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Útdráttur 
Verkefnið fjallar um prófanir á líkamlegu atgervi í körfuknattleik og var það unnið 

á vorönn 2018 við Háskóla Reykjavíkur. Körfuknattleikur er íþrótt sem krefst 

margra eiginleika til þess að vera góður í henni, bæði tæknilegra og líkamlegra. 

Þetta verkefni einblínir meira á líkamlegu þættina. Prófanir eru góð leið til að meta 

getu og fylgjast með framförum leikmanna bæði í yngri flokkum og meistara 

flokkum. Verkefnið er byggt upp þannig að fjallað verður um af hverju mikilvægt 

er að framkvæma líkamsmælingar, síðan verður farið yfir helstu líkamlegu 

eiginleika sem leikmenn þurfa að búa yfir og einnig verða gefnar leiðbeiningar að 

prófunum til að meta hvern eiginleika fyrir sig. Gerður bæklingur sem fjallar 

eingöngu um prófin og fylgir hann með aftast í verkefninu auk þess voru gerð 

myndbönd. Er það von höfunda að handbók þessi muni nýtast þjálfurum á íslandi 

við framkvæmd mælinga á sýnum liðum. 
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Formáli 
Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Sc gráðu í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Vægi verkefnis er 12 ECTS einingar. Hugmynd 

verkefnisins kom upp í samráði við Hafrúnu Kristjánsdóttur og KKÍ þar sem mikil 

vöntun hefur verið á stöðluðum mælingum fyrir körfubolta sem eru réttmætar og 

áreiðanlegar. Viljum við þakka öllum sem aðstoðuðu okkur við verkefnið. Þakkir 

fá leiðbeinandi okkar Hafrún Kristjánsdóttir fyrir skjót svör og góðar leiðbeiningar 

á meðan verkefninu stóð. Sif Stefánsdóttir fær þakkir fyrir lán á íþróttahús 

Setbergsskóla og yfirlestur á verkefni. Þorsteinn Aðalsteinsson fær þakkir fyrir 

aðstoð við gerð bæklings.  

 

 

Davíð Guðmundsson og Stefán Þór Jónsson 
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Ástæður fyrir mælingum sem meta líkamlega getu 
Ástæður fyrir mælingum geta verið margvíslegar, þær hjálpa meðal annars 

þjálfurum að meta líkamlega getu leikmanna sinna og að finna þá veikleika sem 

þeir búa yfir (Bompa og Haff, 2009). Einnig er hægt að nýta mælingar í 

markmiðasetningu þar sem grunnmælingar eru notaðar til að finna út upphafspunkt 

á líkamlegu formi leikmanna (Bompa og Haff, 2009). Því næst væri búið til eitt eða 

fleiri markmið og með reglulegu millibili eru mælingar framkvæmdar til þess að 

meta hvort framfarir hafi átt sér stað og markmið nást (Haff og Triplett, 2016). 

Einnig er hægt að notast við mælingar til að meta hvort þjálfunaraðferðir séu að 

skila árangri, ef engar framfarir eða jafnvel verri árangur sést á milli mælinga er 

líklegt að þjálfunaraðferð sé ekki að virka og er þá hægt að bregðast við með að 

breyta þjálfunaráætlun (Bompa og Haff, 2009). Mælingar geta líka hjálpað til við 

að koma auga á ofþjálfun, ef árangur eins leikmanns versnar milli mælinga er 

möguleiki á því að hann sé í ofþjálfun. (Hoffman, Kaminsky og Aviv, 2000).  

Það þarf að hafa í huga þegar mælingar eru framkvæmdar hvort þær séu 

réttmætar og áreiðanlegar (Gore, 2000). Réttmæti segir til um hvort prófið sé að 

mæla það sem það á að vera að mæla til dæmis ef mæla á styrk einstaklings í neðri 

útlimum þá þarf að velja próf sem mælir styrk í neðri útlimum og gæti það til dæmis 

verið hnébeygju próf (Hoffman, 2006). Annað dæmi væri að þegar þyngdarmæla á 

lið eða einstakling þá þarf að notast við mælingu sem mælir þyngd einstaklings það 

er að segja vigta og væri þá mikilvægt að notast við sömu vigt í hvert skipti til að 

ekki sé ósamræmi á milli þyngarmælinga (Hoffman, 2006). Áreiðanleiki segir til 

um það hversu áreiðanleg mælingin er það er að segja að mælingin mæli alltaf eins 

(Haff og Triplett, 2016), það er að segja hægt sé að framkvæma sömu mælingu aftur 

með stuttu millibili og fá sömu niðurstöður hjá sama einstaklingi eða hópi, það 

millibil væri um vika (Haff og Triplett, 2016).  

Mæling er áreiðanleg ef einstaklingur fær sambærilegar niðurstöður úr sama 

prófi á tveimur mismunandi dögum en mæling er óáreiðanleg ef einstaklingur fær 

hátt skor á prófi einn daginn og lágt skor þann næsta, nema prófið eigi möguleika á 

því að vera mismunandi eins og til dæmis hitamælingar (Haff og Triplett, 2016). 

Einnig gengur þetta yfir heilan hóp það er að segja ef meðaltal hóps er það sama á 

milli mælinga þá er próf áreiðanlegt (Haff og Triplett, 2016). Til dæmis er próf ekki 

áreiðanlegt ef lið er vigtað í dag og meðalþyngd liðsins er 90 kílógrömm og svo 
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væri liðið aftur vigtað á morgun og þá væri meðalþyngdin 100 kílógrömm (J. 

Hoffman, 2006). Mælingar þurfa að vera áreiðanlegar til að vera réttmætar því próf 

sem gefur mjög breytilegar niðurstöður hefur litla þýðingu (Haff og Triplett, 2016). 

Einnig geta próf verið mjög áreiðanleg fyrir einn hóp til dæmis meistaraflokk í 

körfubolta en ekki jafn áreiðanleg fyrir annan hóp svo sem 10.fl í körfubolta þar 

sem mikill munur getur verið á líkamlegum og tæknilegum eiginleikum hópsins 

sem getur haft áhrif á frammistöðu í prófi (Haff og Triplett, 2016).  

Til eru nokkrar leiðir til að greina hvort próf sé áreiðanlegt og er sú 

augljósasta að gera prófið nokkrum sinnum með sama hópinn og sjá hvort sömu 

niðurstöður fást úr prófinu (Haff og Triplett, 2016). Einnig geta verið 

tilviljunarkenndar villur á milli prófa sem þarf að hafa í huga, til dæmis getur ástand 

þátttakenda verið mismunandi eftir dögum þar sem þeir gætu verið illa sofnir eða 

með lítilsháttar meiðsli (Haff og Triplett, 2016). Jafnframt gætu aðstæður verið 

breyttar milli mælinga til dæmis hitastig húsnæðis, sleipara gólf eða vegalengdir 

ekki nákvæmlega mældar á milli prófa. Því er mikilvægt að reyna að koma í veg 

fyrir þessar tilviljunarkenndu villur með því að staðla hvernig prófin eru uppsett og 

framkvæmd (Haff og Triplett, 2016).   

 

Líkamlegar og tæknilegar kröfur körfubolta 

Í körfubolta skiptir hæð og þyngd miklu máli og ráða þessir þættir oftast 

hvaða leikstöðu leikmenn spila í körfubolta (Drinkwater, Pyne og McKenna, 2008). 

