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Útdráttur  
Sund er íþrótt sem krefst mikillar tæknilegrar hæfni. Helstu atriðin sem þarf að hafa 

í huga þegar kemur að keppnissundi er meðalhraði, tíðni- og lengd sundtaka. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða og bera saman þessi atriði á tveimur 

alþjóðlegum mótum, annað á Íslandi og hitt í Budapest. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 64 sundmenn sem tóku annað hvort þátt á RIG eða HM. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá hvort marktækur munur væri á þessum þáttum 

á stórmóti á Íslandi í samanburði við heimsmeistaramót. Niðurstöður sýndu að 

marktækur munur var á lokatíma í öllum 50 m greinunum. Sundmenn á HM voru 

(3,30 – 4,04 s) hraðari en á RIG (p=0,000) og meðalhraði sundmanna á HM var 

(0.27-0.55m/s) hraðari en á RIG (p=0.000) á öllum sundaðferðunum. Marktækur 

munur var einnig á tíðni sundtaka á mínútu í bringusundi (p=0.034), lengd sundtaka 

í flugsundi (p=0,002), og fjölda sundtaka í flugsundi (p=0,000) og skriðsundi 

(p=0,002). Rannsóknin leiddi það í ljós að munur er á tíðni sundtaka sundmanna 

eftir því um hvaða mót er að ræða, sem gefur til kynna að þeir sem eru með hærri 

tíðni sundtaka eru líklegri til þess að ná betri árangri. Þörf væri á frekari rannsókn 

á síðustu 15 m í hverju sundi svo hægt væri að bera saman við þessa rannsókn. 
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Formáli 

Fyrir þessa lokaritgerð til BSc gráðu í Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík var 

framkvæmd samanburðar rannsókn á sprettsundi hjá körlum. Ég vil fyrst og fremst 

þakka Inga Þóri Einarssyni leiðsagnarkennara mínum fyrir afar góða leiðbeiningu 

og mikla þolinmæði. Ég þakka einnig Örnu Björgu Sævarsdóttur, Ragnheiði 

Runólfsdóttur, Steingrími Birgissyni og Þórhildi Steingrímsdóttur fyrir góðar 

ábendingar og yfirlestur. Að lokum vil ég þakka starfsfólki Sundsambands Íslands 

fyrir alla aðstoðina og gott viðmót. Síðast en ekki síst er ég þakklátur þeim sem 

hjálpuðu mér við uppsetningu á tækjabúnaði og þá aðstoð sem þau veittu mér í 

mælingum. 
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2. Inngangur 
Sund er íþrótt sem getur verið annað hvort einstaklings- eða hópíþrótt. Sund var 

ellefta vinsælasta íþróttin hérlendis innan Íþrótta og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) 

árið 2017 (ÍSÍ, 2018). Íþróttin krefst mikillar þjálfunar til þess að ná einstökum 

árangursmarkmiðum (Shaw, Boyd, Burke og Koivisto, 2014). Allar hreyfingar í 

sundi eru lærðar, og eru mönnum ekki eðlislægar, sem gefur þessari íþrótt mikla 

sérstöðu. Hegðun okkar þegar við erum til dæmis að sökkva er að grípa í eitthvað, 

sem líkist hegðun apa þegar þeir falla úr tjám. Þeirra fyrstu viðbrögð eru að grípa í 

grein fyrir ofan höfuð („Why don’t humans have the natural ability to swim like 

other animals?“, 2019). 

Gífurlega margir þættir geta haft áhrif á árangur íþróttamannsins. Þar má nefna 

styrktaræfingar, hraða, þol, liðleikaæfingar, samhæfingu og hvíld. Allir þessir 

þættir gera íþróttamönnum kleift að bæta árangur sinn og afköst. Með auknum styrk 

og liðleika er til dæmis hægt að lengja hvert sundtak en þar með nýtist orkan betur 

og afköst og árangur verður skilvirkari (Ron, 2015). Þrátt fyrir að sund sé ein 

fjölmennasta íþróttin sem iðkuð er hérlendis fer iðkendum fækkandi í sundfélögum 

landsins (ÍSÍ, 2018).  

Þessi rannsókn fólst í því að greina tíðni sundtaka á mínútu og meðalhraða á 

sundmönnum í 50 metra sundi. Greint var út frá öllum sundaðferðum í 50 metra 

sprettsundi, það er að segja í flugsundi, baksundi, bringusundi og skriðsundi. 

Rannsakandinn ákvað að greina tvö alþjóðleg sundmót. Annað þeirra var 

heimsmeistaramótið (HM) í Búdapest í júlí árið 2017, en hitt var Reykjavík 

International Games (RIG), sem var haldið í Laugardalslaug í janúar árið 2019.  

Fjölmargir erlendir sundmenn komu á RIG sem og flest allt besta sundfólk 

Íslendinga. Erlendu sundmennirnir voru álíka sterkir sundmenn og þeir íslensku. 

Keppendur í úrslitariðlum á HM í 50 metra laug árið 2017 voru valdir sem óháður 

viðmiðunarhópur (FINA, 2017).  
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Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hver er munurinn á lokatíma í flugsundi, baksundi, bringusundi,  og 

skriðsundi á milli RIG og HM? 

2. Hver er munurinn á tíðni sundtaka á mínútu í flugsundi, baksundi, 

bringusundi og skriðsundi á milli RIG og HM? 

3. Hver er munurinn á meðalhraða á milli móta í flugsundi, baksundi, 

bringusundi og skriðsundi á milli RIG og HM? 

4. Hver er munurinn á lengd sundtaka í flugsundi, baksundi, bringusundi og 

skriðsundi á milli RIG og HM? 
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3. Orkukerfin 
Hér að neðan verður fjallað um orkukerfin sem sundmenn fást við. Þrjú orkukerfi 

eru notuð í sundi, loftfirrt-, loftháð og ATP-PCr kerfi. Lengd og ákefð æfinga 

ákvarðar hvaða orkukerfi eru notuð svo að rétt magn af adenosín þrífosfat (ATP) 

fari í framleiðslu (Kenney, Wilmore og Costill, 2018). Í flestöllum íþróttum er þol 

stór þáttur í því að geta náð góðum árangri. Þjálfa þarf bæði loftháð og loftfirrt 

þol.  Loftfirrt þol er skilgreint sem hæfni líkamans til að geta unnið af mikilli ákefð 

í stuttan tíma án súrefnis (Kenney o.fl., 2018). Sundmenn sem synda stuttar greinar 

t.d. 50- og 100 metra greinar nota að mestu leyti orku úr loftfirrtu þoli þegar þeir 

synda (Maglischo, 2003). Við slíka þjálfun eykst ensím í vöðvum sem verður til 

þess að taugakerfið og vöðvar verða skilvirkari (Olbrecht, 2015). 

 

3.1 ATP-PCr kerfið 

ATP og fosfat kreatín kerfið (ATP – PCr) er loftfirrt efnaskiptakerfi sem er mjög 

hraðvirkt. ATP er í mjög litlu magni í líkamanum og því þarf stöðugt að endurvinna 

það. Fljótlegasta leiðin til þess er þegar fosfatkreatín gefur fosfat til myndunar á 

nýjum ATP. Virkni orkubirgðanna er takmörkuð en það tekur einungis 3-15 

sekúndur að tæma PCr birgðirnar (Kenney o.fl., 2018).  

 

3.2 Glýkólýsukerfið 

Glýkólýsukerfið notar glúkósa til að mynda ATP. Í blóðinu er glúkósi sem er nýttur 

ásamt glýkógen birgðum, sem eru í vöðvum og lifrum, sem umbreytist í glúkósa 

sem verður svo að ATP. Þetta orkukerfi er loftfirrt og þarfnast þar af leiðandi ekki 

súrefnis til að mynda orku fyrir utan þegar það þarf að losa út pýrúvatsýru. Ef 

pýrúvatsýran er ekki losuð þá breytist hún í mjólkursýru sem gerir það að verkum 

að afkastageta vöðva minnkar. Orkubirgðirnar í þessu kerfi endast ekki lengur en í 

um það bil tvær mínútur og þess vegna er notast við þriðja orkukerfið sem er 

öndunarkeðjan (Kenney o.fl., 2018). 

