistics” á hvaða þætti í þjálfun er verið 

að leggja áherslu á (Sideline Sports, e.d.-a). Þannig getur þjálfarinn séð hvað getur 

haft áhrif, ef eitthvað er ekki að ganga samkvæmt áætlun, hvort hann sé að leggja 

of mikla áherslu á þætti sem skipta minna máli og/eða of litla áherslu á þætti sem 

skipta meira máli og þarf að æfa betur.  

 Hugbúnaðurinn býður uppá Sideline Sports Video Analyzer, þar sem hægt 

er að greina leiki (Sideline Sports, e.d.-b). Hugbúnaðurinn býður einnig uppá 

möguleika eins og að klippa ákveðin leikatriði, teikna inná myndbönd til að sjá 

hvernig hefði verið hægt að bæta vörn eða sókn og greina lið andstæðinga til að sjá 

veikleika þeirra og nýta sér þá í næsta leik. Sideline Sports Video Analyzer er góð 

og auðveld leið til að sýna leikmönnum á fundi fyrir leik hvernig lið 

andstæðinganna eru og hvernig leik má búast við. Ásamt því að geta greint sinn 

eigin leik og skoðað eftir á hvað var vel gert og hvað mætti betur fara (Gunnar Rafn 

Borgþórssdon og Alfreð Elías Jóhannsson, knattspyrnuþjálfarar, munnleg heimild, 

viðtal, 6. febrúar 2018).  

 Sideline Sports býður uppá möguleika að skrá gögn mælinga í hugbúnaðinn 

ásamt því að bera niðurstöður einstaklings saman við eldri gögn, hópa eða aðra 

leikmenn. Á mynd 2 má sjá dæmi um hvernig niðurstöður líta út hjá einum 

leikmanni úr Yo-Yo þol prófi og þróunina milli mælinga. Í hugbúnaðinum er hægt 

að búa til möppur fyrir eins mörg próf og maður vill. Hægt að velja mælineiningar 

sem við á, til dæmis, vegalengd, tíma, þyngd eða prósentur. Hugbúnaðurinn býður 

uppá skráningu annarra mikilvægra upplýsinga leikmanns eftir því sem við á, eins 

og stöðu á leikvelli, með hvaða félag viðkomandi spilar, ríkjandi fót eða hönd, 

skóla, fæðingardag, hvort viðkomandi sé í byrjunarliði eða ekki og aðrar 

athugasemdir (Sideline Sports, e.d.-c).  
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Mynd 2. Niðurstöður leikmanns úr Yo-Yo þol prófi.  

 

Sideline Sports hugbúnaður er því ein leið af mörgum til að koma 

upplýsingum þar sem þær eiga að vera. Miðill til að koma upplýsingum leikmanna 

til þjálfara og staður til að geyma upplýsingar á einum stað ásamt niðurstöðum 

mælinga.  

 

Markmið verkefnisins 

Þetta verkefni er unnið í þeim tilgangi að setja niðurstöður úr mælingum sem gerðar 

hafa verið á landsliðum kvenna U-16, U-17, U-19, U-23 og A- landslið í 

knattspyrnu í Sideline Sports hugbúnað sem Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) 

hefur aðgang að. Hingað til hafa gögn úr mælingum aðeins verið skráð í Microsoft 

Excel af rannsakendum og send til landsliðsþjálfara. Ætlunin er að búa til 

leiðbeiningar um hvernig niðurstöður mælinga eru settar inn í Sideline Sports 

hugbúnað svo að gögnin séu á einum stað og aðgengileg landsliðsþjálfaranum, 

félagsþjálfaranum og leikmönnum. Að niðurstöður mælinga séu auðlesnar og að 

unnt sé að bera þær saman milli mælinga eða leikmanna. Markmið verkefnisins er 

því:  

 Betri miðlun gagna úr frammistöðu mælingum kvenna í knattspyrnu til þjálfara og 

leikmanna gegnum Sideline Sports hugbúnað.  

 Leiðbeiningar um hvernig niðurstöður mælinga eru skráðar inn í Sideline Sports 

hugbúnað.  
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Aðferðir og gögn  

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þátttakendur, mælitæki og framkvæmd 

mælinga ásamt úrvinnslu gagna.  