Í körfubolta eru fimm leikstöður og krefjast þær mismunandi hæfni og 

líkamsbyggingu. Lágvaxnari og léttari leikmenn spila yfirleitt stöður sem staðsettar 

eru lengra frá körfunni, þær kallast skotbakvörður og leikstjórnandi (Drinkwater 

o.fl., 2008). Hávaxnari og þyngri leikmenn eru oftast staðsettir í stöðum nær 

körfunni og kallast þær kraftframherjar og miðherjar. Litluframherjarnir eru oftast 

fjölhæfustu leikmennirnir og geta þeir oft á tíðum spilað bæði nálægt og langt frá 

körfunni (Drinkwater o.fl., 2008).  

Leikstjórnendur þurfa að geta borið boltann upp undir varnarpressu og hafa 

því oftast bestu boltatæknina í liðinu (Wootten og Gilbert, 2003). Ekki eru gerðar 

kröfur um að leikstjórnendur skori mörg stig en það er mikill kostur ef þeir eru góðir 

skotmenn fyrir utan þriggja stiga línuna. Leikstjórnendur verða að vera góðir 
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sendingamenn og hafa góðan leikskilning til að lesa varnir andstæðingsins þar sem 

þeir stjórna sóknarleik liðsins (Wootten og Gilbert, 2003). Þessir leikmenn þurfa að 

búa yfir hraða til að geta komið boltanum hratt upp völlin. Einnig þurfa þeir að búa 

yfir góðri snerpu því mikil snerpa gerir leikstjórnanda kleift að komast framhjá 

varnarmönnum þegar spilað er á þá svokölluð pressuvörn og hjálpar þeim einnig að 

halda sóknarmönnum fyrir framan sig þegar þeir eru í vörn (Mclnnes, 1993).  

Skotbakverðir eru yfirleitt hávaxnari en leikstjórnendur og eru þeir oftast 

góðir skotmenn fyrir utan þriggja stiga línuna (Wootten og Gilbert, 2003). Þeir 

þurfa líka að vera með góða boltatækni þar sem þeir aðstoða oft leikstjórnanda við 

að koma boltanum upp völlinn (Wootten og Gilbert, 2003). Þeir fá oft fyrstu 

sendingu sóknar til sín og þurfa því að vera góðir í að taka á móti boltanum og að 

senda boltann áfram (Wootten og Gilbert, 2003). Skotbakverðir þurfa einnig að búa 

yfir hraða því þeir eru oft fyrstu menn upp völlinn í hraðaupphlaupum. Einnig þurfa 

þeir að búa yfir góðum styrk til að geta spilað vörn á móti stærri leikmönnum. 

(Ostojic, Mazic og Dikic, 2006).   

Litluframherjarnir eru yfirleitt með fjölbreyttasta vopnabúrið í liðinu. Þeir 

geta vanalega spilað inn í teig auk þess að geta skotið lengra frá körfunni (Wootten 

og Gilbert, 2003). Þetta þýðir að þeir verða að vera stórir og sterkir en einnig hraðir 

þar sem að þeir þurfa að geta spilað vörn bæði fyrir innan og utan teig (Wootten og 

Gilbert, 2003). 

Kraftframherjar eru yfirleitt einir af stærri og sterkari leikmönnunum í 

liðinu. Þeir þurfa að geta skorað inn í teig, geta tekið fráköst og þvingað 

andstæðinga í erfið skot inn í teignum. Þeir þurfa líka að vera hreyfanlegir þar sem 

þeir eru oft þvingaðir í að spila vörn á minni leikmenn fyrir utan teig (Wootten og 

Gilbert, 2003). 

Miðherji liðsins er oftast hæsti leikmaður liðsins og er sá leikmaður sem ætti 

að vera bestur að skora inn í teig (Wootten og Gilbert, 2003). Einnig ætti hann að 

vera einn af bestu frákösturum liðsins ásamt kraftframherjanum. Hann ætti að vera 

besti varnarmaðurinn inn í teig og vera nægilega sterkur til að geta stigið 

andstæðinga út og náð fráköstum (Wootten og Gilbert, 2003). Miðherjinn þarf því 

að vera sterkur, þungur og stór til að geta sinnt skyldum sínum (Wootten og Gilbert, 

2003).  
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Loftfirrt þol 

Loftfirrt þol er þegar líkaminn vinnur án súrefnis en hann getur aðeins unnið 

þannig í stuttan tíma (Hoffman, 2006). Próf sem vara 10 sekúndur eða minna mæla 

loftfirrtan kraft (e. anaerobic power) og próf sem vara lengur en 10 sekúndur  og 

allt að 2 mínútum mæla loftfirrt þol (e. anaerobic capacity) (Hoffman, 2006). Eftir 

það fer líkaminn að vinna á loftháðu þoli (Hoffman, 2006). Líkaminn þarf að vinna 

án súrefnis þar sem orkuþörf hans er það mikil að hann nær ekki að koma súrefni 

um allan líkamann (Haff og Triplett, 2016) þá sækir líkaminn í orkuefni sem kallast 

ATP sem geymist inn í vöðvafrumum og nær það að sjá líkamanum fyrir orku í 

nokkrar sekúndur áður en það hleðst upp aftur (Haff og Triplett, 2016). Þegar 

einstaklingar eru að vinna á loftfirrtu þoli þá er hjartsláttur um 80-100% af þeirra 

hámarkspúlsi (Haff og Triplett, 2016). Loftfirrt þol er mikilvægt í íþróttum sem 

krefjast mikið af stuttum sprettum og mörgum stefnubreytingum eins og til dæmis 

í körfubolta, amerískum fótbolta, fimleikum og spretthlaupi (Haff og Triplett, 

2016). 

 Körfuboltaleikmenn treysta mikið á loftfirrta þolið þar sem unnið er á 

mikilli ákefð í körfubolta, þó að einungis um 15% af leiknum sé á svo hárri ákefð 

þá eru það þessar hreyfingar sem krefjast loftfirrts þols sem skipta hvað mestu máli 

fyrir útkomu leiksins (McKeag, 2003; Mclnnes, 1993; Ziv og Lidor, 2009). 

Körfuboltaleikmenn þurfa að vera fljótir að breyta um stefnu og snöggir af stað til 

að geta opnað sig fyrir skot, spila vörn, stökkva, vera fyrri til að ná lausum boltum 

og fara í hraðaupphlaup en þetta eru allt dæmi um hluti sem eiga sér stað í hverjum 

leik sem þarf að framkvæma hratt og af hárri ákefð (McKeag, 2003).   

Rannsókn var gerð á 16 ára karla og kvenna körfuboltaleikmönnum, þar 

sem athugað var hvort getustig leikmanna hefði áhrif á árangur þeirra í línuhlaupi 

sem er próf sem metur loftfirrt þol (Hoare, 2000). Kom þar fram að leikmenn af 

hærra getustigi voru með tímann 29,64 sek í línuhlaupi og leikmenn af lægra 

getustigi voru með tímann 30,16 sek sem bendir til að leikmenn af hærra getustigi 

eru almennt með betri tíma í línuhlaupi (Hoare, 2000). 

Próf sem mikið er notað til að meta loftfirrt þol er línuhlaup þar sem prófið 

varir lengur en 10 sekúndur og er einnig mjög leiklíkt þar sem leikmenn þurfa að 

taka nokkra mislanga spretti með stefnubreytingum (McKeag, 2003). 
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Línuhlaup 

Línuhlaup er próf sem hægt 

er að notast við til að meta loftfirrt 

þol leikmanna (Delextrat og Cohen, 

2009). Leikmenn þurfa að hlaupa 

140 metra á hámarkshraða með 

nokkrum stefnubreytingum 

(Delextrat og Cohen, 2009). Byrjað 

er að hlaupa frá endalínu og er 

hlaupið að fjórum línum og alltaf 

aftur til baka að sömu endalínu. 