  



   
 

 10 

3.3 Öndurnarkeðjan  

Öndunarkeðjan er eina orkukerfið sem þarfnast og notast við súrefni til að mynda 

orku og nýtir sér fitu og kolvetni til þess. Lang mesta orkan fæst úr þessu kerfi. Til  

að ná að halda út virkni til lengri tíma þurfa vöðvarnir á stöðugu framboði af orku 

að halda. Öndunarkeðjan sér til þess að vöðvarnir fái þessa orku. Pýrúvata og 

lokaafurð glýkólýsu er breytt í Acetyl kóensím A sem er notað til að ganga inn í 

krebshringinn. Í krebshringnum fer fram oxunarfosfórun og vetnisjónir eru leystar. 

Svo er dælt vetnisjónum inn í rafeindaflutningakeðju þar sem ATP er búið til úr 

orku. Öndunarkeðjan er það orkukerfi sem framleiðir langmest af ATP af öllum 

orkukerfunum (Kenney o.fl., 2018). Sundmennirnir í úrtakshópunum synda 50 

metra vegalengd af fjórum sundaðferðum. Þannig er hægt að bera saman 

orkunotkun, þar sem þetta er sama vegalengd. Tíminn sem hvert sund tekur er um 

það bil 30 sekúndur. Í 50 metra sprettisundi er ATP-PCr  95% virkt og 5% loftfirrt 

(O og Carlo, 2018).  

 

3.4 Orkukerfi í 50 metra sprettsundi  

Árangur í þessum vegalengdum er takmarkaður af vanhæfni við að viðhalda 

miklum hraða á þeim tíma sem það tekur að ljúka við sundið. Árangurinn tengist 

því hversu hröð endurheimtan er í ATP kerfinu. Eins og áður var útskýrt er mjög 

lítið magn af ATP í líkamanum og þarf því stöðugt að vera að endurvinna það. 

Mjólkursýran takmarkar einnig getu vöðvanna til samdráttar og sjást þau áhrif mest 

í lokendann  sundsins. Þetta kemur til af vöntun á kalsíum. ATP-CP efnaskipti og 

loftfirrð efnaskipti byrja ekki fyrr en eftir fyrstu 10-12 sekúndur af keppninni.  

Þjálfun á sprettsundinu þyrfti þess vegna að felast í því að einbeita sér að því að 

bæta kraftinn í sundinu og loftfirrðu efnaskiptin (Maglischo, 2003).   

 

3.5 Tegundir vöðvaþráða 

Það hvort sundmaður sérhæfi sig í stuttum eða löngum vegalengdum fer mikið eftir 

því hvaða tegundir vöðvaþráða sundmaðurinn hefur þjálfað Týpa I vöðvaþræðir eru 

vöðvaþræðir sem hafa mikið af loftþéttu vöðvaþoli. Þeir vöðvaþræðir treysta á 

súrefnisnotkun til að framleiða orku og eru kallaðir súrefnisríkir vöðvaþræðir. 

Súrefnisríkir vöðvaþræðir er hægir vöðvaþræðir, blóðmiklir og mjög áhrifamiklir 

við framleiðslu á ATP frá oxun kolvetnis og fitu. ATP er nauðsynlegt til þess að 



   
 

 11 

afla orkunnar sem þarf til samdráttar í vöðvaþrýsting. Vöðvaþræðir týpu I hafa 

mikið loftháð þol, til dæmis 1500 metra sund (Maglischo, 2003). Vöðvaþræðir af 

týpu II hafa hins vegar tiltölulega lélega loftháða getu í samanburði við týpu I. Þeir 

eru betur hæfir til að mynda loftflæði án súrefnis. Þetta þýðir að í fjarveru 

fullnægjandi súrefnis myndast ATP með loftstreymisleiðum, en ekki oxíðandi ferli. 

Vöðvaþræðir af týpu II skiptist í tvo flokka, týpu IIa og týpu IIx. Týpa IIa 

vöðvaþræðir mynda töluvert meira afl en týpa I, en hins vegar verður týpa IIa mjög 

auðveldlega þreytt eftir stuttan tíma og hefur því takmarkað þrek. Týpa IIa býður 

upp á góða möguleika fyrir háþrýstingsþol, til dæmis 400 metra sund. Týpa IIx er 

ekki auðveldlega virkjuð af taugakerfinu og er notuð frekar sjaldan í eðlilegri virkni 

með lágmarksstyrk. Týpa IIx er aðallega notuð við mikinn sprengjukraft, til dæmis 

100 metra spretthlaup eða 50 metra sprettsund (Kenney o.fl., 2018).  

 

3.6 Hraði 
Helsta markmiðið í sundi er að synda gefna vegalengd á sem stystum tíma 

(Saavedra, Escalante, Garcia-Hermoso, Arellano og Navarro, 2012). Sundmenn 

þurfa að finna sinn besta mögulega takt til þess að halda hámarks nýtingu fyrir hvert 

sundtak. Í keppnisundi er eitt það mikilvægasta að vera með góða hraðastjórnun til 

þess að vera meðvitaður um hversu hratt maður er að synda og sem næst sínum 

besta tíma (Maglischo, 2003). Hraði viðbragðs fer eftir einstaklingum, sjón og 

heyrn (Asbjorn, Kjell og Per, 1998). Til að vera með sem hraðasta viðbragðið þarf 

að notast við neikvæða hröðun. Hröðun er þegar hraðinn breytist á hverri sekúndu. 

Samhæfing, kraftur og jafnvægi eru allt hlutir sem hafa áhrif á hraða og snerpu (O 

og Carlo, 2018). Fyrir einstakling sem stundar íþróttir er oftast mikilvægt að veran  

hlutfallslega sterkur. Það þýðir hversu þungu einstaklingur getur lyft miðað við 

eigin líkamsþyngd (Asbjorn o.fl., 1998). Hraði skilgreinist eftirfarandi; hversu hratt 

þú getur komið þér frá einum stað til annars á sem stystum tíma. Hraði 

samanstendur af krafti, taugakerfi, samdráttar- og slökunarhæfni vöðva, 

samhæfingu og tækni einstaklings í tiltekinni íþrótt (O og Carlo, 2018). 
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3.7 Styrkur 

Mikið samband er milli styrks og spretthraða. Rannsókn var framkvæmd á 

afrekssundfólki, 22 konum og 18 körlum, sem sýndi að þau sem náðu besta 

árangrinum á hraðasviði handarkraftsins í voru líklegri til þess að ná betri tíma en 

hinir sem náðu verri árangri (r=90) í tæplega 25 metra skriðsundi. Þetta gefur til 

kynna að það sé sterk fylgni milli styrks og spretthraða. Það voru einnig rannsakaðir 

fjórir óþjálfaðir einstaklingar þar sem prófað var fyrir og eftir æfingar með fjögurra 

vikna millibili. Milli prófa voru þau einungis að stunda ísómetrískar 

styrktaræfingar. Niðurstöðurnar sýndu að einstaklingarnir bættu sig um u.þ.b. 4% í 

skriðsundi og handarkraftur jókst um 19% (Sharp, Troup og Costill, 1982). 

Hámarksstykur einstaklings er sú þyngd sem einstaklingurinn getur lyft í einni 

endurtekningu í ákveðinni æfingu. Í hámarksstyrk er það óháð líkamsþyngd, þess 

vegna eru til dæmis kraftlyftingamenn í flestum tilfellum með mikinn hámarksstyrk 

(O og Carlo, 2018). Hlutfallslegur styrkur er miðaður við styrk og líkamsþyngd 

einstaklings. Reikna má út hlutfallslegan styrk með því að nota heildarþyngd og 

líkamsþyngd, það er hlutfallslegur styrkur = þyngd lyftu/líkamsþynd (O og Carlo, 

2018). 

 

3.8 Kraftar sem verka á sundmann á hreyfingu í vatni 

Þegar talað er um krafta og afl í sundi er það ólíkt flest öllum öðrum íþróttum 

(Magee, Zachazewski, Quillen og Manske, 2010). Kraftvinna í sundi er lang mest 

unnin af vöðvum í öxlum og nærliggjandi vöðvum. Knúningskrafturinn kemur frá 

höndunum og setur mesta álagið á axlarsvæðið (Magee o.fl., 2010). Fjórir kraftar 

hafa áhrif á legu og hraða sundfólks. Einn þeirra er uppdrifskraftur, en hann er 

gagnstæður við þyngdarkraftinn. Uppdrifskrafturinn veldur því að einstaklingurinn 

flýtur í vatni. Honum er skipt í tvo hluta, hreyfiuppdrif og stöðuuppdrif. Í 

hreyfiuppdrifskrafti eru tengsl milli hraða sem sundmaðurinn er á og hversu hátt 

hann liggur í vatninu, þannig að einstaklingur liggur hærra ef hraðinn er meiri. 

