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     Útdráttur 
 

Mælingar á fæðingardagsáhrifum, leikjum í fámennum liðum og 
kasthraða hjá ungum efnilegum handknattleiksiðkenndum er megin 
málefni þessarar rannsóknar. Framkvæmdar voru mælingar með 
megindlegri rannsóknaraðferð, teknir voru saman fæðingarmánuðir 
einstaklinga, mæld voru stig úr leikjum í fámennum liðum, kasthraði 
þriggja kastaðferða (vítakast á sjö metrum, gólfskot á níu metrum með 
þriggja skrefa atrennu og uppstökksskot á níu metrum með þriggja skrefa 
atrennu). Ásamt hæðar- og líkamsþyngdar mælingar. Fyrri hluti 
rannsóknarinnar fór fram laugardaginn 29.desember 2018 frá klukkan 
14:15 til 17:30 í húsnæði íþróttafélagi HK í Kórnum. Seinni hluti 
rannsóknar fór fram sunnudaginn 30.desember 2018 frá klukkan 09:00 
til 12:00 í húsnæði íþróttafélagi Aftureldingar í Varmá. Markmið þessarar 
rannsóknar var að skoða hvort fæðingardagar hjá ungum íslenskum 
handknattleiksiðkendum hefðu áhrif á niðurstöðu úr mælingum á 
kasthraða, leiki í fámennum liðum, stökkhæð og líkamssamsettningu. 
Mælingarnar voru framkvæmdar á  70 einstaklingum sem tóku þátt í 
hæfileikamótun HSÍ. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki var marktækur 
munur á kasthraða mældum með þremur aðferðum milli leikmanna 
fæddum á fyrri hluta árs og seinni hluta. Veik fylgni mældist milli þess 
hvenær ársins leikmenn eru fæddir og fjölda þeirra stiga sem þeir 
söfnuðu í leikjum í fámennum liðum. Ekki var marktækur munur á 
stökkhæð eftir því hvenær ársins leikmenn voru fæddir. Ekki var 
marktækur munur á hæð, þyngd og sitjandi hæð eftir því hvenær ársins 
leikmenn voru fæddir. 
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Formáli 
 
Ég hef stundað íþróttir frá því ég man eftir mér, en handbolti hefur alltaf verið stór 

þáttur í mínu lífi og hef stundað hann í rúmlega 17 ár. Ég hef þjálfað yngri flokka í 

þrjú ár og er minn þjálfaraferill rétt að hefjast. Handknattleikur er íþrótt elska að 

kenna og horfa á en hefur íþróttin mótað mig bæði sem þjálfara og einstakling. 

Þegar kom að því að velja efni fyrir lokaverkefni þá var engin vafi um að það yrði  

handknattleiks tengt. Með þessari rannsókn og skrifum langar mig til þess að 

auðvelda mælingar á handknattleiksmönnum og styrkja íþróttina til muna. Mig 

langar að þakka Handknattleikssambandi Íslands fyrir að taka þátt í mælingum og 

gera rannsóknina mögulega með sinni þátttöku. Þessi ritgerð gildir 12 ECTS 

einingar og er lokaverkefni mitt til BSc gráðu í íþróttafræðum við íþróttafræðideild 

Háskólans í Reykjavík. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka íþróttafræðisviði 

Háskólans í Reykjavík og Handknattleikssambandi Íslands fyrir að fá það tækifæri 

til að vinna úr niðurstöðum mælinga. Ég stend í þakkaskuld við þá sem gáfu sér 

tíma í yfirlestur á ritgerðinni. Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinenda mínum 

Sveini Þorgeirssyni innilega fyrir mikin stuðning, þolinmæði og þá eftirfylgni sem 

hann sýndi mér í skrifunum sem ég met til mikils. Ekki má gleyma þessum 

ómetanlega stuðning frá fjölskyldu minni, ættingjum og vinum.  
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Inngangur 

Sagan segir að uppruni handknattleiks hafi átt sér stað í gagnfræða- og latínuskóla 

í Kaupmannahöfn. Íþróttakennari skólans Holger Nielsen var mikill áhugamaður 

um knattspyrnu. Hann kenndi aðalega fimleika en í upphafi og lok hverrar 

kennslustundar fengu nemendur hans að leika sér í knattspyrnu en einungis þegar 

hann væri viðstaddur. Hann sá að þegar nemendur biðu hans léku þau sér að kasta 

knettinum á milli sín og þegar það kom að knattspyrnunni voru þau einfaldlega 

ekki tilbúinn að hætta þeim leik sem þau höfðu byrjað á. Í framhaldinu athugaði 

hann hvaða handknattleiksreglur höfði verið samdar, árið 1906 samdi hann svo 

sínar handknattleiksreglur (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Eftir að reglur voru settar 

jókst þátttakendafjöldi til mikils og fleiri lönd fóru að taka upp leikinn. Árið 1917 

sömdu Max Heiser og Erich Konigh nýjar reglur sem voru svipaðar og reglurnar 

sem Holger Nielsen samdi en nákvæmari og með reglunum fylgdu lýsing á leiknum. 

Reglurnar voru síðan lagfærðar af enn einum Þjóðverjanum að nafni Karl Schelenz 

og voru gefnar út árið 1919, og þær voru notaðar í fyrsta landsleiknum milli 

Þýskalands og Belgíu sem fór fram árið 1925. Í upphafi var handknattleikur fyrst 

og fremst spilaður úti. í Danmörku veturinn 1911-1912 var þó farið að leika hann 

innanhúss. Eðlilega var ekki hægt að leika innanhúss með jafn fjölskipuð lið og 

utanhúss en í fyrstu voru fimm til sex leikmenn í hvoru liði (Steinar J. Lúðvíksson, 

2012). Handknattleikur kom svo til Íslands með manni að nafni Valdimar 

Sveinbjörnsson  en voru það fyrstu kynni landsmanna af handknattleik en hann 

stundaði nám í íþróttakennaraháskóa í Danmörku. Árið 1921 útskrifaðist hann 

þaðan og flutti svo til Íslands og hóf íþróttakennslu við Menntaskólann í Reykjavík 

þar sem hann kynnti  nemendum sínum fyrir handknattleik og fékk góðar 

undirtektir frá þeim (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 
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Fræðilegur bakgrunnur 
 
Leikreglur 

Handbolti er liðsíþrótt þar sem eru sjö leikmenn í hvoru liði (einn markvörð og sex 

útileikmenn) og markmiðið er reyna að kasta boltanum í mark andstæðings. 

Íþróttin er leikinn á velli sem er 20 m × 40 m og liðið sem skorar fleirri mörk eftir 

2x30 mínútúr vinnur (Ingebrigtsen, Jeffreys, & Rodahl, 2013). Leyfilegt er í 

handknattleik að hafa sjö varamenn á bekknum hvers lið og má skipta frjálst inn á 

um merkt skiptisvæði sem er á hliðarlínu við varamannabekkinn. Árið 1946 var 

Alþjóðahandknattleikssambandið stofnað og gaf það út skýrar reglur sem snérust  

að því að leika íþróttina á heiðarlegan hátt og að allar tilraunir til 

óíþróttamannslegar hegðunar væru fjarlægðar. Reglurnar er þó lagfærðar á hverju 

ári með það markmið að auka skemmtanagildi leiksins og koma í veg fyrir meiðsli 

leikmanna (International Handball Federation, 2018). Þegar leikmaður hefur vald 

á bolta getur hann tekið þrjú skref og haldið honum í þrjár sekúndur í kyrrstöðu. 