Línurnar eru vítalínan nær (5,8 

metrar), að hálfum velli (14 m), 

vítalínan sem er fjær (22,2 m) og að 

hinni endalínunni (28 m). Tæki sem 

þarf að hafa til að framkvæma prófið er tímatökuhlið 

eða skeiðklukka, keilur til að afmarka línur og 

málband til að mæla línur ef ekki er notast við venjulegan körfuboltavöll. Hægt er 

að láta tvo taka prófið á sama tíma til að bæta inn keppni sem hvetur þá til að 

hlaupa eins hratt og þeir geta (Delextrat og Cohen, 2009).  

Kostir prófsins eru þeir að eini búnaðurinn sem þarf er skeiðklukka eða 

tímatökuhlið ef notast er við venjulegan körfuboltavöll og er prófið einnig leiklíkt. 

Prófið er fljótlegt í framkvæmd þar sem ekki tekur langan tíma að útskýra hvað skal 

gera og eru leikmenn nokkuð fljótir að framkvæma prófið.  Ókostir prófsins eru að 

aðeins einn getur tekið prófið í einu ef notast er við tímatökuhlið og ef unnið er með 

stóran hóp gæti það tekið nokkuð langan tíma.  

Í töflu 1 má sjá niðurstöður úr völdum rannsóknum þar sem línuhlaup er 

notað til að meta loftfirrt þol leikmanna (Delextrat og Cohen, 2009; Hoare, 2000; 

Hoffman, 2006).  

 

 

 

 

 

Mynd 1. Uppsetning á línuhlaupi 
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Tafla 1. Meðaltöl og staðalfrávik í línuhlaupi 

 Tími í sek staðalfrávik 

Körfuboltamenn í 

menntaskóla 

28,5 sek 

 

1,2 sek 

16 ára körfuboltamenn 28,70 sek 1,06 sek 

Afreks körfuboltakonur 31,14 sek 2,15 sek 

16 ára körfuboltakonur 31,10 sek 1,30 sek 

 

Loftháð þol 

Loftháð þol er þegar líkaminn vinnur af það hárri ákefð að hann nær að sjá 

fyrir orkuþörf líkamans og nær að koma súrefni og öðrum næringarefnum um 

líkamann  (Hoffman, 2006). Einstaklingar eru þá að vinna af ákefð sem er 50 - 75% 

af þeirra hámarkspúls (Haff og Triplett, 2016). Mest er notast við loftháð þol í 

íþróttum sem krefjast þess að unnið sé samfleytt í langan tíma án þess að fá pásur 

og eru það íþróttir eins og langhlaup, langsund, hjólreiðar og skíðaganga (Haff og 

Triplett, 2016; Hoffman, 2006).  

Körfubolti er spilaður á hárri ákefð og talið er að af 75% leiktíma séu 

leikmenn að vinna á 85% af hámarkspúlsi og 15% af leiktíma eru leikmenn að vinna 

á 95% af hámarkspúls (McKeag, 2003). Mikið er um pásur í hverjum leik sem verða 

vegna leikhléa, fríkasta, villna og fleiri stöðvana sem myndast í leiknum. Þessar 

leikstöðvanir gefa leikmönnum hlé frá þessari háu ákefð og gefur þeim oft smá tíma 

til að hvíla sig fyrir næstu átök (Mclnnes, 1993). Þá er mikilvægt að búa yfir góðu 

loftháðu þoli þar sem það sér að mörgu leyti um endurheimt á loftfirrta þolinu 

(Tomlin og Wenger, 2001).  

Talið er að loftháð þol geti hjálpað körfuboltaleikmönnum upp að vissu 

marki en þó hefur verið sýnt fram á að leikmenn sem búa yfir mjög góðu loftháðu 

þoli og litlu loftfirrtu þoli fá minni spilatíma í 1 deild Bandaríska háskólaboltans 

(National collegiate athletic association, NCAA 1), það er að segja þeir leikmenn 

sem voru með mikið loftháð þol fengu almennt minni spilatíma en þeir sem bjuggu 

yfir meira af loftfirrtu þoli og minna af loftháðu þoli (Hoffman, Tenenbaum, 

Maresh og Kraemer, 1996). Gerð var rannsókn á körfuboltaleikmönnum á aldrinum 

21 - 31 ára þar sem þeir tóku tíu 75 metra spretti með 120 sekúndna hvíld á milli 
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(Gocentas, Landor og Juozulynas, 2007). Niðurstöður sýndu að leikmenn sem 

höfðu gott loftháð þol voru fljótari að jafna sig eftir sprettina og náðu að halda 

jafnari tíma í gegnum alla 10 sprettina (Gocentas o.fl., 2007). Þetta sýnir að 

mikilvægt er að búa yfir góðu loftháðu þoli til að endurheimta loftfirrta þolið, en 

passa þarf að æfa ekki loftháða þolið það mikið að það hafi slæm áhrif á loftfirrta 

þolið. 

Próf sem mikið er notað til að meta loftháð þol leikmanna er yoyo próf (e. 

yoyo test) og er það próf hentugt til að mæla marga leikmenn á sama tíma (Bangsbo, 

Iaia og Krustrup, 2008). Einnig hentar prófið vel til að meta endurheimt á loftfirrtu 

þoli þar sem prófið einkennist af stuttum sprettum þar sem fylgir í kjölfarið stutt 

virk hvíld (Castagna, Impellizzeri, Rampinni, D’Ottavio og Manzi, 2008).   

 

YoYo próf 

Prófið metur hæfni einstaklings til endurheimtar eftir háa ákefð  (Bangsbo 

o.fl., 2008). Prófið tekur ekki nema 2 - 15 mínútur og hentar vel til körfubolta þar 

sem leikmenn vinna af mikilli ákefð í stuttan tíma og fá síðan stutt hlé til 

endurheimtar (Bangsbo o.fl., 2008). Yo-Yo ósamfleytt endurheimtar próf (e. yoyo 

intermittent recovery test) skiptist í tvennt – Yo-Yo IR1 og Yo-Yo IR2. Yo-Yo IR1 

hentar betur fyrir yngri iðkendur eða minna þjálfaða einstaklinga. Það byrjar á lægri 

hraða en IR 2 og hraðahækkanir taka lengri tíma en í IR 2. Yo-Yo IR 2 er hugsað 

meira fyrir betur þjálfaða einstaklinga og afreksíþróttamenn. Það hefst á meiri hraða 

heldur en IR1 og hraðinn eykst hraðar en í IR1. (Bangsbo o.fl., 2008).  

Yo-Yo IR samanstendur af endurteknum 2x20 metra hlaupum fram og til 

baka þar sem hlaupið er 20 metra síðan snúið við og hlaupið til baka (Bangsbo o.fl., 

2008). Hraðinn eykst síðan þegar líður á og er stjórnaður af hljóðmerkjum. 

Leikmenn þurfa að vera komnir að línunum áður en hljóðmerkið heyrist og 

leikmaður leggur aftur af stað þegar að hljóðmerkið heyrist aftur (Bangsbo o.fl., 

2008). Bilið á milli hljóðmerkjanna verður styttra og því verður tíminn styttri sem 

leikmenn hafa til að komast á milli línanna. Á milli sprettanna fá einstaklingar 10 

sekúndna hvíld sem samanstendur af 2x5 metra skokki fram og til baka (Bangsbo 

o.fl., 2008). Þegar leikmanni hefur mistekist tvisvar sinnum að ná að endalínu eftir 

að hljóðmerkið kemur þá er hann búinn í prófinu. Það getur gerst í einni ferð ef 
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leikmaður nær ekki að snerta línu hvorum megin. Einkunn prófsins er 

hlaupalengdin sem leikmaður nær (Bangsbo o.fl., 2008). 