Stöðuppdrif tengist því þegar sundmaður léttist í vatninu miðað við það vatn sem 

hann ryður frá sér. Hugtakið er notað til að bera kennsl á viðnám vatns til 

sveiflukenndra hreyfinga í gegnum það (Maglischo, 2003). Framdrifskraftur er 

kraftur sem kemur líkamanum áfram í gegnum vatnið. Þriðja hreyfilögmál Newton 

um átak og gagnverkun snýst um það þegar átaki er beitt á vatnið og það myndar  
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gagnverkun sem flýtur sundmanninn áfram (Maglischo, 2003). Þyngdarkraftur er 

sá kraftur sem togar allt að jörðinni og er mældur í Newtonum. Mótstöðukraftur er 

sá kraftur sem skiptist í fjóra krafta. Yfirborðsmótstaða er mótstaða á yfirborði sem 

líkaminn þarf að rjúfa við hreyfingu. Framhliðarmótstaða er sú mótstaða sem er 

fyrir framan sundmanninn og líkami hans lendir á. Iðumótstaða er hvirfilstraumur 

aftan við sundmanninn, hvirfilstraumurinn togar í hann og dregur þannig úr hraða 

hans. Hörundsmótstaða er þegar vatn og hörund snertast. Þá myndast núningur sem 

hefur áhrif á sundmanninn (Maglischo, 2003). Færni og kraftur sundmannsins til 

þess að koma sér áfram í vatninu getur verið mældur á þessa vegu. Vöðvakraftur er 

hámarkskraftur sem vöðvahópur getur framkallað, til dæmis 1RM 

(hámarksstyrkur). Að auka þennan styrk er samblanda af breytingu á uppsetningu 

vöðva og taugastjórnunar hans. Vöðvaafl er hversu hratt vöðvar geta unnið til 

dæmis með því að færa eitthvað úr stað. Afl inniheldur tvo þætti, Afl = kraftur * 

vegalengd / tími. Vöðvaþol er mælikvarði á getu vöðva til að endurtaka ákveðna 

hreyfingu eða halda sömu stöðu í ákveðinn tíma (O og Carlo, 2018). 
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4. Fræðin á bakvið góða sundtækni 
Sundtækni er metin af margvíslegum þáttum og hefur hver og einn sundmaður sinn 

persónulega stíl (Bächlin og Tröster, 2011). Þeir sem vilja bæta frammistöðu sína í 

sundtækni þurfa að nota tímann vel í sínu helsta æfingaumhverfi sem er vatnið.  Það 

tekur langan tíma að ná góðri tilfinningu fyrir tækninni og er mikil 

nákvæmnisvinna. Sjálfsmat og skynjun á eigin hreyfingum í vatninu er afar 

mikilvæg. Þar sem sund er byggt upp af lærðum hreyfingum og manneskjan er ekki 

í sínu náttúrulega umhverfi, það er að segja í vatni en ekki landi, þá tekur þetta oft 

lengri tíma en annars (Bächlin og Tröster, 2011). Það er að sjálfsögðu ekki bara ein 

aðferð við þjálfun en það eru nokkur atriði sem þarf að leggja höfuðáherslu á. Vel 

skipulagt æfingaplan með skýrum markmiðum ætti að gefa góða og skýra mynd af 

því hvert skal stefnt. Hafa skal í huga að til að ná markmiðum þarf að æfa oft en 

það er ekki síður mikilvægt að æfa rétt. Gæði æfinga þarf alltaf að hafa í fyrirrúmi 

umfram magn. Þannig er hægt að koma í veg fyrir að íþróttafólk meiðist og sjá til 

þess að það nái sem mestum árangri í sinni íþrótt (Olbrecht, 2015). 

 

4.1 Skriðsund – tækni 

Skriðsund er hraðasta sundgreinin af þeim fjórum sem rannsakaðar voru. Skriðsund 

hefur einnig þróast hraðast af sundgreinunum fjórum (Maglischo, 2003). Nokkur 

grunnatriði verða að vera til staðar þegar það kemur að skriðsundstækni. Þessi atriði 

eru fjölmörg en með endurtekningu og æfingu er hægt að ná betri tökum á  

tæknilegum atriðum skriðsundsins. Í skriðsundi þarf legan á líkamanum að vera 

samsíða vatnsyfirborðinu, rétta þarf úr hálsi og baki. Mikilvægt er að gera líkamann 

eins langan og beinan og mögulegt er. Þegar önnur höndin er ofan í vatninu og hin 

er fyrir ofan höfuð þarf að passa að velta vel um langásinn. Armtökunum er skipt í 

tvo hluta, undir- og yfirtak. Yfirtakið er þegar höndin er yfir vatnsyfirborðinu og þá 

á að hafa höndina í litlu átaki. Hafa þarf olnbogann háan og vísa framhandlegg fram 

og niður. Þumallinn ætti að vísa fram og massamiðja arma þarf að vera nálægt 

líkama. Við innkomuna er höndunum stungið rétt yfir vatnsyfirborðið og á þá að 

vera axlarbreidd milli handanna. Undirtakið er oft talinn flóknari hluti armtaksins. 

Þar sem olnboginn er ekki nógu hátt uppi næst gripið fremst í takinu ekki vel. Þess 

vegna á að halda olnbogum ofarlega í vatninu til þess að fá sem mestan drifkraft 

fremst í takinu. Fótatökin koma frá mjöðm og því er mikilvægt að gera „ballerínu“ 
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fætur, eða rétta úr ristunum, til þess að fá sem mest út úr fótaspörkunum. Það hefur 

verið algengur misskilningur að sparka í hringi, þess vegna er gott að vera með 

þjálfara sem leiðbeinir einstaklingnum í gegnum ferlið. Fótatakturinn er 6 fótatök 

fyrir hvert armtak. Öndunin er sá hluti sundsins sem flestir eiga í erfiðleikum með. 

Tímasetning og taktur er mjög mikilvægur í þessum hluta sundsins. Grunn atriði í 

önduninni er að blása frá sér súrefninu í vatnið til þess að auðvelda vinnuna. 

Öndunin gerist með líkamsveltunni þar sem höfuðið fer fyrir ofan vatnsyfirborðið. 

Algeng mistök eru þau að iðkandi sé að hreyfa höfuð til þess að ná meira súrefni,  

en höfuðið ætti alltaf að fylgja hreyfingu líkamans og iðkandi ætti þess vegna ekki 

að vera hreyfa höfuðið úr straumlínu. Þannig helst líkamsstaðan réttari og einnig 

lega í vatni, tökin nýtast betur, sem og orkunýtingin (Maglischo, 2003). 

 

4.2 Baksund – tækni 

Baksund þróaðist frá bringusundi þegar bringusund var synt á bakinu. Nútíma 

baksund þróaðist síðar þegar það kom í ljós að skriðsundsfótatök skiluðu meiri 

hraða en bringusundsfótatök þegar sundmaður var á baklegu (Maglischo, 2003).  

Það þarf að hafa nokkur atriði í huga til þess að ná góðri baksundstækni.  Í grunninn 

er baksund mjög skilt skriðsundi og er því tæknin í baksundi mjög skild þeirri tækni 

sem útskýrð er hér fyrir ofan í skriðsundinu. Legan á líkamanum þarf að vera 

samsíða vatnsyfirborðinu. Höfuðstaðan í baksundi hefur oft verið það sem veldur 

mestum erfiðleikum,  en eins og sagt er í skriðsundi þá þarf að teygja úr hálsinum 

og hafa bakið beint, þannig næst besta legan í vatninu. Mjaðmir eru þá ofarlega í 

vatninu en þær hreyfast þegar líkaminn veltur samhliða við axlir. Það er mikilvægt 

að velta líkamann vel út því það eykur rennslið og gerir armtökin auðveldari. 

Fótatökin koma frá mjöðm þar sem tærnar vísa aftur og því er mikilvægt að hafa 

„ballerínu“ fætur til þess að fá sem mest út úr fótaspörkunum. Fótatakturinn er 6 

fótatök fyrir hvert armtak. Armtökunum eru skipt í tvo hluta eins og gert er í 

skriðsundi, fyrri hlutinn er yfirtakið og seinni hlutinn er undirtakið. Yfirtakið er 

þegar armurinn er beinn og færður yfir vatnsyfirborðið og því þarf að reyna að hafa 

arminn fyrir ofan massamiðju. Í takt við líkamsveltuna opnast síðan handar krikinn, 

þar sem litli puttinn kemur fyrst í vatnið í línu við öxlina og þannig næst besta grip 

í hverju taki. Í þessu ferli er neikvæð hröðun. Í undirtaki er mikilvægt að hafa úlnlið 

beinan en í byrjun taksins skal fara niður og svo út í allt takið. Mikilvægt er að halda 
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olnbogum framarlega og að þeir vísi niður. Fingur vísa alltaf á bakkana og lófinn 

aftur (Maglischo, 2003). 

