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Útdráttur 
Hvernig er best að koma að markvissu og skilgreindu íþróttastarfi í 

yngriflokkum ? Hvernig er best að fylgja eftir slíkum stefnum þannig sem 

bestum árangri sé náð ? Í þessu verkefni verður skipulögð barna- og 

unglingastörf í íþróttum skoðuð, hvernig best er að koma að uppbyggingu 

þeirra sem og stefnumótun. Hugmyndafræði þjálfunar er skoðuð og hvernig 

hægt er að tengja hana betur inn í íþróttir barna og unglinga. Núverandi 

námskrá Fram er skoðuð sem og kennsluskrá Handknattleikssambands 

Íslands og eru þær stefnur notaðar sem grunnur að markvissari 

þjálfunarstefnu Fram. Nútíma handbolti er einnig skoðaður og hvað 

einkennir þau lið sem ná hvað mestum árangi á landsliðsstigi. Niðurstaða 

verkefnis er nýrri og markvissari þjálfunarstefna sem tekur ekki aðeins tillit 

til líkamlegra og tæknilegra þátta íþrótta heldur einnig félagslega og 

andlegra þátta. Einnig tekur þjálfunarstefnan tillit til einkenna nútíma 

handbolta. Hver og einn flokkur hefur sínar eigin áherslur sem taka mið af 

þroska og aldri iðkenda. Hugmyndafræði þjálfunar er tengd inn í alla flokka, 

einnig eru félagsleg og andleg gildi sett fyrir í pýramída sem eiga við alla 

flokka.  

 
Lykilorð: Íþróttir barna og unglinga, hugmyndafræði þjálfara, handbolti, Fram.  
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Formáli  
Ég hef verið í kringum handbolta nær allt mitt líf frá því ég var 4 ára. Þetta byrjaði allt með 

því að vera á hliðarlínunni þegar faðir minn var að þjálfa sem leiddi til minnar eigin iðkunar 

í handbolta sem dróg mig svo á endanum í þjálfun þar sem ég er í dag. Ég hef alltaf haft 

gaman að því að þjálfa og hreyfa mig, endaði með því að ég fór á íþróttafræðibraut í 

menntaskóla og svo á íþróttafræðideild við Háskólann í Reykjavík. Það hefur alltaf vakið 

áhuga hjá mér hvernig best væri að standa að þjálfun barna og unglinga. Það var því ekki 

spurning um hvað ég myndi skrifa í lokaverkefninu mínu þegar Unglingaráð Fram spurði 

mig hvort ég hefði áhuga að búa til markvissari og staðlaða þjálfunarstefnu í 

yngriflokkastarfi félagsins í handbolta.  

Þetta verkefni gildir 12 ETCS og er lokaverkefnið mitt í B.Sc gráðu í íþróttafræði 

við Háskólann í Reykjavík. Mig langar að þakka Unglinaráði Fram að treysta mér fyrir 

þessu verkefni sem og öllum þjálfurum, Unglingaráði og íþróttastjórum Fram sem 

hjálpuðu við yfirlestur og mótun verkefnisins. Einnig langar mig að þakka sérstaklega 

ömmum mínum og öfum ásamt foreldrum fyrir að lesa yfir málfar og stafsetningavillur. 

Leiðbeinendur mínir, þeir Kristján Halldórsson og Sveinn Þorgeirsson eiga inni hjá mér 

miklar þakkir fyrir að veita mér aðstoð og miðla þekkingu sinnar við gerð verkefnis. Þeir 

voru alltaf til staðar þegar ég lenti í vandamálum.  

Ég vona að þetta verkefni veiti handknattleiksdeildar Fram þjálfunarstefnu sem 

nýtist félaginu til framtíðar og stuðli að stigvaxandi og skilgreindri handboltaþjálfun fyrir 

þjálfara.  
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Inngangur 
Handknattleikur hefur verið stundaður hér á landi frá árinu 1921 (Lúðvíksson, 2019). Það 

var Valdimar Sveinbjörnsson íþróttakennari sem var nýkominn heim frá námi úr 

íþróttakennaraskóla úr Danmörku sem innleiddi íþróttina. Fyrstu árin var handknattleikur 

aðalega stundaður í skólaíþróttum við Flensborgarskólann í Hafnarfirði og 

Menntaskólanum í Reykjavík. Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) var síðan stofnað 

árið 1957, en fyrsta Íslandsmótið var haldið árið 1940 (Lúðvíksson, 2019).  