Kostir prófsins eru þeir að hægt er að mæla marga leikmenn á sama tíma og 

einnig er prófið leiklíkt. Ókostir prófsins eru þeir að passa þarf upp á að mæla 

vegalengd nákvæmlega, þjálfari þarf að fá hljóðupptökuna sem þarf til að 

framkvæma prófið, í fyrstu tilraun kannast kannski ekki allir við prófið og byrja því 

mögulega of hratt eða of hægt.  

Í töflu 2 má sjá niðurstöður úr völdum rannsóknum þar sem yo yo próf voru 

notuð til að meta loftháð þol leikmanna (Bangsbo o.fl., 2008; Berdejo-del-Fresno, 

Lara-Sánchez og González-Ravé, 2012; Castagna, Chaouachi, Rampinini, Chamari 

og Impellizzeri, 2009; Castagna o.fl., 2008; Gurses, Akgul, Ceylan og Baydill, 

2018; Nunes o.fl., 2014). 

 

 

Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik í yoyo prófum  

 Lengd í metrum Staðalfrávik 

Yoyo 1 16-18 ára kk 1678 m 397 m 

Yoyo 1 afreksmenn á 
Ítalíu kk  

2055 m 267 m 

Yoyo 2 16-18 ára kk 567 m 33 m 

Yoyo 2 afreksmenn kk 590 m 191 m 

Yoyo 1 afreksmenn kvk  701 m 265 m 

Yoyo 2 afreksmenn kvk 527 m 146 m 

 
	  
	  

Mynd 2. Uppsetning á yoyo prófi 
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Styrkur 

Styrkur er skilgreindur sem geta líkamans til að yfirvinna mótstöðu eða 

veita henni viðnám með vöðvaátaki sem felst í styttingu og spennu vöðva (Bompa 

og Haff, 2009). Einnig hefur styrkur verið skilgreindur sem geta vöðva til að mynda 

kraft (Brunes, Dieserud og Elvestad, 2000). Til eru tvær gerðir af styrk en það er 

hlutfallslegur- (e. relative) og heildarstyrkur (e. absolute strength) (Bompa og Haff, 

2009). Hlutfallslegur styrkur er það hversu sterkur einstaklingur er miðað við eigin 

þyngd til dæmis eru fimleikamenn oft á tíðum með mikinn hlutfallslegan styrk. Það 

er ef tveir íþróttamenn lyfta þyngst 100 kg í hnébeygju en annar er 20 kg léttari þá 

mun hann hlutfallslega setja meiri kraft í jörðina og hlaupa hraðar (Bompa og Haff, 

2009). Heildarstyrkur er það mesta sem einstaklingur getur lyft og er þá ekki hugsað 

til þess hversu þungur einstaklingur er, til dæmis eru kraftlyftingamenn oftast með 

mikinn heildarstyrk (Bompa og Haff, 2009). Í körfubolta er hentugra fyrir leikmenn 

að búa yfir miklum hlutfallslegum styrk, þar sem þeir ættu að vera sterkir en á sama 

tíma ekki of þungir (Ziv og Lidor, 2009).  

Hægt er að mæla hámarksstyrk einstaklinga með því að finna út hversu 

þungt einstaklingur getur lyft í einni endurtekningu til dæmis hversu mikilli þyngd 

einstaklingur getur lyft í bekkpressu í einni endurtekningu (e. 1 rep max) (Gore, 

2000). Til að reikna út hlutfallslegan styrk þarf að deila heildarþyngd sem 

einstaklingur getur lyft með líkamsþyngd (hlutfallslegur styrkur = 

heildarþyngd/líkamsþyngd) (Eric, 2016) 

Sýnt hefur verið fram á fylgni milli þess að vera sterkur í neðri útlimum og 

meiri spilatíma hjá leikmönnum í NCAA 1 sem sýnir að mikilvægt er fyrir leikmenn 

að búa yfir sterkum neðri útlimum (Hoffman o.fl., 1996). Styrkur í neðri útlimum 

er til dæmis mikilvægur til að stíga út leikmenn í baráttu um fráköst (Chaouachi 

o.fl., 2009). Einnig hefur verið sýnd fylgni á milli þess að einstaklingar sem hafa 

mikinn styrk í fótleggjum eru einnig með mikinn hraða og snerpu sem er 

mikilvægur eiginleiki fyrir körfuboltamenn, því leikmenn þurfa til dæmis að vera 

hraðir til að ná að halda sóknarmanni fyrir framan sig þegar spiluð er vörn 

(Chaouachi o.fl., 2009; Spiteri o.fl., 2014). Rannsókn sem gerð var á kvenkyns 

háskólaíþróttamönnum sýndi fylgni milli þess að vera sterkur í neðri útlimum og 

góðum árangri í t-prófi (e. t-test) (Peterson, Alvar og Rhea, 2006). Önnur rannsókn 

var gerð á kvenkyns körfuboltaleikmönnum í háskóla og kom þar í ljós að fylgni 



	   16	  

var á milli þess að vera sterkur í neðri útlimum og að hafa mikinn stökkkraft (Rouis 

o.fl., 2015). Stökkkraftur er mikilvægur fyrir körfuboltamenn þar sem rannsókn 

hefur sýnt að körfuboltamenn sem höfðu góðan stökkkraft fengu meiri spilatíma 

heldur en þeir sem höfðu lítinn stökkkraft (Hoffman o.fl., 1996).    

Styrkur körfuboltamanna hefur helst verið mældur með hámarksþyngd sem 

leikmaður getur lyft í einni endurtekningu og þá helst í bekkpressu, hnébeygju og 

réttstöðulyftu sem eru notaðar til að meta styrk í efri- og neðri útlimum (McKeag, 

2003).  

 

Kraftur 

Kraftur er skilgreindur sem geta líkamans til að framkalla eins mikinn styrk 

og hann getur á sem skemmstum tíma (Remedios, 2007). Kraftur kemur fram í 

flestum íþróttum eins og körfubolta, handbolta, ólympískum lyftingum og golfi 

(Remedios, 2007).  

Til að útskýra sambandið 

milli styrks og krafts er gott að notast 

við kraft-hraða kúrvuna (e. force 

velocity curve) (Science for sport, 

2016). Kúrvan sýnir það hvernig 

hraði minnkar með auknum kraft sem 

þarf að nota í hreyfinguna. Það er því 

meiri kraft sem leikmenn þurfa að notast við 

til að framkvæma lyftu eða hreyfingu því hægari mun hún vera (Zatsiorsky og 

Kraemer, 2006). Til dæmis mun leikmaður þurfa að notast við mikinn kraft til að 

framkvæma lyftu þar sem hann er að lyfta hámarksþyngd sem hann getur lyft í einni 

endurtekningu og mun hreyfingin því verða hæg (Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Ef 

leikmenn eru að framkvæma lyftu þar sem þeir eru að lyfta 30% af 1 rep max þá 

munu þeir ekki þurfa að setja mikinn kraft í hreyfinguna og mun hún því verða hröð 

(Zatsiorsky og Kraemer, 2006).  

Mikið er um hopp í körfuboltaleik bæði þegar leikmenn spila vörn og sókn. 

Mikill stökkkraftur er mikilvægur fyrir körfuboltamenn að hafa til að ná fráköstum, 

verja skot og til að skjóta (Ziv og Lidor, 2009). Rannsókn sem Hoare gerði sýndi 

að fylgni er á milli stökkkrafts og spilatíma í NCAA 1 það er að segja leikmenn 

Mynd 3. Kraft-hraða kúrvan 

(Kraftur)	  

(Hraði)	  

(Hámarksstyrkur)	  

(Styrkur	  –	  hraði)	  

(Hámarkskraftur)	  

(Hraði	  –	  Styrkur)	  

	  
(Hámarkshraði)	  
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sem hafa góðan stökkkraft fá meiri spilatíma heldur en þeir sem hafa lítinn 

stökkkraft (Hoare, 2000). Kraftur í efri útlimum er mikilvægur fyrir 

körfuboltamenn að hafa þar sem þeir þurfa að geta sent boltann hratt. Einnig er hann 

mikilvægur fyrir leikmenn til að geta ýtt varnarmanni frá sér og opnað sig fyrir skot 

(Matthews, O’Conchuir og Comfort, 2009).  