 

4.3 Flugsund – tækni 

Flugsund er í flestum tilfellum næsthraðasta sundaðferðin á eftir skriðsundi.  

Flugsundið þróaðist út frá bringusundi kringum árið 1930, en þá fór sundfólk að 

færa hendurnar yfir vatnsyfirborðið þegar þær komu fram í bringusundi í stað þess 

að hafa þær undir vatnsyfirborðinu. Á þessum tíma voru reglurnar á 

bringusundshandartakinu þannig að hendurnar þurftu að hreyfast eins eða spegla 

hvor aðra.  Eins og í baksundi þá þróuðust fótatökin síðar þar sem meiri hraði náðist 

út úr sporðsfótatökum heldur en bringusundsfótatökum. Líkaminn er meira 

straumlínulagaður þegar slík fóttök eru framkvæmd. Reglurnar á þessum tíma 

studdust einnig við þessa aðferð (Maglischo, 2003). Hvað þarf að leggja áherslu á 

til þess að ná góðri flugsundstækni? Flugsund hefur alltaf verið talið erfitt og flókið 

að synda. Það sem fólki gengur erfiðast með í flugsundinu er að koma höndunum 

yfir vatnið. Það kallar á bæði styrk og liðleika í öxlum. Tæknilega séð er flugsund 

erfitt vegna samhæfingar milli handa og fóta, og mjög mikilvægt er að ná réttum 

takti. Legan skiptir miklu máli sem og liðleiki í öxlum. Háls og bak þarf að vera 

beint og líkaminn liggur hátt í vatninu. Lóðrétt færsla líkamans er lítil og verður 

lóðrétt hreyfing mjaðma að vera minni heldur en axla. Fótatökin koma út frá 

mjöðmum þar sem útslagið er lítið. Tærnar þurfa að vísa aftur og því er mikilvægt 

að halda fótum saman. Oftast eru framkvæmd tvö fótatök á móti einu handartaki. 

Armtakið í flugsundinu skiptist einnig í tvo þætti. Yfirtakið er þannig að þumallinn 

þarf að snúa fram,  armarnir sveiflast með beinum höndum fram og ekki fyrir ofan 

herðar og axlirnar eru færðar vel fram. Oft á tíðum er erfitt að kenna undirtakið í 

flugsundi. Fyrst þarf að grípa framarlega í vatnið og halda olnbogum frekar ofarlega 

í því. Þegar hendurnar lenda þurfa þær að vera í axlarbreidd við líkamann og fingur 

snúa niður. Taktur í flugsundi hefur oft verið talinn einn erfiðasti þátturinn í sundinu 

og tímasetning á öndun er einnig mjög mikilvæg, en takturinn er eins og hefur 

komið fram tvö fótatök á móti einu armtaki. Því er mikilvægt að anda fyrr heldur 

en seinna því þegar hendurnar er fyrir ofan yfirborðið getur verið of mikil minnkun 

á hröðun á sundinu ef höfuðið er ekki komið neðar í vatnið. Þegar höfuðið er komið 

ofan í vatnið skal halda því í línu við líkama. Þegar það kemur að því að fínstilla 
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tæknina þarf að skipta handartakinu í 5 hluta. 1. Lenda í vatninu og teygja hendurnar 

fram, 2. Handleggir færast út á við og grípa í vatnið, 3. Handleggir færast inn á við 

í átt að brjóstkassanum, 4. Klára takið alveg undir magann og 5. Handleggir koma 

upp úr vatninu og hreyfast fram á við (Maglischo, 2003). 

 

4.4 Bringusund – tækni 
Bringusund á sér langa sögu, en það er fyrst sundið sem keppt var í. Þegar keppni 

hófst í sundi var bringusundið synt í kafi. Það þótti aftur á móti of hættulegt því það 

var ekki óalgengt að það liði yfir sundmenn þegar þeir kepptu í kafsundi. Þar af 

leiðandi þróuðust reglurnar í það bringusund sem við syndum í dag. Nokkrar 

útfærslur hafa þó verið gerðar í gegnum árin. Breytingin frá kafsundi yfir í það 

bringusund sem við syndum í dag var gerð um 1950. Bringusundið er hægasta 

sundið af öllum fjórum vegna þess að það eru miklar sveiflur í þeim hraða sem er 

til staðar innan hvers sundtaks og líkaminn ekki mjög straumlínulagaður í stórum 

hluta sundsins (Maglischo, 2003). Bringusund hefur alltaf verið mjög erfitt að 

kenna vegna þess hvað það þarfnast miklar samhæfingar á milli fóta og handa. 

Legan á líkamanum er samsíða yfir vatnsyfirborðinu og því er mikilvægt að gera 

sig eins langan og mögulegt er, og rétta úr hálsi og baki. Fótatökin eru mjög flókin 

og oft erfitt fyrir fólk að læra þau. Samhæfing hreyfinga er mikil og oft flókið ferli 

að ná, og slagorðið hjá flest öllum kennurunum og þjálfurum er „beygja-kreppa-

sundur-saman“. Algengustu mistökin eru að kreppa ekki nóg og því þarf mikla 

sýnikennslu til að ná því. Krafturinn frá fótatakinu kemur frá mjöðmum og því 

mega hnén ekki fara mikið út fyrir axlabreidd þegar ökklar eru færðir upp. Aftur á 

móti er handartakið útfært á ýmsan máta til að færa líkamann sem hraðast í gegnum 

vatnið. Algengasta leiðin er sú að þegar lófarnir færast í sundur þá eru hendurnar 

beinar og mikilvægt að armkrikinn snúi sem mest niður. Hendurnar mega fara allt 

að 10 gráðum frá ystu stöðu og þá færast armarnir beint niður undir bringuna. Þegar 

hendurnar færast fram þarf að varast að olnbogarnir fari ekki aftur fyrir axlir. 

Lófarnir fara fram rétt fyrir ofan vatnsyfirborðið og snúa saman þegar þeir færast 

fram. Takturinn skiptir mjög miklu máli til að ná réttri tímasetningu fyrir öndunina 

og hafa samhæfingu handa og fóta rétta. Hefja skal uppkomu efri hluta búks þegar 

hendurnar eru komnar út fyrir axlir, og hefja skal fótatak þegar hendurnar koma 

saman. Því er mikilvægt að vera sem lengst í teygðri stöðu (Maglischo, 2003).  
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4.5 Undirbúningur fyrir keppni 
Það eru nokkrir hlutir sem sundmaður þarf að hafa í huga áður en hann stingur sér 

til sunds. Mikilvægt er að sundfötin séu viðurkennd af FINA og séu stimpluð með 

viðurkenndum stimpli. Til þess að fá betra grip í ræsingu er gott að þurrka yfirborð 

ráspallsins. Mikilvægt er að það sé þögn í ræsingu til þess að keppendurnir nái að 

einbeita sér til fulls.  

  

4.6 Ræsing 

Sundmenn byrja frá ráspalli á 

laugarbakkanum í skriðsundi, 

flugsundi og bringusundi en í 

baksundi er byrjað ofan í 

vatninu.  Margar ólíkar aðferðir 

hafa verið notaðar í upphafsstöðu á 

ráspalli. Upphaflega tóku 

sundmenn undirbúningstöðu með því að hafa hendurnar fyrir aftan bak. Þetta 

þróaðist fljótlega í það að höndum var sveiflað fram þannig að meiri kraftur fékkst 

út úr slíkri stungu. Síðan þróaðist þetta í kraftmeiri aftursveiflu og eftir það í heildar 

hringsveiflu. Þetta varð til þess að meiri stökkkraftur náðist og þar af leiðandi 

komust sundmennirnir fyrr ofan í. Síðar hafa þróast hraðari aðferðir við ræsingu til 

að ná enn betri árangri (Maglischo, 2003). 

