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HANDBÓK
um mælingar á líkamlegu atgervi fyrir KKÍ

Unnið af: Davíð Guðmundssyni og Stefáni Þór Jónssyni
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FORMÁLI
Bæklingur þessi er hluti af lokaverkefni við B.Sc í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Mælingar í bækling voru valdar 
í samstarfi milli KKÍ og Háskólans í Reykjavík. Allt eru þetta mælingar sem hafa verið notaðar á körfuboltamönnum víða 
um heim og eru þær uppsettar á réttmætan og áreiðanlegan hátt. Mikilvægt er að framkvæma mælingar á leikmönnum 
meðal annars til að meta líkamlegt ástand þeirra, finna veikleika sem þeir búa yfir, meta hvort þjálfunaraðferðir séu 
að skila árangri og í markmiðasetningu. 

Þessar mælingar voru notaðar til að mæla íslenska kvennalandsliðið í körfubolta veturinn 2018. Von höfunda er 
að körfuboltaþjálfarar hér á landi muni nýta sér þessar mælingar til að mæla sín lið. Auk bæklings er hægt að nálgast 
mælingar í vídeo formi þar sem tekin voru upp myndbönd sem útskýra hverja mælingu fyrir sig. 

Bæklingur var sendur á þjálfara til yfirlesningar og vilja höfundar bæklings þakka þeim þjálfurum fyrir. Leiðbeinandi 
höfunda, Hafrún Kristjánsdóttir fær þakkir fyrir góða leiðsögn og skjót svör við spurningum. Einnig fær Steini Aðalsteins 
þakkir fyrir aðstoð við uppsetningu bæklings.
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HNÉBEYGJUHOPP COUNTERMOVEMENT JUMP
Metur kraft í neðri útlimum og lóðréttan stökkkraft

Hnébeygjuhopp án handasveiflu

FRAMKVÆMD
• Leikmaður byrjar í standandi stöðu

• Beygir sig niður þannig að hné séu í 90° 

• Hoppar beint upp með hendur á mjöðmum

• Leikmenn taka tvö hopp og gildir hærra hoppið til einkunnar

Hnébeygjuhopp með handasveiflu

FRAMKVÆMD
• Leikmaður byrjar í standandi stöðu

• Beygir sig niður þannig að hné séu í 90°

• Hoppar beint upp með handsveiflu

• Leikmenn taka tvö hopp og gildir hærra hoppið til einkunnar

BÚNAÐUR OG MÆLING 
• Myndavél, teip, málband og súla þar sem mælt er á einn meter.

• Hoppið er tekið upp með myndavél á hlið eins og sést á mynd 3. Þegar 
mæling er framkvæmd þarf að setja hvítt teip á hné leikmans. Einnig 
þarf að merkja einn meter á súlu sem er sett við hlið leikmanna. Þessi 
teip eru notuð til að auðvelda úrvinnslu gagna. Upptaka er sett inn í 
forritið kinoeva þar sem unnið er úr gögnum og hæð hopps fundin út.

MYND 3 Uppsetning á upptöku

MYND 1 Framkvæmd á hnébeygjuhopp prófi 
með hendur á mjöðmum

MYND 2 Framkvæmd á hnébeygjuhopp prófi 
með handsveiflu
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AÐRAR LEIÐIR
• Ef ekki er aðgangur að myndavél er hægt að notast við kraftmottu þar sem leikmenn standa ofan á kraftmottunni 

og framkvæma prófin eins og er lýst hér fyrir ofan. Kraftmottan gefur strax upp stökkhæð.

• Ef ekki er aðgangur að kraftmottu er hægt að notast við tússpenna og blað. Þar sem blað er hengt upp á vegg. 
Leikmenn byrja í standandi stöðu og teygja sig upp eins hátt og þeir geta og gera strik með tússpenna. Því 
næst hoppa þeir eins hátt og þeir geta og gera strik með tússpenna efst í hoppinu. Leikmenn skulu halda á 
túspennanum sem næst endanum sem tússinn er á. Þjálfari mælir síðan lengd á milli fyrsta striks og næsta 
striks og fær þá út hopphæð. Þessi mæling er ónákvæmust en á sama tíma ódýrust í framkvæmd. 

MEÐALTÖL OG STAÐALFRÁVIK Í HNÉBEYGJUHOPP-PRÓFI 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

MEÐALTÖL OG STAÐALFRÁVIK Í HNÉBEYGJUHOPP-PRÓFI MEÐ HANDSVEIFLU
Stökkhæð í cm Staðalfrávik

Kk atvinnumenn í 2 deild í Evrópu 48,7 cm 5,3 cm

18 ára kk 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
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KÖRFUBOLTA BRJÓSTSENDING
Metur kraft í efri útlimum

FRAMKVÆMD
• Notast er við þyngdarbolta (e. medicine ball) sem er 3kg

• Leikmenn sitja upp við vegg

• Höfuð, bak og mjóbak þurfa að snerta vegginn

• Hné skulu vera í 90°

• Leikmenn kasta boltanum með brjóstsendingu eins langt og þeir geta

• Leikmenn fá 2 æfingaköst til að venjast hreyfingu

• Svo taka þeir 2 köst og gildir lengra kastið til einkunnar

• Prófið er ógilt ef hné eru yfir 90° og þarf þá að endurtaka prófið

BÚNAÐUR OG MÆLING 
• Málband og 3kg bolti.