 

Þátttakendur  

Þátttakendur voru knattspyrnukonur frá ýmsum félögum sem boðaðar voru á 

landsliðsæfingar af landsliðsþjálfara. Um var að ræða knattspyrnukonur í 

landsliðum U-16, U-17, U-19, U-23 og A-landslið. Þær sem boðaðar voru á 

landsliðsæfingar eru yfirburða leikmenn í sínu félagsliði og/eða atvinnukonur í 

knattspyrnu. Um var að ræða í kringum 250 knattspyrnukonur sem voru 

þátttakendur í mælingum frá desember 2013 til febrúar 2018. Alls var um að ræða 

21 mælingu á þessu tímabili, þar sem einn eða tveir hópar voru mældir í hverri 

mælingu með 20-30 þátttaendum í hverjum hóp. Margir leikmanna tóku þátt í 

mælingum oftar en einu sinni.  

 

Mælitæki  

Þátttakendur framkvæmdu fimm frammistöðupróf auk líkamsmælinga. Um var að 

ræða 5x30m hraðaþolspróf, skothörkupróf frá vítapunkti með hægri- og vinstri fæti, 

lóðrétt stökkpróf án atrennu og með þriggja skrefa atrennnu, Illinois snerpupróf og 

Yo-Yo Intermittent Edurance Level 2 þolpróf. Lýsingin á prófunum er eftirfarandi:  

 

Líkamsmælingar  

Markmið líkamsmælinga var að kanna hæð og þyngd leikmanna. Notuð var Seca 

vigt og málband til að mæla þyngd og hæð þátttakenda. Þátttakendur voru á 

sokkunum, mældir einn í einu og kennitala þeirra var skráð niður á blað á sama 

tíma.  

 

5x30m hraðaþolspróf  

Markmið prófsins var að hlaupa eins hratt og mögulegt er 30 metra endurtekið. 

Þátttakandi hafði 30 sekúndur til að hlaupa 30 metra og koma sér aftur að 
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upphafslínu. Þetta var endurtekið fimm sinnum. Notast var við tvö mismunandi sett 

tímahliða til að taka tíma á sprettunum, Smart Speed PT tímahlið og Brower Timing 

Systems tímahlið. Smart speed PT tímahliðin voru uppsett við miðlínu vallarins. 

Fyrsta tímahliðið var staðsett einn meter frá upphafslínu sem merkt var með teipi 

og önnur tímahlið voru staðsett 30 metrum frá fyrsta hliðinu. Brower timing systems 

tímahliðin voru uppsett alveg eins, nema við hliðarlínu vallarins, þannig að bæði 

hliðinn mynduðu stafinn ,,L”, eins og sjá má á mynd 3. Sex leikmenn gátu 

framkvæmt prófið í einu. Þrír leikmenn á einu tímahliði og aðrir þrír á öðru 

tímahliði. Þátttakendur voru ræstir á 10 sekúndna fresti og höfðu 30 sekúndur til að 

hlaupa 30 metrana og koma sér til baka á upphafslínu. Fimm rannsakendur sáu um 

framkvæmd prófsins. Einn sá um að ræsa á 10 sekúndna fresti, tveir sáu um að 

fylgjast með tímanum á sitthvoru tímahliðinu og tveir sáu um að skrá tímann niður 

á skráningarblað, skráningarblað má sjá í viðauka 1.  

 

 

Mynd 3. Uppsetning á 5x30 m hraðaþolsprófi.  

 

Skothörkupróf  

Markmið prófsins var að mæla spyrnu hraða þátttakenda, þar sem viðkomandi átti 

að sparka boltanum frá vítapunkti með þriggja skrefa atrennu í átt að marki eins fast 

og hann gat. Þátttakandi fékk tvær tilraunir til að framkvæma prófið með bæði 
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hægri- og vinstri fæti. Notast var við Sports Radar SR3600 by Sport Radar 

hraðabyssu til að mæla hraðann á spyrnu og Adidas conext 15 boltann við 

framkvæmd spyrnunnar. Hraðabyssan var staðsett fyrir aftan markið og mældi 

kílómetrahraða á klukkustund. Rannsakandi sá um að skrá niðurstöður niður á 

skráningarblað, skráningarblað má sjá í viðauka 2.  