Þegar jafnstöðuræsing (grip start) kom til sögunnar breyttist margt. Um aldamótin 

2000 notuðu flestir jafnstöðuræsingu. Hún felur í sér að báðir fætur eru staðsettir 

fremst á pallinum og hendur grípa einnig fremst á hann. Gerð var rannsókn þar sem 

eldri aðferðir voru bornar saman við jafnstöðuræsingu og reyndist hún vera hraðari 

en allar hinar aðferðirnar. Með jafnstöðuræsingu nær sundmaðurinn að færa 

líkamann hraðar í átt að vatninu með því að draga á móti upphafsstöðunni en með 

því að sveifla höndunum aftur. Rannsóknir sýndu að sundmenn sem nota 

jafnstöðuræsingu eru yfirleitt fljótari að ná til vatsins og rjúfa yfirborðið 

(Maglischo, 2003). Nýjasta breyting í jafnstöðuræsingu er skrefastöðuræsing (track 

start). Helsti munurinn í þessari hefðbundnu gripstöðu er að annar fóturinn fer alveg 

fremst á pallinn og hinn fer fyrir aftan en áfram er hefðbundið grip með höndum. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á það að skrefastöðuræsing er aðeins hraðari en 

jafnstöðuræsing í byrjun en jafnstöðuræsingin tekur svo yfirhöndina.  Samanburður 

hefur sýnt að skrefastöðuræsing sé hraðari fyrstu 5 metrana og að jafnstöðuræsing 

sé hraðari eftir 5.5 metra (Maglischo, 2003).  

 

Baksundsræsing er aftur á mót gerð í 

vatninu. Flestir sundmenn í dag ræsa 

þannig að þeir hafa tær aðeins uppúr 

vatninu. Með þessu fá þeir sem mestan 

styrk út úr báðum fótum í fráspyrnunni. 

Hendurnar grípa í handföng sem eru á 

pallinum annað hvort að utan verðu á þar 

til gerðri slá eða á slá sem er beint framan 

á pallinum. Þegar sundmaður er kominn í  

stöðu og tilbúinn í start þá er best að vera með fæturna í 90 gráðum til þess að fá 

sem bestu spyrnuna og mestan stökkkraft. Þegar komið er í þessa stöðu þarf 

líkaminn að vera hífður vel upp og að ráspallinum.  Til þess að geta gert þetta vel 

þarf mikinn styrk og þjálfun. Ferlið á ræsingu í baksundi er eftirfarandi; 1. Koma 

sér í upphafsstöðu, 2. Spyrna sér frá veggnum, 3. Flugið í loftinu, 4. Færslan ofan í 

vatninu, 5. Sporður í kafi, 6. Uppkoman í vatninu (Maglischo, 2003).  

 

4.7 Innkoma 
Það eru misjafnar aðferðir fyrir hvert sund hvað varðar innkomu að bakka og eru 

til ýmsar reglur um hvernig koma skal að bakkanum. Í skriðsundi er hraðasta leiðin 

að klára sundið með því að hafa fremri höndina sem næst yfirborði vatnsins þegar 

einstaklingurinn snertir bakkann með fingurgómunum. Mikilvægt er að teygja 

fremri höndina beina og eins langt fram og mögulegt er. Til að ná lengri vegalengd 

í síðasta takinu er nauðsynlegt að rúlla örlítið yfir á hliðina. Það skiptir miklu máli 

að færa höfuðið ekki mikið til hliðar til að draga úr mótstöðu frá vatninu 

(Maglischo, 2003). 

Innkoman í flugsundi krefst þess að báðar hendurnar snerti bakkann á sama tíma, 

þær séu báðar fyrir framan líkaman og snerti bakkann í fullri lengd. Höfuðið þarf 

að vera niðri í vatninu til að forðast alla mótstöðu frá því (Maglischo, 2003).  



   
 

 20 

Bringusundsinnkoma krefst sömu innkomu og flugsund, það er að segja að báðar 

hendur komi samtímis í bakkann. Til þess að skera fram eins fljótt og auðið er skal 

ekki anda í síðasta handartakinu. Þannig næst aukin lengd því þá eru axlir og andlit 

í sömu línu og hægt er að teygja sig lengra að bakkanum.  

Í baksundsinnkomu þurfa sundmenn að vera búnir að undirbúa sig með því að telja 

tökin sem þeir þurfa til þess að ná frá fánum að bakka. Mikilvægt er að hafa fremri 

höndina við vatnsyfirborið, ekki undir vatninu, svo einstaklingurinn nái fyrr að 

bakkanum. Líkaminn ætti að snúa í átt að fremri hendinni til þess að hjálpa til við 

að teygja sig lengra í átt að bakkanum. Snerting við bakkann skal vera gerð með 

fingurgómum nálægt vatnsyfirborðinu (Maglischo, 2003). 

 

4.8 Sprettsundsþjálfun  

Mjög mikil nákvæmni þarf að vera til staðar í sprettþjálfun. Sundið þarf að vera 

útfært með miklum krafti og góðu viðbragði í rásstöðu. Snúningar, fráspyrnur og 

straumlína eru hlutir sem sprettsundsmenn vinna mikið með.   

Sprettsundsmenn þurfa að einbeita sér sem mest að ákveðnum atriðum eins og að 

auka vöðvakraft til að ná sem mestu út úr hverju sundtaki. Auka efnaskiptin í 

loftfirrðri þjálfun svo að vöðvakrafturinn haldist í sem lengstan tíma. Auka hraða 

niðurbrots mjólkursýru í vöðvum og auka þol á uppsöfnun koltvíoxíðs í vöðvum til 

að geta andað sjaldnar á meðan synt er. 

Loftháð þjálfun er ekki mjög mikilvæg í sprettsundi þó svo að það megi ekki sleppa 

henni alveg. Loftháð þjálfun hjálpar við að mynda meira þol gagnvart 

sprettþjálfuninni og er einnig nýtt mikið í endurheimtu eftir mikla kraftþjálfun. Hún 

má þó aldrei vera þjálfuð á kostnað kraft- og sprettþjálfunar. Af þessari ástæðu ættu 

sprettsundsmenn eingöngu að synda fáa metra í þolþjálfun og leggja mesta áherslu 

á tæknisund, drill, fætur og handasett og synda frekar hægt og af lítilli ákefð.  Með 

þessu móti næst að hafa lítil áhrif á spretthraða sundmannsins svo lengi sem 

einungis sé æft að þröskuldi loftháðrar þjálfunar. Upptaka á súrefni er ekki æfð að 

miklu leyti þar sem sprettsundsmenn anda ekki oft á 50 m. Öll nákvæmnisvinna 

afar mikilvæg í sprettsundsþjálfun og þarf alltaf að taka mið af gæðum umfram 

magn ef hugað er að metrafjölda syntum.  

Sundmenn sem leggja áherslu á 50 m sprettsund þurfa að synda fullnægjandi magn 

af mjólkusýru settum og sprengikrafts settum. Leggja þarf áherslu á gæði í slíkri 
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vinnu og nákvæmni eins og fram hefur komið. Sprettsundsfólk þarf að synda tvö til 

fjögur mjólkusýruþolsett í hverri viku.  200 m og 400 m sett eru viðeigandi í slíkri 

þjálfun. Alltaf þarf að koma í veg fyrir að það verði of mikil sýra í blóðinu sem 

dregur úr getu vöðvanna til samdráttar og almennrar hreyfingar. Slík þjálfun eykur 

getu líkamans í endurheimtu og skilar meiri krafti og styrk. Sprettsundsfólk ætti að 

æfa spretti með lítilli öndun. Þetta hjálpar sundfólki að líða betur í keppni þegar 

eingöngu er andað einu sinni eða tvisvar á 50 m. Breyting á blóðþrýstingi getur 

valdið vanlíðan og þetta þarf að æfa vel og leggja mikla áherslu á. Sprettsundsfólk 

þarf ekki að æfa tvisvar á dag en stundum hentar það betur, en það má þó ekki vera 

á kostnað hraðans á æfingum. Sprettsundsfólk þarf að hvíla vel á milli æfinga vegna 

þess hversu hátt álag er á hverri æfingu. Líkaminn verður að vera búinn að ná að 

endurheimta fyrir næstu æfingu svo að hraðinn verði ekki minni. Það verður að gefa 

líkamanum nægan tíma til að endurheimta kreatínfosfat til að geta losað 

mjólkusýruna úr vöðvum. Þannig er hægt að halda æfingagetunni betur og 

frammistaða og árangur verður betri. Mikilvægt er að þjálfa loftfirrðu efnaskiptin 

að hámarksgildi (Maglischo, 2003).  

 

4.9 Tíðni sundtaka, leng þeirra og sundhraði 
Mælingar á lengd og tíðni sundtaka eru mjög algengar á sundmótum, sérstaklega á 

stórmótum. Tíðni sundtaka er mæld með því að telja fjölda sundtaka sem tekin eru 

á mínútu eða hvað það tekur sundmanninn langan tíma að sundtaka eitt sundtak. 