Ef leikmaður rekur boltann eftir að hafa tekið þrjú skref getur hann tekið þrjú skref 

til viðbótar. Ef leikmaður grípur boltann eftir að hafa rekið hann og rekur aftur er 

dæmt tvígrip og andstæðingur fær boltann. Dómarinn dæmir boltann af leikmanni 

ef boltinn fer í fót hans fyrir neðan hné og andstæðingar fá knöttinn, en markmenn 

eru undanskildir ef þeir eru fyrir innan markteig (International Handball 

Federation, 2018). Í handknattleik er ekki leyft að hrinda eða koma öðrum 

leikmönnum í hættu. Ef leikmenn brjóta reglur grípa dómarar leiksins inn í og beita 

refsingum. Refsingar eru stighækkandi, fyrst er gefið gult spjald til að aðvara 

leikmann svo brottvísun í tvær mínútur og að lokum fær leikmaður rautt spjald ef 

síendurtekin brot á reglum eiga sér stað eða brotið sé alvarlegt (International 

Handball Federation, 2018). Breytingar á handknattleik eru miklar á síðustu árum 

og hefur hraðinn í leiknum aukist gífurlega og þar að leiðandi hafa líkamlegar 

kröfur hjá leikmönnum aukist samhliða því. Þegar reglunum var breytt árið 2000 

og svo kölluð „hröð miðja” var innleidd jókst hraði leiksins mikið og kröfur á 

leikmenn urðu enn meiri (Karcher & Buchheit, 2014). 
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Líkamleg þjálfun 

Líkamleg þjálfun eykur fjölda nýrra taugafrumna á meðan hugarþjálfun eykur 

líftíma þeirra. Taugafrumur gegna mikilvægu hlutverki við að flytja upplýsingar til 

að vinna úr áreiti og síðan framkvæma aðgerðir. Sköpun og virkni taugafrumna er 

hægt að breyta með samsetningu líkamlegrar og andlegrar þjálfunar. Þegar 

sameinað andlega og líkamlega þjálfun með áreiti eykst vitsmunaleg virkni (Pruna, 

Miñarro Tribaldos, & Bahdur, 2018). Þekking á líkamlegum eiginleikum 

handboltaleikmanna getur veitt innsýn í einstaka þætti sem hafa áhrif á árangur 

leikmanna í leiknum (Hasan, Rahaman, Cable, & Reilly, 2007). Það hefur verið lagt 

til að hver leikstaða í handbolta krefst einstakra lífeðlislegra og líkamlegra 

eiginleika sem tengjast tæknilegum og taktískum kröfum hverrar stöðu til að 

hámarka árangur á leikvellinum (Chaouachi et al., 2009; Vila et al., 2012). 

Rannsókn Ghobadi og félaga (2013) á árangursríkum og minna árangursríkum 

liðum leiddi í ljós að líkamsbygging og líkamsþyngd eru mikilvægir þættir í 

hæfileika greiningu samkvæmt þeim ætti eitt af markmiðumum hjá einstaklingum 

að ná fram viðeigandi fitu fríum massa. Líkamssamsetning hefur alltaf verið litið á 

sem hluti af hæfileika greiningu. Að spá fyrir um hæð leikmanna á kynþroska getur 

veitt upplýsingar um hvaða íþróttagrein og leikstöður hennta leikmönnum (Pruna 

et al., 2018). 

 

 

Líkamlegar kröfur handknattleiksleikmanna 

Handknattleikur er liðsíþrótt sem lögð er áhersla á mismunandi hreyfingar eins og 

t.d. stökk, göngu, hlaup aftur á bak og fram, hliðarskref, stökk og spretti (Esteban 

M. Gorostiaga, Granados, Ibáñez, Gonzalez-Badillo, & Izquierdo, 2006).  

Handknattleiks íþróttin krefst þess að leikmenn búi yfir mörgum líkamlegum 

eiginleikum eins og hraða, styrk, krafti, þoli, samhæfingu og vöðvastyrk 

(Saeterbakken, van den Tillaar, & Seiler, 2011). Frammistaða 

handknattleiksmanna byggist á fjórum þáttum en þeir eru tækni, taktík, líkamlegir 

eiginleikar og sálfræðilegir eiginleikar, allir þessir þættir hafa áhrif hvorn á annan 

til dæmis ef einstaklingur er með slaka líkamlega eiginleika mun það hafa áhrif á 
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tækni hans seint í keppni þegar þreytueinkenni koma fram (Bangsbo, Mohr, 

Poulsen, Perez-Gomez, & Krustrup, 2006). Rannsókn sem Póvoas og félagar (2012) 

gerðu kemur fram að í handknattleik eyða leikmenn í kringum 80% af leiktímanum 

í kyrrstöðu eða lítilli hreyfingu, öðrum hluta eða 20% af leiktímanum eyða 

leikmenn í stefnubreytingar, spretti og gabbhreyfingar. Mikilvægt er að leikmenn 

séu undirbúnir þegar kemur að því að nota spretti í leiknum sjálfum en einn 

sprettur getur ráðið úrslitum í leik sem enda með eins marka mun. Einnig kemur 

fram í rannsókn þeirra að hraðinn minnkar í seinni hálfleik og bendir það til þess 

að leikmenn þurfi að vera í mjög góðu líkamleguástandi til þess að geta haldið út 

leikinn. Einstaklings þættir skipta miklu máli fyrir handbolta leikmenn vegna þess 

að handboltaleikur felur í sér mikla líkamlega snertingu þar sem ákveðin 

líkamsbygging með miklum styrk og krafti getur veitt forskot (Hasan et al., 2007). 

Markmið handbolta er að skora eins mörg mörk og mögulegt er með því að kasta 

boltanum í markið. Meðan eitt lið reynir að skora mark, reynir andstæðingurinn 

að loka á sendingar og ná boltanum (Laver, Landreau, Seil, & Popovic, 2018). 

Sérstakar aðgerðir eru notaðar í handbolta, svo sem snúningar, stöðvanir, stökk, 

köst, stefnubreytingar og einn á einn í sókn og vörn (Póvoas et al., 2012). Mikilvægt 

er fyrir leikmenn hafa góðan liðleika, snerpu og styrk einnig er mikilvægt að þeir 

séu kraftmiklir og sterkir í öllum vöðvum efri líkamans. Til þess að leikmenn geti 

framkvæmt stökk og stefnubreytingar þurfa þeir að búa yfir mikilli snerpu 

(e.agility) og afli (e.power) (Wallace & Cardinale, 1997).   

 

Leikstöður í handbolta 

Í handknattleik eru sjö leikstöður en þær eru: skyttur, miðjumenn, hornamenn, 

markmenn og línumenn (Zapartidis, Vareltzis, Gouvali, & Kororos, 2009). 

Hornamenn eru yfirleitt fljótastir allra leikmanna liðsins og léttari og lávaxnari en 

aðrir leikmenn innan liðsins en mikill líkamsmassi hjá þeim er ekki eins mikilvægur 

vegna þeir lenda sjaldan í átökum við varnarmenn andstæðinga, hinsvegar eru 

gerðar miklar kröfur á þá um góða tækni (Srhoj, Marinović, & Rogulj, 2002). Hjá 

skyttum og miðjumönnum er mikilvægt að hafa víðtæka líkamlega getu en styrkur 

í neðri hluta líkamans hjá línumönnum er mikilvægur (Šbila, Vuleta, & Pori, 2004). 
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Skyttur eru oftast hávöxnustu leikmennirnir í liðinu og eru þeir oftast massa meiri. 