 

Lóðrétt stökk  

Markmið prófsins var að mæla stökkhæð þátttakenda í sentímetrum. Þátttakendur 

framkvæmdu tvenns konar stökk. Annars vegar var um að ræða stökk án atrennu 

með hendur á mjöðum. Hins vegar var um að ræða stökk með þriggja skrefa atrennu 

og handasveiflur leyfðar. Þátttakendur fengu tvær tilraunir til að framkvæma hvort 

stökkið. Prófið var þannig uppsett að tvær myndavélar voru settar upp til að taka 

upp stökkið. Ein myndavél tók upp á hlið og önnur myndavél tók upp að framan. 

Myndavélar sem notast var við báru heitið Exilim og voru stilltar á 300 ramma. 

Notast var við ljóskastara sem beindist að þátttakendum svo að lýsingin væri góð á 

upptökunni. Punktur þar sem leikmenn áttu að hoppa var merktur með teipi. Prik 

var fyrir framan punktinn, 50 cm frá, þar sem þátttakandinn átti að hoppa. Prikið 

var merkt með teipi, 50 cm og 1 meter til að geta síðan reiknað í Kinovea forriti 

hæð stökksins í sentímetrum. Myndavélar voru stilltar í 80 cm hæð og 2,5 m frá 

stökk punktinum. Fjarlægð milli myndavélanna var 3,5 metrar. Tveir rannsakendur 

sáu um framkvæmd prófsins, einn við hvora myndavél.  

 

Illinois snerpupróf  

Markmið prófsins var að mæla snerpu þátttakenda sem reyndi á hraða í 

stefnubreytingum. Prófið var þannig uppsett að þátttakendur áttu að byrja liggjandi 

á kviðnum með höfuðið á upphafslínu milli keilana, hlaupa 10 metra áfram, snúa 

við og hlaupa 10 metra til baka, hlaupa síðan fram og til baka 10 metra sikk sakk 

milli fjögurra keila og aftur 10 metra fram og til baka, eins og sjá má á mynd 4. 

Þátttakendur áttu að framkvæma prófið á sem skemmstum tíma. Tíminn var mældur 

með Brower timing systems tímahliði sem voru staðsett við byrjun og enda prófsins, 

eins og sjá má á mynd 4. Þátttakendur fengu eina tilraun til að framkvæma prófið 

nema ef eitthvað fór úrskeiðis í framkvæmdinni, til dæmis hlaupið vitlausa leið, þá 
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fékk þátttakandi að endurtaka prófið. Tveir rannsakendur sáu um umsjón prófsins, 

einn fylgdist með tímanum á tímahliðinu og annar sá um að skrá tímann niður á 

skráningarblað, skráningarblað má sjá í viðauka 3.  

 

 

Mynd 4. Uppsetning á Illinois snerpuprófi (TopendSports, e.d.). 

 

Yo-Yo Intermittent Endurance Level 2 Þolpróf 

Markmið prófsins var að mæla þol þátttakenda. Prófið samanstóð af 2 x 20 metra 

hlaupasvæði og 5 m hvíldarsvæði sem merkt var með keilum. Prófið var spilað með 

hátalara í gegnum iPad. Þátttakendur höfðu 10,5 sekúndur til að hlaupa fram og til 

baka og 5 sekúndna hvíld milli hlaupa. Prófið var í stigvaxandi álagi þar sem hraði 

jókst í hverju stigi og þátttakendur höfðu styttri tíma til að hlaupa vegalengdina. 

Hópnum var skipt í tvennt þar sem annar helmingur byrjaði á prófinu og hinn 

helmingur sá um að merkja við umferðir leikmanns sem var að hlaupa. Síðan var 

skipt um hlutverk. Ef þátttakandi þjófstartaði eða náði ekki að klára að hlaupa 

vegalengdina á réttum tíma fékk hann ábendingu eða gult spjald sem merkt var með 

,,G” á útfyllingarblaðið. Ef það gerðist í annað skipti var viðkomandi úr og hringur 
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var gerður á blaðið við þá ferð sem viðkomandi kláraði ekki, útfyllingarblaðið má 

sjá í viðauka 4. Rannsakendur sáu um að fylgjast með og dæma hvort og hvenær 

þátttakendur fengu gult spjald eða voru úr.  