Eitt sundtak í skriðsundi og baksundi er þegar báðar hendur hafa lokið hreyfiferli. 

Í bringusundi og flugsundi er það eitt tak þegar hendur hafa lokið einum fullum 

hring frá byrjun, fremst, og þar til þær koma aftur fram í rennslið (Maglischo, 2003). 

 

4.10 Mæling á leng sundtaka 

Þegar lengd sundtaka er mæld er verið að skoða hversu langt sundmaður nær að 

fara á hverju sundtaki fyrir sig. Hraðinn er mældur með tímatöku. Hægt er að mæla 

lengd sundtaka á ýmsan máta. Nákvæmasta mælingin er að nota 

myndbandsupptöku til að mæla hversu hratt sundmaður ferðast í gegnum vatnið á 

einu sundtaki. Í þjálfun er þó algengast að telja tök sundmannsins á þeirri vegalengd 

sem synt er og deila svo fjölda taka í vegalengdina. Tökum dæmi, ef að sundmaður 

notar 20 sundtök til að synda 40 m, þá er meðal sundtaka hans 2,0 m/á hvert 
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sundtak. Til að mælingar séu sem nákvæmastar þá er yfirleitt mælt frá 15 m markinu 

og að 40 m markinu svo að fráspyrnur, stungur eða snúningar hafi ekki áhrif á 

mælinguna því þar á sér stað mikil hraðabreyting og það myndar því skekkju í 

mælingum ef að mælt er á þeim hluta sundsins (Maglischo, 2003). 

 

4.11 Mæling á tíðni sundtaka 
Auðveld leið til að mæla tíðni sundtaka er að taka tímann á einu heilu sundtaki með 

skeiðklukku. Dæmigerð útkoma á slíkri mælingu er 1.10 sek/sundtak. Til að fá 

meiri nákvæmni í slíka mælingu er betra að taka tímann á þremur sundtökum, þá 

væri dæmigerð mæling 3.30 sek, deilt með 3. Þannig eru niðurstöður nákvæmari og 

gefa betri upplýsingar, en einnig er hægt að mæla tíðni taka miðað við 60 sek. Þá 

er meðaltíminn deildur með 60 sek og þó svo að mælingarnar séu svipaðar þá gefur 

þetta enn nákvæmari upplýsingar. Auðvelt er að útskýra fyrir sundmanninum 

útkomuna á mælingum og þannig verða þær nýtanlegri bæði fyrir þjálfarann og 

sundmanninn. Mikilvægt er að sundmenn skilji tilgang mælinga og hvernig hægt er 

að nýta upplýsingarnar þeim í hag á æfingum og keppni (Maglischo, 2003). 

 

4.12 Mæling á sundhraða 
Mæling á hraða hjá sundfólki getur farið fram hvar sem er á þeirri sundvegalengd 

sem synt er hverju sinni. Það er gert með því að deila lengd taka með tíðni þeirra. 

Þá er hægt að vísa í mikilvægi tengsla á milli þessara þriggja þátta í sundi, það er 

að segja tíðni sundtaka, lengd þeirra og meðalhraða. Eins og nefnt var hér fyrr eru 

mælingar framkvæmdar á öllum stórmótum nú til dags. Það þarf því marga 

starfsmenn til að geta gert slíkar mælingar. Búnaður sem þarf til að mælingar geti 

farið fram er dýr og þá þarf einnig sérhæft starfsfólk til að vera á hverri stöð. 

Myndbandsupptaka er tekin með fimm myndavélum sem settar eru upp á 

mismunandi stöðum í sundlauginni. Niðurstöðurnar eru síðan settar fram nánast 

strax eftir sundin til að upplýsingarnar komist sem fyrst til sundmanna og þjálfara. 

Upptökutæki hafa verið framleidd sem taka til allra þátta sem fjallað hefur verið um 

hér á undan og tekur upptakan mið af staðalupplýsingum varðandi sund. Þannig 

greinast upplýsingar strax í sundinu og hægt er að miðla þeim beint til sundmanna.  

Þetta auðveldar og flýtir fyrir allri greiningarvinnu. Margskonar skeiðklukkur hafa 

einnig verið hannaðar sem geta mælt tíðni taka og lengd þeirra. Slíkar klukkur eru 
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notaðar daglega á æfingum og gefa sundmönnum aðhald til að vera að synda á 

fjölda taka og lengd eins og ætlast er til. Þetta eru aftur á móti ekki eins nákvæmar 

mælingar eins og gerðar eru á sundmótum með upptökuvélum og sérhæfðu 

starfsfólki (Maglischo, 2003).   

  

4.13 Tengslin á milli tíðni taka, lengd sundtaka og sundhraða 
Tengslin á milli þessara þriggja þátta geta verið flókin. Einn þátturinn er að 

sambandið eða tengslin séu neikvæð. Þegar sundtökin styttast þá hækkar tíðni taka 

og síðan öfugt þegar sundtökin lengjast þá lækkar tíðni taka. Sundmaðurinn syndir 

hraðast þegar ákjósanlegasti möguleikinn er notaður af tíðni og lengd taka (Craig 

og Pendergast, 1979). Til að finna hvað hverjum og einum sundmanni hentar til að 

ná sem bestum árangri eru mælingarnar verkfæri sem hægt er að vinna með 

(Maglischo, 2003).  
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5. Aðferð við mælinguna 
Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir þátttakendum, áhöldum og þeirri aðstöðu 

sem var til afnota í rannsókninni. Úrvinnsla er einnig er útskýrð í rannsókninni. 

Úrslitin voru fengin frá mótshöldurum.  

 

5.1 Atburðurinn á Íslandi 

Mælingarnar áttu sér stað 25. – 27. janúar á Reykjavík International Games árið 

2019 (Oen, 2019). Á mótinu kepptu 395 keppendur frá 14 félögum á Íslandi ásamt 

179 erlendum keppendum sem komu frá Grænlandi, Danmörk, Færeyjum, Noregi, 

Svíþjóð og Bandaríkjunum (Reykjavík International Games 2019, 2019a).  

Mælingar voru gerðar á úrslitasundi í 50 metra greinum í öllum sundaðferðum.  

Úrslit í baksundi og flugsundi fóru fram 26. janúar, en bringusund og skriðsund 

fóru fram 27. janúar (Reykjavík International Games 2019, 2019b).  

 

5.2 Atburðurinn í Búdapest 

Heimsmeistaramótið árið 2017 var haldið í Búdapest og fór fram 14. – 30. júlí. Á 

mótinu kepptu 2.360 keppendur frá 182 þjóðum. Mælingar voru gerðar á 

úrslitasundi í 50 metra greinum í öllum sundaðferðum. Úrslitin fóru öll fram eftir 

hádegi dagana 24. – 30. júní.  

 

5.2 Tæki 

- Iphone X *2 

- Iphone 7 

- Canon EOS 60D 

- Myndavélin í labbinu 

- Þrífótur 

- 4 frístandandi stangir 

- Omega tímatökubúnaður 
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5.3 Undirbúningur og aðstæður í Laugardalslaug 

Viku áður en mótið hófst var mælt 

hversu mikið þurfti að vera á milli 

myndavéla til þess að sjá til þess að 

allir sentimetrar sundlaugarinnar 

næðust inn á myndbandsupptökuna. 

Myndavélarnar voru staðsettar efst í 

áhorfendapöllunum á fjórum frístandandi stöngum og þannig náðist öll sundlaugin 

inn á myndina. Passa þurfti að áhorfendur og starfsmenn á sundmótinu færu ekki í 

sjónlínu á milli myndavéla. Aðstaðan í sundlaug Laugardalslaugar var 

framúrskarandi miðað við sundlaugar á Íslandi. Sundlaugin í Laugardalslaug er 50 

metrar að lengd og 25 metrar á breidd. 

 

5.4 Mælingin 

Upptakan á öllum fjórum myndavélum var sett af stað þegar ræsir kallaði 

keppendur upp á ráspalla. Myndbandsupptakan var stöðvuð þegar allir keppendur 

höfðu lokið sínu sundi. Skrá var gefin út af mótshaldara þar sem fram kom 

nákvæmlega hvaða keppandi synti á hvaða braut og í hvaða riðli. Þessar 

upplýsingar auðvelduðu töluvert vinnu rannsakanda við að bera saman nöfnin af 

skrá mótshaldara og nöfnin sem birtust á risaskjá mótsins. Það var engin útskráning 

í öllum 8 riðlunum sem þýðir engar skekkingar í mælingunum. Upptökurnar af 

heimsmeistaramótinu voru fengnar á vefsíðu Triton Wear 

(tritonwear.com/finaworldchamps2017) og einnig frá bandarísku sjónvarpsrásinni 

USA swimming. 