Mikið er notast við hopp próf til að meta kraft í neðri útlimum (McKeag, 

2003). Próf sem hefur verið notast við til að meta kraft í neðri útlimum er 

brjóstsending með þyngdarbolta (Delextrat og Cohen, 2009).  

 

Hnébeygjuhopp (e. countermovement jump) 

Hnébeygjuhopp prófið er notað til að meta kraft í neðri útlimum. Prófið er 

gert í tveimur hlutum, í fyrri hluta þarf að hafa hendur á mjöðmum þegar stokkið er 

til að koma í veg fyrir samhæfinguna í höndum og fótum sem verður til þess að 

meiri áhersla er lögð á að mæla kraft í fótum. Sýnt hefur verið að handasveiflur geta 

sagt til um 10% af stökkkrafti og það að æfa styrk í öxlum getur hjálpað til við að 

stökkva hærra (Gore, 2000). Þess vegna er nákvæmara að mæla framfarir á 

stökkkrafti með útilokun handahreyfinga til að leggja aðal áherslu á fætur. 

Leikmenn byrja í standandi stöðu, beygja sig niður og stökkva beint upp með 

hendur á mjöðmum. Leikmenn fá tvö stökk og er það betra stökkið sem gildir (Gore, 

2000). 

Í seinni hluta mega leikmenn notast við handasveiflur í stökkinu (Gore, 

2000). Þá koma leikmenn sér fyrir í standandi stöðu beygja sig niður og stökkva 

beint upp og má notast við handasveiflur til að hjálpa sér í stökkinu. Leikmenn fá 

tvö stökk og er það betra stökkið sem gildir (Gore, 

2000).  

•   Fyrri hluti: leikmenn byrja í standandi stöðu, 

beygja sig niður með hné í 90°, þar næst eiga 

þeir að hoppa eins hátt og þeir geta með hendur 

á mjöðmum. Leikmenn fá tvö stökk og er það 

betra stökkið sem gildir. Leikmenn skulu halda 

fótum beinum eftir uppstökk. (Gore, 2000). 

Mynd 4. Framkvæmd á fyrri 
hluta hopps 
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•   Annar hluti: leikmenn byrja í standandi stöðu, beygja 

sig niður með hné í 90° þar næst eiga þeir að hoppa 

eins hátt og þeir geta með handsveiflu. Leikmenn fá 

tvö stökk og er það betra stökkið sem gildir. 

Leikmenn skulu halda fótum beinum eftir uppstökk. 

(Gore, 2000). 

Þegar mælingin er framkvæmd þarf að notast við upptökuvél 

þar sem hoppið er tekið upp. Taka þarf upp hoppið á hlið og vera 

búinn að mæla út einn metra sem er merktur með límbandi á 

súlu við hliðina á leikmanni eins og sést á mynd 6 (Bosco, 

Luhtanen og Komi, 1983). Setja þarf teip á hné leikmanns og er 

upptaka sett inn í forritið kinoeva þar sem fundin er út hopp hæð 

(Bosco o.fl., 1983).  

 Kostir prófsins eru að ekki þarf mikið pláss til að 

framkvæma prófið og gefur það nákvæma tölu á stökkhæð 

leikmanna. Gallar prófsins eru að flókið getur verið að vinna úr 

upplýsingum ef þekking á forritinu er ekki mikil.  

Í rannsókn Hakkinen var notast við hnébeygjuhopp með 

handasveiflu til að skoða mun á kraftmyndun karlkyns og 

kvenkynskörfuboltamanna í neðri útlimum þegar framkvæmd eru hopp. Kom í ljós 

að karlar mynda almennt meiri kraft í neðri útlimum miðað við þyngd og hoppa því 

almennt hærra en konur (Häkkinen, 1991).  

Í töflu 3 má sjá niðurstöður úr völdum rannsóknum þar sem notað var 

hnébeygjuhopp með hendur á mjöðmum til að mæla kraft í neðri útlimum 

(Apostolidis, Nassis, Bolatoglou og Geladas, 2004; Häkkinen, 1991, 1993). 

 
 
Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik í hnébeygjuhoppprófi með  hendur á 
mjöðmum  

 Stökkhæð í cm staðalfrávik 

Afreks körfuboltamenn 43,9 cm 4,0 cm 

18 ára kk landslið  40,10 cm 4,0 cm 

Afreks körfuboltakonur 26,3 cm 2,9 cm 

Mynd 5. Framkvæmd á seinni 
hluta hopps 

Mynd 6. Uppsetning á 
hnébeygjuhopp prófi 
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Í töflu 4 má sjá niðurstöður úr völdum rannsóknum þar sem hnébeygjuhopp með 

handsveiflu var notað til að meta kraft í neðri útlimum (Bale, 1991; J. Hoffman, 

2006; Lamonte, Mckinnex, Quinn, Bainbridge og Eisenman, 1999; Ziv og Lidor, 

2010). 

 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik í hnébeygjuhoppprófi með  handsveiflu  

 

Körfubolta brjóstsending 

Brjóstsending með þyngdar bolta (e. medicine 

ball) er notuð til að meta styrk í efri útlimum hjá 

leikmönnum (Delextrat og Cohen, 2009). Leikmenn 

sitja upp við vegg og þarf höfuð, bak og mjóbak að 

snerta vegginn, hné eru í 90° og þurfa leikmenn að 

kasta brjóstsendingu með báðum höndum bolta, sem er 

3 kg, eins langt áfram og þeir geta (Delextrat og Cohen, 

2009). Leikmenn fá nokkur æfingaköst til að venjast 

hreyfingunni, því næst eru tekin tvö köst og er mælt 

hversu langt leikmenn ná að kasta, lengra gastið gildir (Delextrat og Cohen, 2009).  

Kostir prófsins eru þeir að prófið er fljótlegt í framkvæmd þar sem leikmenn 

eru fljótir að framkvæma tvö köst og einnig er það einfalt í uppsetningu. Ókostir 

eru þeir að helst þarf nokkra einstaklinga til að sjá um mælingun; einn til að skrifa 

niður kastlengd, einn til að sjá hvar boltinn lendir og mæla kastlengd og að lokum 

þarf einn til að sækja boltann. Mögulegt er að sameina verkefnin en þá tekur prófið 

lengri tíma. 

 Stökkhæð í cm staðalfrávik 

Kk atvinnumenn í 2 deild í 
Evrópu 

48,7 cm 5,3 cm 

Kk 18 ára 50,7 cm 7,9 cm 

17 ára landslið kvk í Bretlandi 47,46 cm 4,17 cm 

Kvk í háskóla í Bandaríkjunum 47,44 cm 7,25 cm 

Mynd 7. Framkvæmd á 
brjóstsendingar prófi 
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Í töflu 5 má sjá niðurstöðu úr völdum rannsóknum þar sem brjóstsending 

með þyngdarbolta er notuð til að meta kraft í efri útlimum (Delextrat og Cohen, 

2009). 