 

Framkvæmd og úrvinnsla gagna  

Höfundur byrjaði að vera hluti af framkvæmdar teyminu í nóvember 2016 og verður 

því sagt frá framkvæmd mælinga síðan þá, þrátt fyrir það voru skráðar niðurstöður 

mælinga frá desember 2013 í Sideline Sports hugbúnaðinn. Framkvæmd mælinga 

á undirbúningstímabili fyrir keppnistímabilið 2017 fóru fram 18. nóvember 2016 á 

U-16 og U-17 landsliðum, 25. nóvember 2016 á U-19 og U-23 landsliðum,             

19. janúar og 10. febrúar 2017 á A-landsliði, 3. febrúar 2017 á U-19 landsliði og 

17. mars 2017 á U-16 landsliði, þær sem eru fæddar árið 2001 og 2002. Framkvæmd 

mælinga á undirbúningstímabili fyrir keppnistímabilið 20018 fóru fram                    

10. nóvember 2017 á U-16 og U-17 landsliðum, 24. nóvemeber 2017 á U-19 og   

U-23 landsliðum, 26. janúar 2018 á U-17 og U-19 landsliðum og 11. febrúar 2018 

á U-16 landsliði. Mælingarnar fóru fram á föstudagskvöldum í Kórnum í Kópavogi 

á inni gervigrasvelli frá kl 20:00 og stóðu í 2,5 til 3 klukkutíma, nema síðustu 

mælingar, 11. febrúar 2018, fóru fram á gervigrasvelli í Egilshöll kl 10:00. Í 

hverjum hóp voru um 20 til 30 þátttakendur og voru einn til tveir hópar mældir á 

einu kvöldi.  

Byrjað var á því að þátttakendur tóku þátt í upphitun eftir leiðsögn 

landsliðsþjálfara. Upphitun var eins fyrir alla hópa í öllum mælingum. Síðan 

útskýrði rannsakandi röð prófanna og hvernig próf yrðu tekin. Næst voru límmiðar 

með númerum settir á stuttbuxur þátttakenda. Þar sem mælingar fóru fram á konum 

og aðallega ungum stúlkum voru það rannsakendur af sama kyni sem sáu um að 

setja límmiða á stuttbuxur. Fyrsta prófið sem var framkvæmt var 5x30m 

hraðaþolspróf. Aðeins sex þátttakendur gátu framkvæmt prófið í einu og því á 

meðan voru aðrir þátttakendur á hreyfingu til að halda sér heitum á meðan. Næst 

var farið í skothörkupróf þar sem mældur var spyrnuhraði þátttakenda. Þriðja prófið 

var lóðrétt stökkpróf þar sem stökkhæð þátttakenda var mæld. Fjórða prófið var 

Illinois snerpupróf þar sem mæld var snerpa þátttakenda. Meðan þátttakendur biðu 

eftir að allir væru búnir með prófin voru teknar hæðar- og þyngdar mælingar, og 

kennitala skráð. Síðasta prófið sem var tekið, var Yo-Yo IE2 þolpróf og þar var 
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þátttakendum skipt í tvo hópa, þar sem annar hópur framkvæmdi prófið og hinn 

hópur sá um að merkja við umferðir þátttakenda sem voru að framkvæma prófið, 

síðan skipt. Framkvæmd allra prófa tók rúman klukkutíma með einn hóp. Að lokum 

var þátttakendum þakkað fyrir þátttökuna.  