 

5.5 Úrvinnsla á myndbandsupptökum 

Við úrvinnslu á myndbandsupptökunum var notaður hugbúnaðurinn Kinova til þess 

að greina myndböndin. Sett voru strik yfir laugina á 25 – og 40 m til þess að merkja 

línurnar í sundlauginni. Greint var hversu hratt einstaklingarnir syntu frá 25 m að 

40 m. Greiningin hófst þegar höfuðið komst á 25 metra línuna og endaði þegar 

höfuðið kom á 40 metra. Seinna var greint hversu hratt einstaklingarnir syntu fyrstu 

þrjá hringina þegar fyrsta takið var tekið að 25 metrum. Rannsakandinn taldi einnig 

fjölda taka á hverjum og einum yfir allt sundið með hjálp myndbandsupptökunnar.  



   
 

 26 

 

5.6 Úrvinnsla á niðurstöðum 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru unnar í Excel og SPSS, þar sem reiknað var út 

meðaltal og staðalfrávik. Marktækur munur fannst á milli hópanna í öllum 

sundunum og til þess var notað svokallað T-test. Töluleg gildi voru notuð við 

tölfræðilega vinnslu. Fengnar voru niðurstöður á lokatíma frá mótshöldurum og 

fundið út meðaltal og staðalfrávik. Meðalhraði var fundinn með því að nota tímann 

sem það tók einstakling að synda 15 metra og setja inn í jöfnuna, svo var vegalengd 

deild með tíma, og þar með fenginn meðalhraðinn. Með tíðni sundtaka var hægt að 

finna út hraðann á þrem sundtökum á einni mínútu. Þá var lengd sundtaka fundin 

með því að reikna út fjölda sundtaka á 15 m og deila svo í með fjölda handartaka 

og vegalengd. 
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6. Niðurstöður 
Markmið rannsókninnar var að bera saman sundmenn sem kepptu til úrslita á RIG 

og HM. Lögð var áhersla á að skoða einungis frá 25 m til 40 m í öllum 

sundaðferðunum. Markmiðið var að finna út tíðni sundtaka með því að taka tímann 

á því hvað sundmennirnir voru lengi að synda 3 hringi í hverju sundi. Tíminn var 

settur af stað þegar fyrsta sundtak var tekið við 25 m og stoppaður eftir 3 hringi. 

Tíminn var notaður til þess að reikna út tíðnina með því að nota jöfnuna 

tök/tími*mín. Þá var meðalhraði reiknaður út með því að taka tímann frá 25 m og 

að 40 metrum, en til þess að reikna út meðalhraða þarf að nota vegalengdina og 

deila með tímanum. Tíminn var settur af stað þegar höfuðið kom að 25 m og síðan 

var tíminn stoppaður þegar höfuðið kom að 40 m. 

 

6.1 Heildar frammistaða sundmanna 

Í rannsókninni tóku alls 64 karlmenn þátt, 32 á hvoru mótinu fyrir sig. Fjölda 

þátttakenda í úrslitum má sjá í töflu 1. 
Tafla 1. Fjöldi þátttakenda skipt eftir sundaðferðum. 

 
RIG HM 

  Fjöldi keppenda Fjöldi keppenda 

Flugsund 8 8 

Baksund 8 8 

Bringusund 8 8 

Skriðsund 8 8 

RIG = Reykjavík International Games 2019 og HM = Heimsmeistaramótið í sundi 2017 
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Niðurstöður á lokatíma úr öllum 50 m sundaðferðunum bæði á RIG og HM má sjá 

í töflu 2. Þá má sjá niðurstöður úf marktektarprófi þar sem meðaltöl af báðum 

mótunum voru borin saman. Reiknað var með 95% vissu og því marktækur munur 

á lokatíma í öllum sundum á milli móta. 

 
Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik á lokatímum á RIG og HM. 

  RIG HM P-gildi 

  Lokatími (s) Lokatími (s) (sig) 

Flugsund 26,57 (± 0.60) 23.00 (± 0.24) 0,000 

Baksund 28,62 (± 1,44) 24,65 (± 0,17) 0,000 

Bringusund 31,02 (± 1,01) 26.98 (± 0,86) 0,000 

Skriðsund 24,80 (± 0,99) 21.50 (± 0,23) 0,000 

RIG = Reykjavík International Games 2019 og HM = Heimsmeistaramótið í sundi 2017 

 

Niðurstöður á fjölda sundtaka úr öllum sundaðferðum bæði á RIG og HM má sjá í 

töflu 3. Þar má einnig sjá niðurstöður marktektarprófs þar sem meðaltöl af báðum 

mótum voru borin saman. Reiknað var með 95% vissu og því marktækur munur á 

fjölda sundtaka í flugsundi og skriðsundi á milli móta, en ekki marktækur munur á 

fjöldi sundtaka í baksundi og bringusundi. 

 
Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik  á fjölda handartaka á RIG og HM. 

 
RIG HM P-gildi 

  Fjöldi sundtaka Fjöldi sundtaka (sig) 

Flugsund 22,62 (± 1,06) 19,87 (± 0,99) 0,000 

Baksund 18,12 (± 0,95) 17,18 (± 1,41) 0,142 

Bringusund 24,62 (± 3,62) 22,75 (± 1,48) 0,208 

Skriðsund 21.00 (± 1,69) 18,25 (± 1,04) 0,002 

 RIG = Reykjavík International Games 2019 og HM = Heimsmeistaramótið í sundi 2017 
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6.2 Niðurstaða í flugsundi 

 

Tafla 4 sýnir meðaltíðni sundtaka og meðalhraða keppenda í 50 m flugsundi á RIG 

og  HM. Eins og sjá má þá var tíðni sundtaka (tök/mín) þeirra sem tóku þátt í 50 

metra flugsundi á RIG að meðaltali 61.01 (± 2.31) en 63.71 (± 3.22) á HM. 

Mismunurinn er 2.70 sundtök á mínútu. Sjá má að í 50 m flugsundi á RIG var 

meðalhraðinn 2.52 m/s (± 0.03) en 2.94 m/s (± 0.08) á HM. Mismunur á meðalhraða 

á milli móta er því 0,42 m/s. Þá má sjá niðurstöður marktektarprófs þar sem 

meðaltöl af báðum mótum voru borin saman. Reiknað var með 95% vissu og því 

marktækur munur á meðalhraða og lengd sundtaka á milli móta en ekki marktækur 

munur á meðaltíðni sundtaka.  

 
Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik á tíðni sundtaka (tök/mín), meðalhraða (m/s) og lengd sundtaka (m) í 

flugsundi. 

  RIG HM P-gildi 

  (Meðaltal ± SD) (Meðaltal ± SD) (sig) 

Tíðni taka 

(tök/mín) 
61.01 ± 2.31 63.71 ± 3.22 0,074 

Meðalhraða (m/s) 2.52 ± 0,03 2.94 ± 0,08 0,000 

Lengd taka (m) 2.48 ± 0.05 2.78 ± 0.18 0,002 
RIG = Reykjavík International Games 2019 og HM = Heimsmeistaramótið í sundi 2017  
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6.3 Niðurstaða í baksundi 

 

Tafla 5 sýnir meðaltíðni sundtaka og meðalhraða keppenda í 50 m baksundi á RIG 

og  HM. Eins og sjá má þá var tíðni sundtaka (tök/mín) þeirra sem tóku þátt í 50 

metra baksundi á RIG að meðaltali 50.55 (± 6.00) en 54.40 (± 4.20) á HM. 

Mismunurinn er 3.85 sundtök á mínútu. Sjá má að í 50 m baksundi á RIG var 

meðalhraðinn 2.43 m/s (± 0.03) en 2.72 m/s (± 0.08) á HM. Mismunur á meðalhraða 

á milli móta er því 0,51 m/s. Það má einnig sjá niðurstöður marktektarprófs þar sem 

meðaltöl af báðum mótum voru borin saman. Reiknað var með 95% vissu og því 

marktækur munur á meðalhraða á milli móta en ekki marktækur munur á meðaltíðni 

sundtaka og lengd sundtaka. 

 
Tafla 5. Meðaltöl og staðalfrávik á tíðni sundtaka (tök/mín), meðalhraða (m/s) og lengd sundtaka (m) í 

baksundi. 