Markmið þeirra í vörn er að loka á skot andstæðinga, í sókn eru þeir góðir í 

langskotum, einnig eru þeir góðir í að skjóta á markið yfir varnarvegginn (Srhoj et 

al., 2002). Markvörðurinn sker sig út frá öðrum leikmönnum innan liðsins út af 

tæknilegum og taktískum þáttum, en hann er síðasti varnarmaðurinn í liðinu. Hann 

vinnur á takmörkuðu svæði og þarf að vera mjög einbeittur að því framkvæma 

einfalda snögga hreyfingu á sekúndu broti sem þarfnast mikils sprengikrafts (e. 

explosive strength) og snerpu (e.agility) þar sem hann þarf að hafa gott viðbragð 

til þess að velja um hreyfingu sem hann framkvæmir þegar skot kemur á markið 

(Srhoj et al., 2002). Fyrir markvörð er gott að vera með góðan liðleika og gott 

viðbragð en þessir þættir eru mikilvægir til að ná langt (Sporiš, Vuleta, Vuleta Jr., 

& Milanović, 2010). 

 

Ungir íþróttaiðkendur 

Í nútíma íþróttum hefur alþjóðleg samkeppni orðið gífurleg og felur í sér að yngri 

leikmenn takist á við stærri verkefni. Mat á árangri ungra íþróttamanna er aðallega 

byggt á líkamlegri hæfni og mannfræðilegum þáttum, sem gefa skýra mynd af 

gæðum íþróttamannana (Zapartidis, Toganidis, et al., 2009). Einn af mikilvægust 

þáttum sem þarf að hafa í huga þegar meta á frammistöðu hjá yngri leikmönnum 

er þroski. Þróun hæðar og líkamsþyngdar á ungum karlkyns og kvenkyns handbolta 

leikmönnum er gert ráð fyrir að fylgjast með eðlilegu vaxtar mynstri, með lítils 

háttar töf eykst líkamsþyngd miðað við líkamshæð (Zapartidis et al., 2009). Þjálfun 

á ungum leikmönnum er frábrugðin þjálfun á eldri leikmönnum, vegna þess að á 

seinni árum eru leikmenn í mikilli líkamlegri uppbygginu. Til þess að tryggja að 

leikmenn þróist til að uppfylla möguleika sína, þá eru fjölmargir þættir sem vert er 

að hafa í huga. Þjálfun verður að taka mið af aldri og líkamlegum breytingum sem 

tengjast vexti og þroska (Matthys, 2012).  

 

Að finna og þróa ungt íþróttafólk  

Rannsóknir á hæfileika greiningu og þróun hefur aukist á undanförnum tveimur 

áratugum (Reinders, Hoos, Varlemann, & Howard, 2018). Færni þarf að vera 



 11 

auðkennd á unga aldri svo það geti verið hægt að hlúa að þeim til að byggja upp 

góða leikmenn (Pruna et al., 2018). Á undanförnum árum hafa þjálfarar og 

íþróttafræðingar haft mikinn áhuga á hæfileika greiningu. Hugtakið „hæfileiki“ 

felur í sér bæði erfðir og getu til að bæta árangur með miklum æfingum (Camacho-

Cardenosa et al., 2018). Að bera kennsl á hæfileika í hópíþrótt er mun flóknara en 

í einstaklingsíþrótt (t.d. track and field, sundi, og hjólreiðum) þar sem er stakur 

hlutlægur mælikvarði um árangur (Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000). 

Hæfileika greining og þróun gegna lykilhlutverki í leit að yfirburðum hjá 

leikmönnum (Vaeyens, Lenoir, Williams, & Philippaerts, 2008).  

 

 
Mynd 1. Fjögur stig í hæfileika greiningu í leit að gæðum (Matthys, 2012) 

Íþróttafræðingar brutu niður leit að gæðum í fjögur stig (Matthys, 2012), (mynd 1) 

Þetta má greina sem „uppgötvun“, „val“, „greining“ og „þróun“. Uppgötvun er að 

finna mögulega leikmenn sem ekki taka þátt í íþróttinni: Greining vísar til ferlisins 

við að þekkja núverandi þátttakendur sem eiga möguleika á að verða 

afreksíþróttamenn: Þróun felur í sér að leikmenn fái viðeigandi umhverfi þannig 

að þeir hafa tækifæri til þess að átti sig á hæfileikum þeirra: Val felur í sér 

áframhaldandi aðferð við að greina leikmenn á ýmsum stigum sem sýna 

framúrskarandi frammistöðu til þátttöku í tilteknum hóp eða lið (Matthys, 2012). 

Vaeyens og félagar (2008) bættu þessi fjögur stig með „staðfestingu“, þetta stigi 

er hannað til að styðja og staðfesta upphaflegu hæfileika. Heimildir benda til þess 

að mikið af því sem við teljum vera "hæfileiki" er í raun hve miklu leyti hver 

leikmaður hefur ákveðna líkamlega, lífeðlisfræðilega eða andlega eiginleika sem 

geta stuðlað að árangri (Beyene, 2014). Þó að ýmsar þættir eins og liðleiki, styrkur, 
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þrek, líkamlegir, tæknilegir og ákvörðunartaka og aðrar andlegir þættir ættu að 

vera með, þarf hæfileika greining að hafa langtímamarkmið og aðferðir þar sem 

nauðsynlegt er að leggja áherslu á þá færni sem (a) eru mikilvæg á hæstu stigum; 

og (b) auka hæfni ungs fólks til að læra, þróa og þróast sem leikmenn með góðum 

árangri fyrir framtíðina (Vaeyens et al., 2008). Hæfileikagreining er margvíslegt 

ferli og það er mikilvægt að skoða ekki aðeins leikmanninn eins og hann er núna, 

heldur líta á hvað, með réttri aðstoð hvernig getur hann orðið. Hver er 

"hæfileikaríkari", íþróttamaðurinn sem er með hæfileika sem eru viðeigandi í 

tiltekinni íþróttagrein eða hann sem hefur mesta getu til að laga sig að kröfum 

þjálfunar og keppni? (Pruna et al., 2018). Oft í hæfileika greiningu getur verið lögð 

áhersla á líkamlegan árangur eða að einangra sértækan hæfniþátt frekar en að 

horfa á alla þætti sem eru lykilatriði fyrir frammistöðu (Pruna et al., 2018).   

 

Afkastageta handboltamanna 

Hæfileiki í íþróttum er greindur af einkennum sem eru að minnsta kosti að hluta 

til erfðafræðileg, og verður fyrir áhrifum af fjölmörgum umhverfisskilyrðum en er 

erfitt að ákvarða nákvæmlega (Pearson, Naughton, & Torode, 2006). 

Lífeðlisfræðilegir eiginleikar, hreyfifærni og snerpa hafa tilhneigingu til að aukast 

verulega á unglingsárum. Bætingar geta einnig stafað af aukinni líkamlegri og 

vitsmunalegri hæfni til að framkvæma líkamleg verkefni og er því hugsanlega 

tengd heildrænum þroska (Pearson et al., 2006). Falk og félagar (2004) telja að 

árangur, jafnvel í lokaðri íþrótt eins og hlaupi, krefjist mikinn andlegs styrk, tækni 

og hvatningu. Heilinn gegnir augljóslega stóru hlutverki, vegna þess að hann er 

ótrúlega mikilvægur fyrir taugaþroska. Vitsmunaleg hæfni, sjónræn færni og 

almenn sálfræðileg færni eru jafn mikilvægar og tæknileg og líkamleg færni í 

leikmanna greiningu og þróun (Pruna et al., 2018). Hins vegar er handbolti undir 

sterkum áhrifum af leikfræðilegum, félagslegum og vitsmunalegum þáttum. Að 

lokum er það eins í handbolta og í öðrum liðsíþrottum að næring, meiðsli og ytri 

þættir geta haft áhrif á árangur (Wagner, Finkenzeller, & Würth, 2014). Í 

handknattleik skiptir kraftur í fótum miklu máli vegna snögga stefnubreytinga og 

stökkva sem framkvæmd eru á mikilvægum tíma í leiknum (Hurley, Lior, & Tracze, 
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2001). Mælingar á afli (e.power) í fótum er oftast notað lóðrétt stökk (e. 

countermovement jump). CMJ próf fer þannig fram að einstaklingur beygir sig 

niður með hendur á mjöðmum og stekkur upp í loftið eins hátt og hann getur 

(Massuça et al., 2014). 