• Mælt er frá tám leikmanna að þeim punkti sem boltinn lendir fyrst.

MEÐALTÖL OG STAÐALFRÁVIK Í BRJÓSTSENDINGU
Kastlengd í metrum Staðalfrávik

Afreks körfuboltakonur 6,93 m 0,67 m

Eingöngu fundust viðmið hjá afrekskonum

MYND 4 Framkvæmd á brjóstsendingar prófi
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10 OG 30 METRA SPRETTUR
Metur hraða 

FRAMKVÆMD
• Leikmenn byrja standandi við upphafspunkt

• Leikmenn hlaupa 10 og 30 m eins hratt og þeir geta

• Tímataka fer fram á sama tíma á 10 og 30m spretti

• Hver leikmaður tekur tvo spretti

• Hraðari spretturinn í hvorri lengd gildir til einkunna

BÚNAÐUR OG MÆLING
• Málband, keilur og tímatökuhlið eða skeiðklukkur.

• Tímatökuhliðum er komið fyrir á upphafspunkti, á 10 m línu og á 30 m 
línu og hefst tímataka um leið og leikmenn hlaupa af stað. 

• Ef notast er við skeiðklukkur þarf að hafa tvo einstaklinga til að taka 
tímann, einn sem tekur tímann á 10 m sprett og einn sem tekur tímann 
á 30 m sprett og þarf þá að ræsa leikmenn af stað. 

• Einnig er hægt að skipta þessu upp og taka fyrst tímann á 10 m sprettinum 
og svo á 30 m sprettinum.

MEÐALTÖL OG STAÐALFRÁVIK Á 10 METRA SPRETTI
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

MEÐALTÖL OG STAÐALFRÁVIK Á 30 METRA SPRETTI
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

30m

10m

0m

MYND 5 Uppsetning á sprettprófi
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T-PRÓF
Metur snerpu

FRAMKVÆMD
• Leikmenn byrja fyrir aftan upphafskeilu A

• Spretta að keilu B og snerta hana með hendinni

• Taka hliðarskref að keilu C og snerta hana

• Taka hliðarskref yfir að keilu D og snerta hana

• Taka hliðarskref aftur að keilu B og snerta hana

• Hlaupa afturábak til baka og framhjá upphafskeilu A

• Leikmaður fær tvær tilraunir og gildir betri tíminn þeirra 

ÓGILT PRÓF
• Prófið er ógilt ef leikmaður krossar fætur í hliðarskrefum

• Prófið er ógilt ef leikmaður gleymir að snúa fram í gegnum prófið

• Þá skal prófið vera endurtekið

BÚNAÐUR OG MÆLING 
• Málband, keilur og tímatökuhlið eða skeiðklukka.

• Ef notast er við tímatökuhlið þá eru þau sett upp hjá keilu A því leikmenn byrja og enda prófið þar. Þá hefst 
tímataka um leið og þeir hlaupa af stað.

• Ef notast er við skeiðklukku þarf að ræsa leikmenn af stað.

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 sek

12 ára körfuboltamenn 11,99 sek 0,55 sek

14 ára körfuboltamenn 10,90 sek 0,83 sek

Afreks körfuboltakonur 10,45 sek 0,51 sek

MYND 6 Uppsetning á t-prófi
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LÍNUHLAUP
Metur loftfirrt hlaupaþol

FRAMKVÆMD
• Leikmenn byrja bak við endalínu

• Hlaupa hlaupalínu 1 = vítateigur nær og til baka

• Hlaupa hlaupalínu 2 = miðja og tilbaka

• Hlaupa hlaupalínu 3 = vítateigur fjær og til baka

• Hlaupa hlaupalínu 4 = endalína hinum megin og til baka

• Tíminn sem það tekur leikmenn að framkvæma prófið 
gildir til einkunnar

ÓGILT PRÓF
• Prófið er ógilt ef leikmaður snertir ekki allar línur á 

leiðinni og þarf þá að endurtaka prófið

BÚNAÐUR OG MÆLING
• Málband ef ekki er notast við venjulegan körfuboltavöll, keilur 

og tímatökuhlið eða skeiðklukku.

• Ef notast er við tímatökuhlið þá eru þau sett upp við upphafs endalínu því prófið byrjar og endar þar. Tímataka 
byrjar um leið og leikmaður leggur af stað. 

• Ef notast er við skeiðklukku þá þarf að ræsa leikmenn af stað. 

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

MYND 7 Uppsetning á línuhlaupi
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YO YO ÓSAMFLEYTT ENDURHEIMTAR PRÓF
YO YO INTERMITTENT RECOVERY TEST

Metur loftháð þol og hæfni leikmanna til endurheimtar við háa ákefð 

Til eru 2 gerðir, Yo Yo 1 og Yo Yo 2. Eini munurinn er sá að Yo Yo 2 er á meiri hraða og hærri ákefð og tekur því mun 
styttri tíma. Yo Yo 1 er hugsað fyrir yngri iðkendur og Yo Yo 2 er hugsað fyrir eldri iðkendur.