  RIG HM P-gildi 

  Meðaltal (±) SD Meðaltal (±) SD (sig) 

Tíðni taka 

(tök/mín) 
50.55 ± 6.00 54.40 ± 4.20 0.159 

Meðalhraða (m/s) 2.43 ± 0.13 2.72 ± 0.08 0.000 

Lengd taka (m) 2.92 ± 0.34 3.01 ± 0.24 0,532 
RIG = Reykjavík International Games 2019 og HM = Heimsmeistaramótið í sundi 2017  
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6.3 Niðurstaða í bringusundi 

 

Tafla 6 sýnir meðaltíðni sundtaka og meðalhraða keppenda í 50 m bringusundi á 

RIG og HM. Eins og sjá má þá var tíðni sundtaka (tök/mín) þeirra sem tóku þátt í 

50 metra bringusundi á RIG að meðaltali 57.15 (± 8.02) en 64.54 (± 3.85) á HM. 

Mismunurinn er 7.39 sundtök á mínútu. Í 50 m bringusundi á RIG var meðalhraðinn 

2.17 m/s (± 0.04) en 2.44 m/s (± 0.07) á HM. Mismunur á meðalhraða á milli móta 

er 0,27 m/s. Sjá má niðurstöður marktektarprófs þar sem meðaltöl af báðum mótum 

voru borin saman. Reiknað var með 95% vissu og því marktækur munur á 

meðalhraða á milli móta og einnig var marktækur munur á meðaltíðni sundtaka og 

lengd sundtaka. 

 
Tafla 6. Meðaltöl og staðalfrávik á tíðni sundtaka (tök/mín), meðalhraða (m/s) og lengd sundtaka (m) í 

bringusundi. 

  RIG HM P-gildi 

  Meðaltal (±) SD Meðaltal (±) SD (sig) 

Tíðni taka 

(tök/mín) 
57.15 ± 8.02 64.54 ± 3.85 0.034 

Meðalhraða (m/s) 2.17 ± 0.04 2.44 ± 0.07 0.000 

Lengd taka (m) 2.33 ± 0.44 2.27 ± 0.14 0,725 
RIG = Reykjavík International Games 2019 og HM = Heimsmeistaramótið í sundi 2017  
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6.5 Niðurstaða í skriðsundi 

 

Tafla 7 sýnir meðaltíðni sundtaka og meðalhraða keppenda í 50 m skriðsundi á RIG 

og HM. Sjá má að tíðni sundtaka (tök/mín) þeirra sem tóku þátt í 50 metra 

skriðsundi á RIG var að meðaltali 57.18 (± 4.81) en 61.32 (± 2.68) á HM. 

Mismunurinn er 4.14 sundtök á mínútu. Í 50 m skriðsundi á RIG var meðalhraðinn 

2.89 m/s (± 0,15) en 3.22 m/s (± 0,05) á HM. Mismunur á meðalhraða á milli móta 

er 0,55 m/s. Niðurstöður marktektarprófs sést einnig þar sem meðaltöl af báðum 

mótum voru borin saman. Reiknað var með 95% vissu og því marktækur munur á 

meðalhraða á milli móta en ekki marktækur munur á meðaltíðni sundtaka og lengd 

sundtaka. 

 
Tafla 7. Meðaltöl og staðalfrávik á tíðni sundtaka (tök/mín), meðalhraða (m/s) og lengd sundtaka (m) í 

skriðsundi. 

  RIG HM P-gildi 

  Meðaltal (±) SD Meðaltal (±) SD (sig) 

Tíðni taka 

(tök/mín) 
57.18 ± 4.81 61.32 ± 2.68 0.051 

Meðalhraða (m/s) 2.89 ± 0.15 3.22 ± 0.05 0.000 

Lengd sundtaka 

(m) 3.04 ± 0.08 3.15 ± 0.11 0,050 
RIG = Reykjavík International Games 2019 og HM = Heimsmeistaramótið í sundi 2017  
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7. Umræður 
Í rannsókninni var árangur í sprettsundi kannaður. Borin voru saman tvö alþjóðleg 

mót, HM í Búdapest árið 2017 og RIG í Reykjavík árið 2019. Á RIG taka flestir af 

bestu sprettsundsmönnum Íslands þátt. Helsta niðurstaða þessarar rannsóknar er að 

það mældist marktækur munur á lokatíma í öllum sundaðferðunum og í öllum 

tilvikum voru sundmenn á HM betri en á RIG. Það er að sjálfsögðu ekki óvænt, 

enda eru sundmenn á HM oftast betri en þeir sem keppa á minni mótum.  

Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar í upphafi rannsókninnar. Sú fyrsta var 

til þess gerð að sjá hver munurinn væri á lokatíma á milli RIG og HM. Þar sem 

sundmenn á HM voru betri í öllum sundaðferðum snérust hinar 

rannsóknarspurningarnar að því að reyna að svara því í hverju þessi munur liggur. 

Þegar tíðni sundtaka var skoðuð fyrir spurningu tvö kom fram marktækur munur á 

bringusundi (p=0.034), en ekki á flug- (p=0.074), bak- (p=0.159)- og skriðsundi 

(p=0.051). Niðurstöður mælinga á tíðni sundtaka á þeim mótum sem voru skoðuð 

eru sambærilegar á við athuganir Maglischo. Þriðja spurningin var sett fram til að 

skoða muninn á meðalhraða sundmanna á RIG og HM og þar mældist marktækur 

munur á meðalhraða í öllum sundaðferðunum. Fyrir fjórðu spurninguna var 

skoðaður munurinn á lengd sundtaka hjá sundmönnum á RIG og HM í öllum 

sundaðferðum. Marktækur munur var í flugsundi, en ekki í bak-, bringu- og 

skriðsundi. Niðurstöður rannsóknarinnar komu að mörgu leiti ekki á óvart þar sem 

margir af sundmönnunum sem tóku þátt í HM hafa margoft verið mældir og þær 

niðurstöður eru aðgengilegar á heimasíðu mótshaldara. Ekki er vitað um slíkar 

niðurstöður um íslensku sundmennina sem tóku þátt í RIG.  

Það var áhugavert að sjá hversu litlu það munaði að marktækur munur mældist á 

tíðni sundtaka og lengd sundtaka í skriðsundi. Við upptökur og greiningar mældist 

marktækur munur á meðalhraða í öllum fjórum sundaðferðunum, þar sem 

keppendur á HM mældust að meðaltali hraðari en keppendur á RIG.  Þegar skoðuð 

var tíðni sundtaka þá greindist marktækur munur í bringusundi en ekki í öðrum 

sundaðferðum. Uppsetning rannsóknarinnar var gerð eftir fyrirmynd greininga sem 

áður hafa verið gerðar á alþjóðlegum sundmótum, til að mynda á Ólympíuleikunum 

og Heimsmeistaramótum. Kostur þessarar rannsóknar og styrkleiki hennar er að 

hún eykur gagnasöfnun um árangur og getu íslenskra sundmanna, en það er 

mikilvægt að halda vel utan um gagnasöfnun sem þessa því það er gott hjálpartæki 
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fyrir bæði sundmenn og þjálfara þeirra. Þessi rannsókn getur því stuðlað að 

markvissari þjálfun og betri árangri sundmanna. Veikleiki þessarar rannsóknar var 

takmarkaður aðgangur að upptökum á sundunum á HM.  Aðgengi að frekari 

upplýsingum um HM er ekki opið öllum og er það þáttur sem takmarkaði 

rannsóknina. Niðurstöður rannsóknarinnar voru mjög athyglisverðar þrátt fyrir að 

þær hafi ekki komið rannsakanda á óvart. Keppendur á HM eru bestu 

sprettsundsmenn í heiminum og það var klárlega sterkara keppnisumhverfi þar 

heldur en á RIG. Það var því búist við marktæka muninum sem mældist á 

meðalhraða í öllum sundaðferðum.  

Áhugavert væri að mæla og greina síðustu 15 m í öllum sundaðferðunum til að 

athuga hvort marktækur munur myndi mælast þar. Sérhæfing í sprettsundi hér á 

landi á sér ekki langa sögu, en sprettsund hefur verið að hasla sér völl meira og 

meira undanfarið og það er því mögulegt að við förum að sjá frekari árangur nást í 

sprettsundi á Íslandi á næstu árum. Upplýsingar og niðurstöður líkt og þær sem 

koma fram í þessar rannsókn gætu þá hæglega nýst þjálfurum og sundmönnum við 

æfingar, þjálfun og keppni.  
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