 

Tafla 5. Meðaltal og staðalfrávik í brjóstsendingu  

 Kastlengd í metrum staðalfrávik 

Afreks körfuboltakonur 6,93m 0,67m 

Eingöngu fannst mæling á afreks körfuboltakonum 
 
 
Snerpa 

Tvær gerðir eru til af snerpu en það er snerpa (e. agility) og stefnubreytingar 

hraði (e. change of direction speed) (Sheppard og Young, 2006). Snerpa hefur verið 

skilgreind sem hröð hreyfing alls líkamans með breytingu á hraða og stefnu þar sem 

brugðist er við utanaðkomandi áreiti. Sem dæmi má taka varnarmanni í körfubolta 

sem þarf að bregðast við gabbhreyfingum frá sóknarmanni (Haff og Triplett, 2016; 

Sheppard og Young, 2006). Stefnubreytingarhraði hefur verið skilgreindur sem 

hröð hreyfing alls líkamans með breytingu á hraða og stefnu sem er fyrir fram 

ákveðin; til dæmis sóknarmaður í körfubolta sem framkvæmir gabbhreyfingu 

(Spiteri o.fl., 2014). Mikið er um stefnu- og hraðabreytingar í hverjum leik en sýnt 

var fram á að í 40 mínútna leik þarf leikmaður að skipta um hraða eða stefnu um 

1000 sinnum yfir leiktímann eða á um tveggja sekúndna fresti (Mclnnes, 1993; Ziv 

og Lidor, 2009). Einnig kom þar í ljós að bakverðir þurfa oftar að skipta um stefnu 

eða hraða eða um 1103 sinnum heldur en framherjar og miðherjar sem skiptu um 

stefnu um 1020 sinnum (Ziv og Lidor, 2009).  

 Samband er á milli snerpu og þjálfanlegra eiginleika eins og styrks, krafts 

og tækni. Einnig hugrænna þátta eins og sjónskönnunar hraða (e. visual-scanning 

speed), sjónskönnunar tækni (e. visual-scanning techniques) og viðbragðs (e. 

reaction) (Sheppard og Young, 2006). Mikilvægt er fyrir leikmenn að búa yfir góðri 

snerpu með og án bolta, því leikmenn með góða snerpu eru líklegri til að halda 

leikmönnum fyrir framan sig í vörn og að komast hratt framhjá leikmönnum í sókn 

en þá hjálpar einnig til að hafa góða boltatækni (Spiteri o.fl., 2014).  

 Rannsókn var gerð á körfuboltaiðkendum á aldrinum 18 - 24 ára, þar sem 

athugað var hvort plyometrísk (e. plyometric) þjálfun geti hjálpað til við að bæta 
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snerpu (Singh Bal, Jeet Kaur og Singh, 2011). Niðurstöður sýndu fram á aukna 

snerpu í t-prófi, eftir 6 vikna plyometríska þjálfun (Singh Bal o.fl., 2011). 

Rannsakað hefur verið hvort snerpa hafi áhrif á árangur í keppni hjá kvenkyns 

leikmönnum þar sem þjálfarar voru fengnir til að meta getu leikmanna í leik og því 

næst voru framkvæmdar á þeim mælingar. Í ljós kom að fylgni var á milli leikmanna 

sem höfðu mikla snerpu og sýndu góðan árangur í leik (Ziv og Lidor, 2009). Þetta 

er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn sem Sekulic og félagar gerðu á karlkyns 

leikmönnum í 1. og 2. deild NCAA þar sem kom í ljós að þeir leikmenn sem voru 

í NCAA 1 voru að meðaltali með betri tíma í bæði snerpuprófum og 

stefnubreytingarhraðaprófum heldur en leikmenn í NCAA 2 (Sekulic o.fl., 2017).  

Prófanir á stefnubreytingarhraða eru oftast í formi líkamlegra prófa sem fela 

í sér hraða- og stefnubreytingar til dæmis t-próf þar sem einstaklingur veit 

nákvæmlega hvert skal stefna eða hvernig á að framkvæma prófið (Sheppard og 

Young, 2006). Prófanir á snerpu eru nánast eins en auk líkamlegra þátta er 

hugrænum þáttum (e. cognitive) bætt inn, eins og viðbragði þar sem leikmenn 

framkvæma til dæmis t-próf þar sem þeir þurfa að bregðast við því hvort skal taka 

hliðarskref til hægri eða vinstri útfrá utanaðkomandi áreiti (Sheppard og Young, 

2006). Þá gæti þjálfari staðið við miðju keiluna og bent til hægri eða vinstri þegar 

leikmenn eru nánast komnir að keilunni og þar með er búið að bæta viðbragði inn í 

prófið (Sheppard og Young, 2006). 

Fylgni milli snerpu prófa og stefnubreytingarhraða prófa sýna fram á að 

þetta eru tveir ólíkir eiginleikar það er að segja að einstaklingar sem eru með góðan 

stefnubreytingarhraða hafa ekki endilega góða snerpu (Young, Dawson og Henry, 

2015). Póf sem mæla snerpu aðgreina betur góða leikmenn frá slæmum heldur en 

stefnubreytingarhraða próf, sem sýnir að hugrænir þættir snerpu eru mikilvægir 

fyrir árangur  (Young o.fl., 2015). Sýnt hefur verið að styrktarþjálfun geti haft góð 

áhrif á árangur í stefnubreytingarhraða prófum en ekki hefur verið sýnt fram á sama 

samband í snerpuprófum (Young o.fl., 2015). Því er mikilvægt að notast við æfingar 

sem krefjast þess að leikmenn þurfi að bregðast við utanaðkomandi áreiti þegar 

snerpa er þjálfuð (Haff og Triplett, 2016; Young o.fl., 2015). 

Próf sem oft er notast við til að meta snerpu körfuboltaleikmanna er t-próf 

því prófið einkennist af stuttum sprettum og hröðum hliðarskrefum og er það því 

leiklíkt (Pauole, Madole, Garhammer, Lacourse og Rozenek, 2000).  
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T-próf 

T-próf er próf sem metur snerpu 

leikmanna og samanstendur af hlaupum 

áfram, afturábak og hliðarskrefum bæði til 

hægri og vinstri (Pauole o.fl., 

2000).  Leikmenn byrja á bakvið upphafslínu 

A og hefst tímataka um leið og þeir hlaupa af 

stað. Fyrst spretta þeir að keilu B (9,14m) og 

snerta þá keilu með hendinni, næst taka þeir 

hliðarskref til vinstri að keilu C (4,57m) og 

snerta þá keilu, því næst taka hliðarskref til 

hægri og snerta keilu D (9,14m), að lokum 

taka þeir hliðarskref aftur að miðjukeilunni B 

(4,57m) og snerta hana og svo hlaupa leikmenn afturábak framhjá upphafslínu A 

og þá er tíminn stoppaður (Pauole o.fl., 2000). Leikmenn fá tvær tilraunir og er betri 

tíminn þeirra sem gildir í þessu prófi. Til að hafa tímatöku sem nákvæmasta er gott 

að notast við tímatökuhlið en ef ekki er aðgangur að þeim þá dugar skeiðklukka. 

Leikmann falla á prófinu ef þeir krossa fætur þegar þeir fara í hliðarskrefin og 

einnig ef þeir snúa ekki fram í gegnum allt prófið (Pauole o.fl., 2000).  

Kostir prófsins eru þeir að það er leiklíkt, krefst lítils pláss og er hægt að 

framkvæma nánast hvar sem er. Ókostur prófsins er að aðeins einn getur tekið 

prófið í einu en þrátt fyrir það þá er hver og einn leikmaður fljótur með prófið og 

ætti það því að ganga hratt fyrir sig.  