Niðurstöður mælinga voru skráðar niður á skráningarblöð á meðan á 

mælingum stóð og síðan skráðar í Microsoft Excel forrit þar sem reiknað var 

meðaltal, hæðsta og lægsta gildi allra prófanna. Einnig var reiknuð þoltala 

þátttakenda út frá Yo-Yo IE2 þolprófinu og meðaltími sprettana í 5x30 metra 

hraðaþolsprófinu. Kinovea forrit var notað til að greina hæð stökka í sentímetrum 

út frá upptökum. Ásamt því voru upplýsingar skráðar, eins og félagslið sem 

þátttakandi spilar með, kennitala, staða á velli, ríkjandi fótur og hvort leikmaður sé 

í byrjunarliði eða ekki, en þær upplýsingar fengu rannsakendur frá þjálfurum. Þessi 

gögn voru síðan send til landsliðsþjálfara.  
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Lokaorð  

Ávinningur verkefnisins er sá að niðurstöður frammistöðumælinga sem 

Knattspyrnusamband Íslands hefur aflað á knattspyrnukonum í landsliðum U-16, 

U-17, U-19, U-23 og A landsliðs eru nú aðgengilegar í Sideline Sports 

hugbúnaðinum eins og KSÍ óskaði eftir. Niðurstöður mælinga eru verðmætar 

upplýsingar leikmanna sem mikilvægt er að miðla áfram og nú eru þær komnar á 

einn stað þar sem mögulegt er að sjá breytingar milli mælinga og bera 

niðurstöðurnar saman við eldri mælingar eða aðra leikmenn. Þetta verk nýtist fyrst 

og fremst landsliðsþjálfurum kvenna í knattspyrnu, þar sem þessar niðurstöður eru 

aðeins aðgengilegar þeim eins og er.  

 Leiðbeiningahandbókin um hvernig niðurstöður mælinga eru skráðar í 

Sideline Sports hugbúnaðinn munu nýtast þeim sem ætla að skrá inn niðurstöður 

mælinga í hugbúnaðinn auk þeirra sem ætla að skoða hvernig er hægt að lesa úr 

þeim niðurstöðum og bera þær saman. 

Sideline Sports hugbúnaðurinn býður uppá flest allt sem þarf að koma fram 

þegar kemur að því að skila niðurstöðum frammistöðumælinga á íþróttamönnum til 

þjálfara og leikmanna, eins og nafn leikmanna, fæðingardag, dagsetningu 

mælingar, hæð og þyngd leikmanna, próf sem voru framkvæmd, niðurstöður 

mælinga í töflu og myndrænar niðurstöður, ásamt samanburði við eldri mælingar. 

Upplýsingar sem gott væri að geta skráð í hugbúnaðinn eru nöfn rannsakenda, 

tengiliðaupplýsingar, staðsetning mælingar, umhverfis aðstæður, búnaður sem var 

notaður og samanburð niðurstaðna við staðlaðar niðurstöður svipaðra hópa.  

 Vonir mínar og væntingar eru þær að það verði haldið áfram að afla gagna 

úr mælingum, að þau gögn verði skráð í Sideline Sports hugbúnaðinn og að þjálfarar 

og leikmenn munu nýta sér þær niðurstöður, en ekki geyma þær ofan í ,,skúffu”. 

Mikilvægt er að halda vel utan um gögn eins og þessi, svo þau glatist ekki og er 

hugbúnaðurinn frábær leið til að hafa öll gögn á einum stað. Ásamt því að geta 

borið niðurstöður saman milli mælinga eða leikmanna, þar sem auðveld er að lesa 

úr þeim og geta séð þær myndrænt.  
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Viðauki 1  

Dagsetning: _____________________ 

Lið: ___________________________ 

Skráningarblað fyrir 5*30 m hraðaþol 

Nr. Sprettur 1. Sprettur 2. Sprettur 3. Sprettur 4. Sprettur 5.  
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

 
Hver skráði: __________________________ 
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Viðauki 2 

Dagsetning: _____________________ 

Lið: ___________________________ 

Skráningarblað fyrir spyrnukraft – frá vítapunkti  

Nr. 1 hægri 2 hægri 1 vinstri 2 vinstri 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

 
 
Hver skráði: __________________________ 
 
 



 
 

34

Viðauki 3 

Dagsetning: _____________________ 

Lið: ___________________________ 

Skráningarblað fyrir Illinois Agility Test  

Nr. Tími 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

 
 
Hver skráði: __________________________ 
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Viðauki 4  

 