 

 
Handknattleikskast 
 
Kasthraði í handbolta er einn af mikilvægustu þáttunum sem greinir frammistöðu 

afreksíþróttamanna í bestu deildum í heimi frá öðrum leikmönnum  (Esteban M. 

Gorostiaga et al., 2006). Rannsóknir hafa komist að því að vöðvastyrkur er 

mikilvægur þáttur sem hefur áhrif á kasthraða hjá afreksíþróttamönnum í 

handbolta og hafa verið greint veruleg tengsl á milli kasthraða, olnbogaréttu og 

einnig gripstyrks (Vila et al., 2012). Í handknattleik er megin markmiðið að skora 

mörk. Gott er fyrir leikmenn að vera með góða tækni, geta kastað boltanum hratt 

og sleppt honum á réttu augnablikki til þess að auka líkur hans á að skora. Góðir 

handknattleiksmenn geta brugðist hratt við ólíkum aðstæðum sem koma upp í leik 

og hreyfingum andstæðinga með fjölbreyttum kast aðferðum (Wagner, 

Buchecker, von Duvillard, & Müller, 2010). Hægt er að kasta boltanum á 

mismunandi vegu, en vinsælustu aðferðirnar eru  gólfskot, skot úr skrefi, 

uppstökksskot, fallskot, kringluskot og vippa. Skot úr skrefi er framkvæmt þegar 

leikmaður stígur fram í skotfót og kastar boltanum,  gólfskot er þegar leikmaður 

stígur með annan fótinn eða báða í gólfinu og  kastar boltanum og uppstökksskot 

er þegar leikmaður hoppar upp á öðrum fæti eða jafnfætis og kastar, fallskot er 

framkvæmt þannig að leikmaður lætur sig falla niður áður en hann kastar, 

kringluskot þá snýr leikmaður búknum til hægri eða vinstri áður en  hann kastar og 

vippa er þegar leikmaður kastar boltanum upp í loftið yfir markmann og í markið 

(Geir Hallsteinsson & Janus Guðlaugsson, 1992; Wagner et al., 2010) . Kasthraði er 

mikilvægur þáttur til að ná árangri, en greining var gerð á kyrrstöðukrafti 

(e.isometric) og kasthraða hjá konum og körlum en sýndi engin marktæk áhrif (van 

den Tillaar & Ettema, 2004). Engu að síður eru próf á isometric krafti ekki 

ákjósanlegasta aðferðin til að meta kröftuga (dýnamíska) aðgerð eins og 
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handboltakast. Einungis kyrrstöðuvinnu (ísómetrísk) hreyfingar eru sjaldgæfar í 

handbolta, en hraðar  vöðvalengingar  (e. eccentric  action)  og  vöðvastyttingar (e.  

concentric  action) eru algengari í handboltaleik. Pullover æfingin er mest 

viðeigandi prófið fyrir handboltaleikmann (Chelly, Hermassi, & Shephard, 2010). 

Mikilvægt er að þekkja líkamlega þætti kasthreyfingar svo að þjálfarar átta sig 

betur á því hvernig kasthreyfingin er rétt gerð, hvernig leikmenn geti aukið sína 

tækni og aukið kasthraða ásamt því að minnka líkur á meiðslum í handlegg 

(Escamilla & Andrews, 2009). 

 

Fæðingardagsáhrif 
 
Fæðingardagur gegnir mikilvægu hlutverki í þroska einstaklinga. Í íþróttum þegar 

verið er að raða í aldursflokka er aðeins notast við fæðingarár einstaklinga. Með 

skiptingu á ungum íþróttamönnum í aldurshópa ætti að draga úr þroskamun og 

skapa jafnvægi í þjálfun, hins vegar nýtist þessi skipting ekki öllum en t.d. í þessari 

skiptingu getur einstaklingur verið fæddur 1. janúar og er hann þá næstum ári eldri 

en annar sem er fæddur í lok nóvember (J. Schorer, Cobley, Büsch, Bräutigam, & 

Baker, 2009). Fæðingardagsáhrif hefur verið rannsakað á mörgum sviðum, þar 

með talið í menntun og íþróttum. En kemur það vel fram og endurspeglar þá 

yfirburði sem einstaklingar fæddir snemma á árinu hafa yfir einstaklinga sem 

fæðast seint á árinu þegar þau takast á við sömu verkefni (Nora Wiium, Yngrar 

Ommundsen, Hege R. Enksen, & Stein Atle Lie, 2010). Það eru nokkrar rannsóknir 

sem sýna að í hæfileika greiningu hafa íþróttamenn fæddir snemma á árinu mikla 

yfirburði á yngri jafnaldra fædda seint á árinu (Jörg Schorer, Wattie, & Baker, 

2013). Að fæðast snemma á árinu er gott í hæfileika vali í liðsíþróttum, eins og 

íshokkí, fótbolta og handbolta (Camacho-Cardenosa et al., 2018), sérstaklega hjá 

unglingsdrengjum. Miðað við núverandi þróun í handbolta eru þeir einstaklingar 

sem fæðast eru snemma á árinu líklegri til að vera valdir í yngri landslið og fá þeir 

þá meiri þjálfun og reynslu og eru þannig líklegri til að vera valdir í fleiri landsliðs 

úrtök (Cobley, Baker, Wattie, & McKenna, 2009; J. Schorer et al., 2009). 

Rannsóknir sem gerðar voru á hlutfallslegum aldurs áhrifum endurkóðuðu 

fæðingarmánuði (Q)., Q1=Janúar, febrúar, mars; Q2=apríl, Maí, júní; Q3=Júlí, 
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ágúst, september; og Q4=október, nóvember, desember. Til að koma í veg fyrir 

fæðingardagsáhrif, í stað þess að hafa 12 mánaða árganga er hverjum árgangi skipt 

niður í fjóra hópa sem hver spannar 3 mánuði en þær rannsóknir sýndu fram á að 

fæðingardagsáhrif minnki eftir því sem erfiðleikastig hækkar. Þjálfurum og 

íþróttamönnum er ráðlagt að leggja áherslu á að fá yngri iðkendur sem fæddir eru 

seinna á árinu til að byrja aftur að stunda íþróttir ef þeir hafa hætt iðkun vegna 

mismununar á grundvelli fæðingardagsáhrifa, (Fonseca, Figueiredo, Gantois, de 

Lima-Junior, & Fortes, 2019; Hurley, Lior, & Tracze, 2001; J. Schorer et al., 2009). 

Niðurstöður úr rannsókn Fabiano S. Fonseca og félaga (2019) benti til þess að 

fæðingardagsáhrifin séu gagnslaus til að segja til um velgengni yngri landsliða. 

Þjálfarar eru því hvattir til þess að hugsa ekki allt of mikið um hlutfallsleg aldurs 

áhrif á fyrstu stigum („val“) í hæfileika greiningu íþróttamanna sinna. 