Í töflu 6 má sjá niðurstöður úr völdum rannsóknum þar sem notað er t-próf 

til að meta snerpu leikmanna (Delextrat og Cohen, 2009; J. Hoffman, 2006; 

Jakovljevic, Karalejic, Pajic, Macura og Erculj, 2012; Köklü, Alemdaroğlu, Koçak, 

Erol og Fındıkoğlu, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Uppsetning á t-prófi 
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Tafla 6. Meðaltöl og staðalfrávik í t-prófi 

 Tími í sekúndum Staðalfrávik 

Körfuboltamenn NCAA 1 8,95 sek 0,53 sek 

1 deild í Tyrklandi kk 9,49 sek 0,61 

12 ára kk körfuboltamenn 11,99 sek 0,55 sek 

14 ára kk körfuboltamenn 10,90 sek 0,83 sek 

Afreks körfuboltakonur 10,45 sek 0,51 sek 

 
Hraði 

Hraði er skilgreindur sem geta einstaklings til að ferðast ákveðna vegalengd 

á sem stystum tíma (Brewer, 2008). Í körfubolta er hraði mikilvægur þar sem 

völlurinn er stuttur og ekki eru hlaupnar langar vegalengdir í einu (Brewer, 2008). 

Því er mikilvægt að vera hraðari en andstæðingurinn þar sem hraði getur til dæmis 

hjálpað leikmönnum við að vera fyrri til að ná lausum boltum, stela boltanum með 

því að komast inn í sendingarlínu, vera fljótari en varnarmaður í hraðaupphlaup, ná 

að bjarga bolta sem er að fara útaf og ná að halda sóknarmanni fyrir framan sig 

þegar spiluð er vörn (Brewer, 2008). Hraði krefst þess að unnið sé á loftfirrta 

orkukerfinu því skal hafa það í huga að þegar hraði er æfður (Delextrat og Cohen, 

2008). Æfingar ættu að vara að hámarki í 30 sek með góðri hvíld á milli 

endurtekninga til að fá sem mest út úr æfingunni. Slíkar æfingar eru til dæmis 

sprettir í 5 - 30 metra, hopp æfingar, snerpu æfingar eins og t-test og fleira 

(Delextrat og Cohen, 2008).  

Sýnd hefur verið fylgni á mill hraða og spilatíma í NCAA 1 en þar kom í 

ljós að þeir leikmenn sem eru hraðir fá almennt meiri spilatíma en þeir sem eru 

hægir (Hoffman o.fl., 1996). Einnig hefur verið skoðaður hraði leikmanna af 

mismunandi getustigi í kvennakörfubolta þar sem þjálfarar voru fengnir til að meta 

framistöðu leikmanna í úrslitakeppni undir 16 ára (Hoare, 2000). Síðan voru 

framkvæmdar mælingar á hópnum og kom í ljós að leikmenn af hæsta getustigi eru 

almennt fljótari í 5 - 20 metra sprettprófum heldur en leikmenn í lægri getustigum 

(Hoare, 2000).  
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Þær mælingar sem algengast er að nota til að mæla hraða eru sprettpróf allt 

frá 5 - 30 metrum (Gore, 2000). Einnig eru sprettpróf algeng til að meta hraða þar 

sem unnið er í stuttan tíma og af hárri ákefð (Lidor o.fl., 2005). 

 

10 og 30 metra sprettur  

Prófið er notað til að meta hraða og hröðun 

leikmanna (Lidor o.fl., 2005). Leikmenn þurfa að hlaupa 

10 og 30 metra eins hratt og þeir geta. Mælingarnar eru 

framkvæmdar á sama tíma og er því gott að notast við 

tímatökuhlið þar sem sett er hlið á upphafspunkt og á 10 

og 30 metra svæðin (Lidor o.fl., 2005). Ef tímatökuhlið 

eru ekki til taks þá skal notast við skeiðklukkur og eru þá 

tveir einstaklingar sem þurfa að taka tímann, einn sem sér 

um tímann á 10 metra sprettinum og annar um tíma í 30 

metrunum. Hver leikmaður fær tvær tilraunir á sprettunum og er það hraðari 

spretturinn í hverri lengd sem gildir (Lidor o.fl., 2005).  

Kostir prófsins eru þeir að prófið er auðvelt í framkvæmd og eini 

búnaðurinn sem þarf er skeiðklukka eða tímatökuhlið, málband til að mæla lengdina 

og keilur til að merkja lengdir. Einnig er hægt að framkvæma prófið nánast hvar 

sem er. (Gore, 2000). Ókostir prófsins eru þeir að ef prófið er tekið úti þá þarf að 

passa uppá að gera það við sömu veðurskilyrði til dæmis væri próf ekki marktækt 

ef það væri rigning einn daginn og brautin blaut og næst þegar prófið væri tekið 

væri sól og brautin þurr. Einnig þarf að passa upp á að mæla eftir svipað álag í 

þjálfunaráætlun svo leikmenn séu eins vel hvíldir milli mælinga.   

Í töflu 7 má sjá niðurstöður úr völdum rannsóknum þar sem 10 metra 

sprettur var notaður til að meta hraða leikmanna (Hoare, 2000; Jakovljevic o.fl., 

2012).  

 

Tafla 7. Meðaltöl og staðalfrávik í 10 metra sprett  

 Hraði í sek staðalfrávik 

16 ára kvk 2,03 sek 0,10 sek 

16 ára kk  1,86 sek 0,11 sek 

1 deild í Tyrklandi kk 1,78 sek 0,8 sek 

Mynd 9. Uppsetning á sprettprófi 
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Í töflu 8 má sjá niðurstöður úr völdum rannsóknum þar leikmenn voru mældir á 30 

metra spretti til að meta hraða (Hoare, 2000; Jakovljevic o.fl., 2012). 

 

Tafla 8. Meðaltöl og staðalfrávik í 30 metra sprett   

 Hraði í sek  Staðalfrávik 

12 ára kk 5,25 sek 0,24 sek 

14 ára kk 4,92 sek 0,31 sek 

1 deild í Tyrklandi kk 4,37 sek 0,21 sek 

Líkamsmælingar 
 

Hæð og þyngd 

Mikill munur er á hlutverkum og líkamlegum kröfum sem gerðar eru til 

leikmanna eftir því hvaða stöðu þeir spila og þurfa leikmenn að æfa í samræmi við 

þeirra leikstöðu (Ostojic o.fl., 2006). Lágvaxnari leikmenn liðsins þurfa að vera 

hraðir og snöggir til að endurheimta orku á meðan stærri leikmenn liðsins sem lenda 

í meiri snertingu þurfa að vera þyngri og sterkari (Drinkwater o.fl., 2008). 

Þessvegna þarf að taka tillit til hvaða stöðu leikmenn spila þegar verið er að 

framkvæma afkastamælingar. Til dæmis skal ekki búast við of miklu af hávöxnum 

leikmönnum í hraða og snerpuprófum þar sem þeir eru oftast hægari (Drinkwater 

o.fl., 2008). Hinsvegar ætti að búast við góðum árangri hjá lágvaxnari leikmönnum 

í hraða og snerpu prófum þar sem þeir eiga að vera hraðir og með góða snerpu 

(Drinkwater o.fl., 2008). 