FRAMKVÆMD
• Leikmaður byrjar á upphafskeilu A

• Hlustar eftir hljóðmerki og hleypur að keilu B, 
verður að snerta línu með fæti áður en næsta 
hljóðmerki heyrist

• Hleypur til baka að upphafskeilu A og verður að 
snerta þá línu áður en hljóðmerki kemur

• Fær 10 sekúndur til að hvíla sig og skokkar rólega 
að keilu C og aftur að keilu A og gerir sig tilbúinn 
til að hlaupa aftur af stað

• Fer aftur af stað þegar hljóðmerki heyrist

• Hraðinn eykst þegar á líður og er hraðanum stjórnað af hljóðmerkjum

• Þegar leikmanni mistekst að ná að keilu eftir að hljóðmerki kemur fær hann viðvörun

• Þegar leikmanni mistekst í annað sinn að ná að keilu eftir að hljóðmerki kemur þá lýkur þáttöku hans í prófinu. 
Þetta getur gerst í einni ferð ef leikmaður nær ekki að snerta línu áður en hljóðmerkið kemur báðum megin

• Hlaupalengd leikmanns gildir til einkunnar

BÚNAÐUR OG MÆLING
• Málband, keilur og hljóðupptaka.

• Notast er við skorblað sem fylgir aftast í bæklingi og er það notað til að fylgjast með hversu langt leikmenn hlaupa. 
Hægt er að skipta hópum upp í tveggja manna lið. Einn hleypur á meðan hinn heldur utan um vegalengdina sem 
hlaupin er. Um leið og leikmaður hefur hlaupið eina ferð sem er fram og til baka (40 metrar) þá merkir hann inn 
í fyrsta boxið og þannig koll af kolli. 

MEÐALTÖL OG STAÐALFRÁVIK Í YOYO PRÓFUM
Lengd í metrum Staðalfrávik

Yoyo 1 16-18 ára kk 1678 m 397 m

Yoyo 1 afreksmenn í Ítalíu  2055 m 267 m

Yoyo 2 16-18 ára kk 567 m 33 m

Yoyo 2 atvinnumenn 590 m 191 m

Yoyo 1 afrekskonur 701 m 265 m

Yoyo 2 afrekskonur 527 m 146 m

MYND 8 Uppsetning á Yo Yo prófi
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Dagsetning:	_____________
Staðsetning:_____________

Íþróttafræði	

Hlaupari	1 BORG Hlaupari	2 BORG
(km/hr) (m)

1 5 10.0 40

2 8 11.5	* 80

3 11 13.0 120

4 11 13.0 160

5 12 13.5 200

6 12 13.5 240

7 12 13.5 280

8 13 14.0 320

9 13 14.0 360

10 13 14.0 400

11 13 14.0 440

12 14 14.5 480

13 14 14.5 520

14 14 14.5 560

15 14 14.5 600

16 14 14.5 640

17 14 14.5 680

18 14 14.5 720

19 14 14.5 760

20 15 15.0 800

21 15 15.0 840

22 15 15.0 880

23 15 15.0 920

24 15 15.0 960

25 15 15.0 1000

26 15 15.0 1040

27 15 15.0 1080

28 16 15.5 1120

29 16 15.5 1160

30 16 15.5 1200

31 16 15.5 1240

YoYo	Intermittent	RECOVERY	test	level	1
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Dagsetning: _____________
Staðsetning:_____________

Íþróttafræði 

Hlaupari 1 BORG Hlaupari 2 BORG
(km/hr) (m)

1 11,1 13.0 40
2 15,1 15.0 80
3 17,1 16.0 120
4 17,2 16.0 160
5 18,1 16.5 200
6 18,2 16.5 240
7 18,3 16.5 280
8 19,1 17.0 320
9 19,2 17.0 360
10 19,3 17.0 400
11 19,4 17.0 440
12 20,1 17.5 480
13 20,2 17.5 520
14 20,3 17.5 560
15 20,4 17.5 600
16 20,5 17.5 640
17 20,6 17.5 680
18 20,7 17.5 720
19 20,8 17.5 760
20 21,1 18.0 800
21 21,2 18.0 840
22 21,3 18.0 880
23 21,4 18.0 920
24 21,5 18.0 960
25 21,6 18.0 1000
26 21,7 18.0 1040
27 21,8 18.0 1080
28 22,1 18.5 1120
29 22,2 18.5 1160
30 22,3 18.5 1200
31 22,4 18.5 1240
32 22,5 18.5 1280
33 22,6 18.5 1320
34 22,7 18.5 1360
35 22,8 18.5 1400
36 23,1 19.0 1440
37 23,2 19.0 1480
38 23,3 19.0 1520
39 23,4 19.0 1560
40 23,5 19.0 1600
41 23,6 19.0 1640
42 23,7 19.0 1680

YoYo Intermittent RECOVERY test level 2
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Hafnarfirði maí 2018