  

 

Leikir í fámennum liðum 

Small Sided and Conditioned Games (SSCG) eru minni og aðlagaðar útgáfur af 

leikjum sem eru oft notaðar í þjálfun fyrir íþróttalið sem hluti af þjálfunar áætlun 

(Clemente, 2016). Þegar samanburður var gerður á leikjum í fámennum liðum og 

þjálfun á hárri ákefð reyndust leikir í fámennum liðum betri kostur í þjálfun til að 

bæta kraft (e. Power) og styrk (e. Strength). Ein helsta ástæða fyrir þessum 

yfirburðum hjá leikjum í fámennum liðum í því að bæta kraft í neðri útlimum gæti 

verið sú að þar framkvæma leikmenn meira magn af hámarks ákefð heldur en í 

þjálfun á hárri ákefð. Einnig á það sama við um efri útlimi líkamans (Iacono, Eliakim, 

& Meckel, 2015). SSCG þjálfun getur bætt loftháða getu leikmanns meðan er 

haldið í aðra mikilvæga leikfræðilega hluti, svo sem liðleika, viðbragðstíma, og 

samhæfingu. Með því að nota þessa tegund af þjálfun verður þjálfunartími með 

boltanum hámörkuð, einnig ætti endurgjöf frá þjálfara að vera mikil (Buchheit et 

al., 2009). Í stað þess að leikmenn æfi tækni eða spili á stórum velli með alla 

leikmenn inn á í helstu íþróttum eins og fótbolta eða körfubolta, geta reglur í SSCG 

aukið tækifæri á algengum sóknar- og varnar aðstæðum sem koma upp í keppni 

(Davids, Araújo, Correia, & Vilar, 2013). Kosturinn við SSCG þjálfun er að hún 

dregur úr líkum þess að einstaklingar séu óvirkir inn á vellinum, bætir einstaklings 
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framlög til að ná settu markmiði og á sama tíma veitir tækifæri til að auka einstaka 

tæknilegar og taktískar aðgerðir (Clemente & Rocha, 2012).  Rannsókn sem Jamel 

Halouani og félagar (2014)  gerðu á leikjum í fámennum liðum í liðs íþróttum kom 

í ljós að 4 mínútna leikir veita meiri ákefð í leikjunum og auka hjartsláttartíðni en 

lækkun í leikjum sem vara í um 4 til 6 mínútur og mæla þeir þá með því að hafa 

leiki 4 x 4 mínútur. Nýlegar rannsóknir á lífeðliðsfræðilegum viðbrögðum á leikjum 

í fámennum liðum kom í ljós að á meðan á leiknum stóð var meðal hjartsláttartíðni 

yfirleitt yfir 80% af hámarkspúls (Hammami, Gabbett, Slimani, & Bouhlel, 2018). 

Rannsókn sem Clemente og Rocha (2014) gerðu mælingar á 18-25 ára strákum 

sýndu þeir fram á með fleiri einstaklingum inn á vellinum fengu þeir fram fleiri 

tæknilega atburðir, svo sem snerting við bolta, drippl, stefnubreytingar og stolna 

bolta (þ.e.a.s. 4 v 4). 
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AÐFERÐIR OG GÖGN 

Hér á eftir verða markmið rannsóknarinnar sett fram ásamt  

rannsóknarspurningum. Farið verður yfir þær rannsóknaraðferðir sem notast var 

við í gagnaöflun. Einnig verður greint frá þeim þátttakendum sem voru mældir 

ásamt framkvæmd, greiningu- og úrvinnslu gagna. 

 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða fæðingardagsáhrif hjá ungum íslenskum 

handknattleiksiðkendum, hvort það væri hægt að segja til um getu þeirra eftir því 

hvenar þau eru fædd á árinu, ásamt því að skoða kasthraða og stökkhæð og bera 

saman við fæðingardaga iðkenda. Einnig var rannsakað hvort fylgni væri milli stiga 

í leikjum í fámennum liðum og fæðingardaga. Notast var við fjórar 

rannsóknarspurningar sem verða kynntar í þessari rannsókn. 

Rannsóknarspurningarnar verða athugaðar með unga íslenska 

handknattleiksiðkendur í huga og greindar eftir kyni. 

 

I. Er munur á kasthraða mældum með þremur aðferðum milli leikmanna 

fæddum á fyrri hluta árs og seinni hluta? 

II. Er fylgni milli þess hvenær ársins leikmenn eru fæddir og fjölda þeirra 

stiga sem þeir safna í leikjum í fámennum liðum?  

III. Er munur á stökkhæð eftir því hvenær ársins leikmenn eru fæddir? 

IV. Er munur á hæð, þyngd og sitjandi hæð eftir því hvenær ársins leikmenn 

eru fæddir? 

 
 
Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem  ýmsar 

mælingar voru framkvæmdar á þátttakendum. Mælingarnar sem notast var við 

koma fram í framkvæmdarkafla. Mælingarnar voru framkvæmdar í samstarfi við 

Handknattleikssamband Íslands og íþróttafræðisviðs Háskólans í Reykjavík. 
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Þátttakendur 

Alls tóku 70 leikmenn þátt í mælingunum en einungis fengu 64 að taka þátt í 

leikjum í fámennum liðum. Þjálfarar í hverju liði völdu tvo bestu leikmennina í sínu 

liði til þess að taka þátt í hæfileikamótun karla og kvenna HSÍ. Þau voru á aldrinum 

13 til 14 ára og meðalaldurinn var 13,9 ára. Þátttakendur koma úr mismunandi 

handboltaliðum. Misjafnt er hversu lengi þátttakendur hafa stundað íþróttina. 

 

Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við minniboltavöll og minnihandknattleik við mælingar á 

leikjum í fámennum liðum. Handknattleiksmark (2 m á hæð og 3 m á breidd) var 

notað og hraðabyssa af tegundinni Sports Radar 3600 sem mældi hraða á 

viðeigandi bolta fyrir 5. flokk (50-52 cm og 290-330 g). Mælitæki fyrir stökkhæð 

var stökkmotta að tegundinni Jumpmat. Hæð og þyngd var mæld með hæða- og 

líkamsþyngdar mæli að tegundinni Seca 220.  

 

Framkvæmd 

Mælingar fóru fram laugardaginn 29. desember 2018 í íþróttahúsinu Kórnum og 

sunnudaginn 30.desember 2018 í íþróttahúsinu Varmá. Þeir sem sáu um 

mælingarnar voru meistaranemar í íþróttafræði við HR, kennarar í HR og aðrir 

nemendur í HR. Strákar og stelpur voru mæld sér. Byrjað var á laugardeginum að 

mæla hæð og þyngd. Þátttakendur fengu öll númer. Eftir það fór þátttakandi eitt í 

líkamsþyngdar- og hæða mælingu. Þannig gengu mælingarnar fyrir sig þanga til 

allir höfðu lokið mælingum. Hér fyrir neðan verður kafað dýpra í þær mælingar 

sem framkvæmdar voru. 

 Mælingar á hæð og þyngd: Mæld voru líkamshlutföll (Sport, Tanner, & 

Gore, 2018). Líkamsþyngd var mæld með vigt og skráð var kílógrömm (kg) 

þátttakanda. Eftir það var hæð þeirra mæld í sentímentrum (cm). Líkamsþyngd og 

hæð var skráð niður (Keys & BroŽek, 1953). 

Þegar mælingum á líkamshlutföllum lauk var farið inn í sal þar sem voru 

framkvæmdar aðrar mælingar. Áður en mælingar byrjuðu voru þær útskýrðar vel 
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fyrir þátttakendum. Farið var í gegnum í sameiginlega upphitun sem stjórnuð var 

af þjálfara áður en mælingar hófust. Upphitun stóð yfir í um það bil 15 mínútur. 