Þegar framkvæmdar eru hæðar og þyngdarmælingar á leikmönnum er 

mikilvægt að það sé alltaf gert við svipaðar aðstæður til dæmis skal ekki vera 

stundum í skóm og stundum ekki. Einnig þarf að passa upp á að vera í álíka þungum 

klæðnaði og helst að mæla þyngd á sama tíma dags (Gore, 2000). Hægt væri að láta 

alla leikmenn vera hæðar og þyngdarmælda án skófatnaðar og í léttum klæðnaði 

eins og stuttbuxum og bol (Gore, 2000). Einnig er mikilvægt að notast við sömu 

mælitæki það er að segja nota sömu vigt og málband í hvert skipti því ef notast er 

við mismunandi mælitæki á milli mælinga gætu niðurstöður orðið ólíkar og þá eru 

prófin ekki lengur áreiðanleg og réttmæt (Gore, 2000).  
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Líkamsmassastuðull (e. body mass index) 

Það að meta líkamsfitu er mikilvægt fyrir íþróttamenn af mörgum 

aðstæðum. Til dæmis til að meta árangur af styrktar- og þolþjálfun og til að meta 

líkamlegt hreysti og heilsufarsástand einstaklinga (Ramírez og González, 2015). Til 

eru margar leiðir til þess að meta líkamsfitu leikmanna á mjög nákvæman hátt en 

eru þær margar dýrar og taka langan tíma í framkvæmd. Þá er gott að geta gripið til 

annarra leiða sem eru fljótlegri og ódýrari í framkvæmd (Ramírez og González, 

2015). 

Nokkuð áreiðanleg leið til að finna út hvort einstaklingur sé með of mikla 

líkamsfitu er að reikna út hlutfall á milli hæðar og þyngdar (Keys og Brozek, 1953). 

Þetta hlutfall kallast líkamsmassastuðull og formúlan sem er notuð er 

kílógrömm/hæð2 (Keys og Brozek, 1953).  

Kostir líkamsmassastuðulsins eru þeir að einungis þarf að mæla 

líkamsþyngd og hæð leikmanna til að fá niðurstöður úr mælingunni (Centers for 

disease control and prevention, 2017). Líkamsmassastuðullinn er því mjög fljótleg 

og ódýr mæling og er ágætis leið til að fá yfirsýn yfir allan hópinn sem unnið er 

með  (Centers for disease control and prevention, 2017). Líkamsmassahlutfall 

heilbrigðs einstaklings er sagt vera 18,5 – 24,9 (Centers for disease control and 

prevention, 2017) og rannsókn sem gerð var á 17 – 24 ára körfuboltamönnum sýndi 

að þeir voru að meðaltali með líkamsmassastuðulinn 22,6 +- 1,22 (Bhadu og Singh, 

2016).  

Líkamsmassahlutfall er ekki fullkomin mælieining því í raun mælir hún ekki 

beint líkamsfitu einstaklinga heldur bara hlutfall milli hæðar og þyngdar (Prentice 

og Jebb, 2001). Bein og vöðvar eru þyngri en fita og því gætu einstaklingar sem 

hafa mikinn vöðvamassa eins og íþróttamenn verið með háan BMI stuðul þrátt fyrir 

að hafa lítinn fitumassa (Prentice og Jebb, 2001).  
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Fitumæling 

 Aðferð sem er flóknari en mun nákvæmari heldur en líkamsmassastuðullinn 

er fitumæling. Þetta er ein nákvæmasta leiðin sem hægt er að notast við til að finna 

út fituprósentu einstaklinga (ISAK, 2011). 

Fitumælingarsvæðin þarf vandlega að finna og hægt er að merkja húðina 

með penna til þess að koma í veg fyrir að mælt sé rangt svæði. Ef það er ekki hitt á 

réttan stað getur skekkjan orðið 2 - 3 mm (ISAK, 2011). Að mæla röng 

fitumælingarsvæði eru algengustu mistök framkvæmdar. Taka skal í húðina á 

merktum staðsetningum með þumal og vísifingri vinstri handar, toga skal húðina 

að og síðan lyfta henni. Fituklípunni er beitt 1 sm frá þumli vinstri handar, klípa 

skal um það bil hálfa fingurnögl í dýpt (ISAK, 2011). Fituklípunni er haldið í 90° 

að yfirborði húðar á meðan klipið er. Mælingin er skráð tveimur sekúndum eftir að 

klípunni er beitt (ISAK, 2011). Passa þarf að fingur sem halda húð úti séu ekki fyrir 

fituklípunni. Fitumælingar skulu ekki vera teknar eftir æfingu eða keppni, gufubað, 

sund eða sturtu þar sem það getur haft áhrif á áreiðanleika prófs (ISAK, 2011).  

 Fitumælingarsvæðin eru átta: þríhöfði (e. triceps), herðablað (e. 

subscapularis), tvíhöfði (e. biceps), mjaðmakambur (e. iliac crest), mjöðm (e. 

supraspinale), kviður (e. abdominal), læri (e. thigh), kálfi (e. calf) (ISAK, 2011). 

Þegar mælt er þríhöfða, herðablað, tvíhöfa, mjöðm og kvið er mikilvægt að 

leikmaður standi með hendur beint niður meðfram líkama (ISAK, 2011). Þegar 

mjaðmakambur er mældur skal leikmaður standa með hægri hönd meðfram líkama 

en vinstri hönd skal vera annað hvort beint upp til hliðar (e. abduction) eða lögð 

yfir líkamann. Þegar læri og kálfi eru mældir skal leikmaður sitja með hendur 

hangandi meðfram líkama og hafa hné er í 90° (ISAK, 2011).  

 Til að matsmaður sem sér um fitumælingar á leikmönnum geti gert það á 

áreiðanlegan hátt þarf hann að hafa talsvert mikla þjálfun í fitumælingum (ISAK, 

2011). Það er ekki mælt með að gera fitumælingar á leikmönnum nema 

einstaklingur hafi góða þjálfun í því og er best að fá fagaðila til þess að mæla 

leikmenn fyrir sig (ISAK, 2011). Einnig er mikilvægt að sami einstaklingur mæli 

leikmenn í öllum mælingum því mikill munur getur verið á fitumælingu ef sitthvor 

einstaklingurinn sér um þær þar sem það framkvæma ekki allir mælinguna á 

nákvæmlega sama hátt (til dæmis klípa sumir fastar en aðrir) (ISAK, 2011).   



	   28	  

 

 

 

	  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mynd 10. Fitumælingar 
svæðið á þríhöfða er aftan 
á upphandlegg. 

Mynd 14. Fitumælingar 
svæði mjaðmakambs 
finnst utarlega og 
ofarlega á mjöðm. 
 

Mynd 11. Fitumælingar 
svæðið á tvíhöfða er 
framan á upphandlegg. 
 

Mynd 12, Fitumælingar 
svæðið á herðablaði finnst rétt 
fyrir neðan herðablaðið. 
 

Mynd 13. Fitumælingar 
svæði mjaðmar finnst á 
hlið kviðs. 

Mynd 15. Fitumælingar svæði 
kviðs finnst 5 cm til hægri við 
nafla. 
 

Mynd 17. Fitumælingar svæði kálfa 
finnst á miðjum kálfanum. 
 

Mynd 16. Fitumælingar svæði læris finnst 
framan á lærinu fyrir miðju. 
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Lokaorð 

Mælingar á líkamlegu atgervi eru mikilvægar fyrir körfuboltaþjálfara vegna 

ýmissa ástæðna; til að meta líkamlegt form liðs, fylgjast með framförum og til 

markmiðasetningar. Til þess að þjálfarar geti framkvæmt mælingar á áreiðanlegan 

og réttmætan hátt er mikilvægt að staðla mælingar svo þær séu framkvæmdar eins 

í hvert skipti. Þá er einnig hægt að bera sinn hóp við aðra hópa innan 

körfuboltahreyfingarinnar í stað þess að hver þjálfari geri mælingar á sinn eigin hátt 

og er þá mun erfiðara að bera sitt lið saman við önnur lið sem framkvæma sömu 

mælingar en á annan hátt. Þær mælingar sem skrifað var um í þessu verkefni eru 

allar settar upp á réttmætan og áreiðanlegan hátt og henta því vel til mælinga á 

líkamlegu atgervi.  
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