Hitað var upp með léttu skokki og svo var farið í sérhæfða upphitun þar sem 

leikmenn köstuðu bolta á milli sín til þess að fá hita í axlir.  

Mælingar á stökkhæð: Kraftur í vöðvum í hné og mjöðm var mældur 

(Bosco, Luhtanen, & Komi, 1983). Þátttakandi stóð á stökkmottu og beygði sig í 90° 

og hoppaði eins hátt og hann gat, með hendurnar fastar á mjöðm. þátttakendur 

máttu ekki beygja hnéin í stökkinu sjálfu. Hver þátttakandi fékk tvær tilraunir, 

besta hoppið gilti og var það skráð niður. 

Mælingar á kasthraða: Hraðabyssu var stillt upp fyrir aftan þann sem 

kastaði. Hraðabyssuni var sett á stillinguna kílómetrar á klukkustund (km/klst). 

Þátttakendum var stillt upp í röð eftir númerum, fékk hver þátttakandi tvær 

tilraunir hver og kláraði hann bæði köst sín áður en næsti fékk að gera, besta kastið 

var skráð niður. 

Kast úr kyrrstöðu á sjö metrum: Hámarks kasthraði frá vítalínu var mældur 

(E. M. Gorostiaga, Granados, Ibáñez, & Izquierdo, 2005). Þátttakandi stóð á 

vítakastlínu og kastaði bolta í mark. Hver þátttakandi fékk tvær tilraunir og besta 

kastið var skráð niður. 

Gólfskot af níu metrum með þriggja skrefa atrennu: Hámarks kasthraði á 

gólfskoti með þriggja skrefa atrennu var mældur (E. M. Gorostiaga et al., 2005). 

Þátttakandi byrjaði fyrir aftan punktalínu, tók þrjú skref að punktalínunni og 

kastaði á markið. Hver og einn þátttakandi fékk tvær tilraunir, besta kastið var 

skráð niður. 

Uppstökksskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu: Hámarks 

kasthraði á uppstökksskoti frá níu metrum (punktalínu) með þrem skrefum var 

mældur (Vila et al., 2012). Þátttakandi byrjaði fyrir aftan níu metra, tók þrjú skref 

og stökk upp á punktalínu og kastaði á markið. Hver og einn þátttakandi fékk tvær 

tilraunir, besta kastið var skráð niður. 

Á sunnudeginum 30.desember 2018 í íþróttahúsinu Varmá, mælingarnar voru 

útskýrðar vel fyrir þátttakendum. Farið var í gegnum í sameiginlega upphitun sem 

stjórnuð var af þjálfara, svo allir þátttakendur fengu góða upphitun fyrir 

mælingarnar.  
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 Mælingar á leikjum í fámennum liðum: Þessar mælingar fela í sér próf til 

að meta stiga-, vinnings- og tap hlutfall í SSG (Fenner, Iga, & Unnithan, 2016). 

Þátttakendum var skipt í fjögurra manna lið tvö lið spiluðu fjögurra mínútu leik á 

meðan hin tvö liðin hvíldu. Liðunum var alltaf breytt eftir hvern leik, allir spiluðu á 

móti hvorum öðrum. Mörk leikmanna og liðsins voru talin og skráð niður. SSG 

leikirnir voru teknir upp og mörkin voru talin aftur eftir að hafa horft aftur á leikina. 

Hver og einn þátttakandi fékk stig eftir hvern leik, 4 stig fyrir sigur, 2 stig fyrir 

jafntefli og 0 stig fyrir tap. 

 

Úrvinnsla og greining gagna 

Gögn úr mælingum  voru  skoðaðar  í  Excel. Gögnin  þá færð  frá  Exel  yfir  í  

forritið SPSS útg.  25 og  unnið þar  með  nafna-og  hlutfallsbreytur. Notast var við 

Pearson’s r til að reikna fylgni. Microsoft Excel 2019 var notað við uppsetningu 

gagna. Niðurstöður voru skoðaðar myndrænt í SPSS. Einnig var notast við SPSS til 

þess að reikna hæðst og lægst gildi, meðaltöl, miðgildi, staðalfrávik og fylgni. Til 

þess að reikna hvort  marktækur  munur  væri  á  milli  meðaltala  á  milli  hópa  

var  notast  við “Independent Samples T-test“ í SPSS. 
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Niðurstöður 
 
Í kaflanum verða verða helstu niðurstöður mælinga kynntar. Settar voru fram 

tölulegar upplýsingar um mælingar á fæðingardagsáhrifum og voru þær bornar 

saman við aðrar breytur. Fæðingadagsáhrifin voru borin saman við kasthraða 

kastaðferða (vítakasti á sjö metrum, kasthraða í gólfskoti á níu metrum með 

þriggja skrefa atrennu og kasthraða í uppstökksskoti á níu metrum með þriggja 

skrefa atrennu), leiki í fámennum liðum, stökkhæð, hæð, þyngd og sitjandi hæð.  

 
Tafla 1. Tölulegar upplýsingar mælinga 

Hópur Fjöldi (N) Meðaltal Miðgildi Lægsta 
gildi 

Hæðsta 
gildi Staðalfrávik 

Vítakast kasthraði 7m (km/klst) 70 55.02 53.00 43.00 71.00 7.12 

Gólfskot kasthraði 9m (km/klst) 70 59.57 58.00 46.00 79.00 6.93 

Uppstökkskot kasthraði 9m 
(km/klst) 70 56.18 55.00 45.00 69.00 6.34 

Countermovement jump (CMJ) 70 26.19 25.20 16.20 40.90 4.93 

Leikir í fámennum liðum 64 46.68 46.00 34.00 70.00 7.60 

Hæð (cm) 70 168.06 167.50 152.00 199.00 8.92 

Þyngd (kg) 70 57.56 55.77 34.70 104.00 10.21 

Sitjandi hæð (cm) 70 125.56 124.55 114.00 134.00 4.15 

 
 Tafla eitt sýnir lýsandi tölfræði allra mælinga. Mælingar á kasthraða, 

stökkhæð, hæð og þyngd voru framkvæmdar á öllum 70 þátttakendum. Einungis 

voru fengnir 32 iðkendur af hverju kyni til að taka þátt í leikjum í fámennum liðum. 

Kasthraði í gólfskoti af níu metrum með þriggja skrefa atrennu mældist hæstur eða 

að meðaltali 59,57 km/klst, uppstökksskot af níu metrum með þriggja skrefa 

atrennu var næst hæðstur og mældist að meðaltali 56,18 km/klst og kasthraði í 

vítakasti af sjö metrum mældist minnstur en mældist hann að meðaltali 55,02 

km/klst. Dreifingin var mest í kasthraði úr vítakasti af sjö metrum og minnst í 

kasthraða uppstökksskots af níu metrum. Countermovement jump (CMJ) mældist 

að meðaltali 26,19 cm og er dreifingin frekar jöfn. Leikir í fámennum liðum 

mældust að meðaltali 57,56 stig, dreifingin er frekar jöfn en þrír einstaklingar skera 

sig úr þýðinu. Hæðin mældist að meðaltali 168,06 cm og er dreifingin mjög jöfn 
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þar. Þyngdin mældist að meðaltali 57,56 kg og var dreifingin frekar mikil. Sitjandi 

hæð mældist að meðaltali 125,56 og var dreifingin frekar lítil. 

 

Tafla 2. Munur á kasthraða mældum með þremur aðferðum milli leikmanna 
fæddum á fyrri hluta árs og seinni hluta 

 

Tafla tvö sýnir fjölda, meðaltal og staðalfrávik kasthraða kastaðferða 

(vítakast á sjö metrum, gólfskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu og 

uppstökksskot á níu metrum með þriggja skrefa atrennu) og fæðingardaga. 

Hópnum var skipt í tvennt hvenær þau voru fædd á árinu, þátttakendur í hópi eitt 

voru fædd frá janúar til júní og hópur tvö frá júlí til desember. Reiknað var hvort 

marktækur munur væri á milli meðaltala og kom það í ljós að ekki er marktækur 

munur á kasthraða í vítakasti á sjö metrum eftir fæðingardögum hjá drengjum (F 

(31)=-0,86,P > 0,05) né hjá stúlkum (F (28)=0,46,P > 0,05). Ekki var marktækur 

munur á kasthraða í gólfskoti af níu metrum með þriggja skrefa atrennu eftir 

fæðingardögum hjá drengjum (F (31) = -1,69, P > 0,05) né hjá stúlkum (F 

(28)=1,54,P > 0,05). Ekki var marktækur munur á kasthraða í uppstökksskoti á níu 

metrum með þriggja skrefa atrennu eftir fæðingardögum hjá drengjum (t (31)= -

0,56, p > 0,05) né hjá stúlkum (F (28)=1,24,P > 0,05). 

 

  Janúar - Júní Júlí – desember 

Mælingar  Kyn Fjöldi 
(N) 

Meðaltal ± 
Staðalfrávik 

Fjöldi 
(N) 

Meðaltal ± 
Staðalfrávik 

Vítakast kasthraði 7m 
(km/klst) 

Drengir 17 58.41± 
6.78 16 60.50± 

7.08 

Stúlkur 16 50.93± 
3.85 14 50.28 ± 

3.79 

Gólfskot kasthraði 9m 
(km/klst) 

Drengir 17 60.70± 
7.92 16 65.12 ± 

6.97 

Stúlkur 16 56.75 ± 
3.49 14 54.57 ± 

4.21 

Uppstökkskot kasthraði 9m 
(km/klst) 

Drengir 17 58.82 ± 
6.64 16 60.12 ± 

6.62 

Stúlkur 16 53.18 ± 
3.95 14 51.50 ± 

3.36 
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Mynd 2. Fylgni milli þess hvenær ársins leikmenn eru fæddir og fjölda þeirra stiga 
sem þeir safna í leikjum í fámennum liðum liðum stúlkna.  

 
Þegar fylgirit er skoðað milli þess að hvenær ársins leikmenn eru fæddir og 

fjölda þeirra stiga sem þeir safna í leikjum í fámennum liðum stúlkna kom í ljós að 

það er veik (r = -0,21) neikvæð fylgni og ekki marktæk. Hópnum var skipt í fernt 

hvenær þau voru fædd á árinu, þátttakendur í hópi eitt voru fædd frá janúar til 

mars, hópur tvö frá apríl til júní, hópur þrjú frá júlí til september og hópur fjögur 

frá október til desember. Fylgirit  sýnir að há stig í leikjum í fámennum liðum fer 

ekki saman við einstaklinga fædda seint á árinu og lág stig í leikjum í fámennum 

liðum fer ekki saman við einstaklinga fædda snemma á árinu eins og mynd 2 sýnir. 

Það er ekki tenging milli þess að vera fæddur seint árinu og há stig í leikjum í 

fámennum liðum og þess að vera fæddur snemma á árinu og lág stig í fámennum 

liðum. 
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Mynd 3.Fylgni milli þess hvenær ársins leikmenn eru fæddir og fjölda þeirra stiga 
sem þeir safna í leikjum í fámennum liðum drengja 

 
Þegar fylgirit er skoðað milli þess að hvenær ársins leikmenn eru fæddir og 

fjölda þeirra stiga sem þeir safna í leikjum í fámennum liðum drengja kom í ljós að 

það er meðal (r = -0,21) jákvæð fylgni og ekki marktæk. Hópnum var skipt í fernt 

hvenær þau voru fædd á árinu, þátttakendur í hópi eitt voru fædd frá janúar til 

mars, hópur tvö frá apríl til júní, hópur þrjú frá júlí til september og hópur fjögur 

frá október til desember. Fylgirit  sýnir að há stig í leikjum í fámennum liðum fer 

ekki saman við einstaklinga fædda snemma á árinu og lág stig í leikjum í fámennum 

liðum fer ekki saman við einstaklinga fædda seint á árinu eins og mynd 3 sýnir. Það 

er ekki tenging milli þess að vera fæddur seint árinu og lág stig í leikjum í 

fámennum liðum og þess að vera fæddur snemma á árinu og há stig í fámennum 

liðum. 
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Tafla 3. Munur á stökkhæð eftir leikmönnum fæddum á fyrri hluta árs og seinni 
hluta 

 

 
 Tafla þrjú sýnir fjölda, meðaltal og staðalfrávik stökkhæðar hjá hópnum og 

fæðingardaga. Hópnum var skipt í tvennt hvenær þau voru fædd á árinu, 

þátttakendur í hópi eitt voru fædd frá janúar til júní og hópur tvö frá júlí til 

desember. Reiknaður var marktækur munur á milli meðaltala og kom það í ljós að 

ekki var marktækur munur á stökkhæð eftir fæðingardögum hjá drengjum (t (31)= 

-0,66, p > 0,05) né stúlkum (t (28)= 1,37, p > 0,05).  

 
 
 
Tafla 4. Munur á hæð, þyngd og sitjandi hæð eftir leikmönnum fæddum á fyrri 
hluta árs og seinni hluta 

 
Tafla fjögur sýnir fjölda, meðaltal og staðalfrávik líkamsmælinga og 

fæðingardaga milli kynja. Hópnum var skipt í tvennt hvenær þau voru fædd á árinu, 

þátttakendur í hópi eitt voru fædd frá janúar til júní og hópur tvö frá júlí til 

desember. Reiknað var hvort marktækur munur væri á milli meðaltala og kom það 

  Janúar - Júní Júlí – desember 

Mælingar  Kyn Fjöldi 
(N) 

Meðaltal ± 
Staðalfrávik 

Fjöldi 
(N) 

Meðaltal ± 
Staðalfrávik 

Countermovement jump (CMJ) 
Drengir 17 27.84 ± 

5.87 
16 29.06 ± 

4.52 

Stúlkur 16 24.53± 
2.80 

14 22.90± 
3.71 

  Janúar – Júní Júlí – desember 

Mælingar  Kyn Fjöldi 
(N) 

Meðaltal ± 
Staðalfrávik 

Fjöldi 
(N) 

Meðaltal ± 
Staðalfrávik 

Hæð (cm) 
Drengir 17 170.20 ± 

11.06 
16 173.28 ± 

8.35 

Stúlkur 16 164.11 ± 
5.38 

14 165.73 ± 
8.00 

Þyngd (kg) 
Drengir 17 55.32 ± 

8.35 
16 58.26 ± 

7.66 

Stúlkur 16 56.71 ± 
9.52 

14 60.77 ± 
14.81 

Sitjandi hæð (cm) 
Drengir 17 123.95 ± 

5.17 
16 126.18 ± 

4.32 

Stúlkur 16 123.56 ± 
2.31 

14 125.50 ± 
4.26 
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í ljós að ekki var marktækur munur á hæð (cm) eftir fæðingardögum hjá drengjum 

(t (31)= -0,89, p > 0,05) né hjá stúlkum (t (28)= -0,65, p > 0,05). Ekki var marktækur 

munur á þyngd eftir fæðingardögum hjá drengjum (t (31)= -0,97, p > 0,05) né hjá 

stúlkum (t (28)= -0,90, p > 0,05). Ekki var marktækur munur á sitjandi hæð eftir 

fæðingardögum hjá drengjum (t (31)= -1,33, p > 0,05) né hjá stúlkum (t (28)= -1,57, 

p > 0,05).  
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Umræður  

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvort að fæðingardagar frá janúar til 

desember hjá ungum íslenskum handknattleiks iðkendum hefðu áhrif á kasthraða, 

frammistöðu í leiki í fámennum liðum, stökkhæð og líkamsmælingar.  

I. Er munur á kasthraða mældum með þremur aðferðum milli leikmanna 

fæddum á fyrri hluta árs og seinni hluta? 

II. Er fylgni milli þess hvenær ársins leikmenn eru fæddir og fjölda þeirra 

stiga sem þeir safna í leikjum í fámennum liðum?  

III. Er munur á stökkhæð eftir því hvenær ársins leikmenn eru fæddir? 

IV. Er munur á hæð, þyngd og sitjandi hæð eftir því hvenær ársins leikmenn 

eru fæddir? 

 

Fyrsta rannsóknarspurningin snéri að hvort munur sé á kasthraða milli 

leikmanna sem fædda eru á fyrri hluta árs og seinni hluta árs. Niðurstöður leiða í 

ljós að ekki var marktækur munur á kasthraða mældum með þremur aðferðum 

milli leikmanna fæddum fyrri hluta árs og seinni hluta. Möguleg skýring á því gæti 

verið að þjálfarar eru að velja sína bestu leikmenn til þess að taka þátt í 

mælingunum. Eftirfarandi niðurstöður eru á skjön við rannsókn Noru Wiium og 

fleiri (2010) þar sem kemur vel fram yfirburðirnir sem einstaklingar sem fæðast 

snemma á árinu hafa fram yfir þá sem fæðast seinnt á árinu þegar þeir takast á við 

sömu verkefni. 

Önnur rannsóknarspurningin skoðaði fylgni milli þess hvenær ársins 

leikmenn eru fæddir og fjölda þeirra stiga sem þeir safna í leikjum í fámennum 

liðum. Hvað varðar stúlkurnar leiddu niðurstöður í ljós þegar fylgirit var skoðað að 

veik neikvæð og ekki marktæk fylgni (r = -0,21) var milli þess að hvenær ársins þær 

eru fæddar og fjölda þeirra stiga sem þær safna í leikjum í fámennum liðum. Hafði 

ég gert mér þá tilgátu um að fylgnin milli hvenær árs leikmenn voru fæddir og 

frammistöðu í leikjum í fámennum liðum væri neikvæð út frá því sem fræðin segja. 

Það má tengja við rannsókn eftir Fabiano S. Fonseca og fleiri (2019) þar sem þeir 

sýndu fram á með rannsóknum sínum að einstaklingar sem fæddir eru snemma á 
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árinu hafa ákveðin forskot yfir þá einstaklinga sem fæddir eru seint á árinu vegna 

líkamlega yfirburði þeirra. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar í fylgniriti hjá drengjum má sjá að það er 

meðal jákvæð og ekki marktæk fylgni (r = 0,38) milli þess að hvenær ársins þeir eru 

fæddir og fjölda þeirra stiga sem þeir safna í leikjum í fámennum liðum. Út frá 

niðurstöðunum höfum við ákveðnar vísbendingar um að fæðingadagur 

einstaklinga hafi ekki áhrif á fengin stig í leikjum í fámennum liðum.  

Eftirfarandi niðurstöður eru á skjön við niðurstöður stúlknanna og rannsókn eftir 

Jörg Schorer og félaga (2013) þar sem þeir sýndu fram á að einstaklingar sem 

fæddir eru snemma á árinu hafa ákveðið forskot yfir þá einstaklinga sem fæddir 

eru seint á árinu. Niðurstöður drengjana má tengja við rannsókn J.Schorer og 

félaga (2009) þar sem þeir sýndu fram á að fæðingardagsáhrifin minnki eftir því 

sem erfiðleikastig hækkar. Mælingarnar sem voru framkvæmdar voru teknar á 

færustu handknattleiksiðkendum á Íslandi á aldrinum 13-14 ára. Út frá rannsókn 

þeirra höfum við ákveðnar vísbendingar um að þegar færustu leikmennirnir eru 

mældir saman eiga fæðingardagsáhrifin síður við. 

Þriðja rannsóknarspurningin snéri að mun á stökkhæð eftir því hvenær 

ársins leikmenn eru fæddir. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að ekki var 

marktækur munur á stökkhæð eftir leikmönnum fæddum fyrri hluta árs og seinni 

hluta hjá drengjum (t (31)= -0,66, p > 0,05) né stúlkum (t (28)= 1,37, p > 0,05) en 

það gæti skýrst af því að að þjálfarar eru að velja sína bestu leikmenn til þess að 

taka þátt í mælingunum og gefur það höfundi vísbendingar um að þroskamunur 

sé minni milli hópa vegna bráðþroska einstaklinga sem fæddir eru seinni hluta árs. 

Fjórða rannsóknarspurningin skoðaði hvort munur sé á hæð, þyngd og 

sitjandi hæð eftir því hvenær ársins leikmenn eru fæddir. Eins og fram kom í 

niðurstöðum var ekki marktækur munur á milli meðaltala hæðar, þyngdar og 

sitjandi hæðar og leikmönnum fæddum fyrri hluta árs og seinni hluta. Eftirfarandi 

niðurstður má tengja við rannsókn Fabiano S. Fonseca og félaga (2019) en í henni 

kemur fram að þeir einstaklingar sem fæddir eru snemma á árinu og eru 

bráðþroska hafa mögulega ákveðna líkamlega yfirburði á aðra svo sem hæð, þyngd 

og styrk. Út frá þeirra niðurstöðum höfum við ákveðnar vísbendingar um að þeir 
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sem tóku þátt í mælingunum voru annað hvort fæddir snemma á árinu eða 

bráðþroska. 

Niðurstöður rannsóknarinnar komu á óvart en leiddu þær í ljós ýmsa 

áhugaverða þætti. Rannsakandi bjóst við meiri mun milli þeirra sem eru fæddir 

fyrr og seinna á árinu en eru þær niðurstöður þó mjög áhugaverðar.  

Takmarkanir rannsóknarinnar voru þær að ekki tóku allir þátttakendur þátt 

í öllum mælingum vegna þess að samþykki fékkst ekki frá öllum foreldrum og 

forráðarmönnum þeirra. Mælingar á leikjum í fámennum liðum er frekar ný af 

nálinni en er hinsvegar mjög áhugaverð nálgun á mælingar í handknattleik, eftir á 

hyggja voru nokkur atriði sem hefði verið hægt að gera betur í sambandi við 

stigagjöf þátttakanda og útfærslu á leiknum sjálfum. Einnig telur höfundur að 

niðurstöður í mælingum á fæðingardagsáhrifum hefðu verið marktækari ef mælt 

hefði verið eitt af handknattleiksfélugunum á Íslandi, vegna lítill þroskamunur var 

á þátttakendum í mælingunum. 

Styrkleikar þessara rannsóknar var að mælingar sem framkvæmdar voru 

gengu hratt og vel fyrir sig og að allir sem komu að framkvæmd rannsóknarinnar 

höfðu framkvæmt svipaðar mælingar áður. Í komandi framtíð væri gaman að gera 

aðra svipaða rannsókn á einhverju af handknattleiksfélugunum á Íslandi. 

Höfundur telur að þegar náist að staðla mælinguna á leikjum í fámennum 

liðum fyrir handknattleik verður auðveldara fyrir rannsakendur og þjálfara að 

mæla og greina hæfileika hjá ungum handknattleiksiðkendum.  
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