Handknattleikur er liðsíþrótt þar sem 7 leikmenn eru inná í einu (Sigurðsson, 

Kristjánsson og Steinbach, 2016). Ef mynd 1 er skoðuð þá hefur hvert lið markmann (GB), 

vinstri hornamann (LW), hægri hornamann (RW), vinstri skyttu (LB), hægri skyttu (RB) og 

miðjumann (CB) (Karcher og Buchheit, 2014). Handbolti gengur út á það að skjóta 

boltanum í mark andstæðingana. Að hámarki má taka þrjú skref án þess að drippla 

boltanum og leikmaður má ekki grípa boltann tvisvar án þess að gefa hann frá sér, þá er 

dæmt tvígrip. Heill leikur hefur tvo helminga og er hver helmingur 30 mínútur. Það lið sem 

skorar fleiri mörk vinnur (Lúðvíksson, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Mynd 1: Leikmannastöður handbolta (Karcher og Buchheit, 2014) 
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Framgangur handboltaleiks 
Handboltaleik má skipta í tvo hluta, varnarleik og sóknarleik. Sóknarleik má skipta í fyrstu- 

bylgju árás og svo uppbyggingar árás (Karcher og Buchheit, 2014). Helsti munur milli 

þessara sóknarafbrigða er að þegar lið framkvæma fyrsta- tempó árás þá er markmið 

sóknarliðs á ná upplögðu skotfæri áður en að varnarlið nær að stilla sér í uppstilltan 

varnarleik. Uppbyggingarárás er sóknarafbrigði þegar sóknarlið reynir að búa til upplagt 

skotfæri í gegnum uppstilltan varnarleik andstæðinga (Karcher og Buchheit, 2014).  

Varnarleikur í handbolta er margþættur og til eru markar útgáfur af honum (Cordas, 

2012). Þær varnir sem notaðar eru hvað mest eru 6-0, 5-1, 3-2-1 og 3-3 varnarafbrigði og 

er það samspil margra þátta hvaða varnarafbrigði lið nota, sem dæmi hvaða vörn hentar 

á móti hvaða andstæðingum o.s.f. (Cordas, 2012).  

Eins og kom fram fyrr þá er markmið leiksins að koma boltanum í mark 

andstæðinga (Lúðvíksson, 2019). Leikmenn geta gert það á marga vegu, sem dæmi að 

stökkva upp og skjóta yfir varnarmenn eða brjóta sig í gegnum vörn andstæðinga með 

gabbhreyfingum (Bilge, 2012; Dimitrios, 2019; Saavedra, Þorgeirsson, Kristjánsdóttir, 

Chang og Halldórsson, 2017). Einnig geta lið búið til hraðarupphlaup þar sem leikmenn 

fá nánast frítt skotfæri á mark andstæðinga án mótstöðu andstæðinga. Lið geta einnig 

orsakað tæknifeila sem einkennast af stolnum boltum frá andstæðingi, brotum á reglum 

eða tapa boltanum á annarskonar hátt í gegnum sendingafeila eða rökræðum við dómara 

(Bilge, 2012; Dimitrios, 2019; Saavedra o.fl., 2017).  

Nútímahandbolti 
Í rannsókn sem kom út árið 2019 var heimsmeistarakeppni kvenna í handbolta skoðuð 

frá 2009 til 2017 og reynt að skoða árangur liða á stórmótum eftir frammistöðu leikmanna 

sem og framgangi leiksins (Dimitrios, 2019). Niðurstöður sýndu að ekki var mikil munur á 

mörkum skoruðum eftir leikstöðum. Hins vegar var mikill munur á fjölda skoraðra marka, 

stolnum boltum og hraðahlaupa. Höfundar rannsóknarinnar útskýrðu niðurstöður með því 

að þjálfun í kvennahandbolta hefði batnað töluvert á þessum árum og eru niðurstaða þess 

að leikmennirnir væru orðnir betri. Þar með væri minna um tapaða eða stolna bolta sem 

yfirleitt leiða til auðveldra skoraðra marka í hraðahlaupum. Þar með væru árangursrík lið 

með færri mistök og meira af góðum uppstilltum sóknar- og varnaleik (Dimitrios, 2019).  
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Önnur rannsókn sem kom út árið 2012 skoðaði Evrópu-, Heimsmeistara- og 

Ólympíumót karla í handbolta frá 2004 til 2012 með þeim tilgangi í að greina hvað aðskildi 

efstu liðin frá þeim lægri (Bilge, 2012). Aðeins voru efstu átta liðin skoðuð á hverju móti. 

Niðurstöður sýndu að þau lið sem enduðu í topp átta voru með betri í hraðahlaupsnýtingu 

sinni auk þess sem að þau spiluðu miklu kröftugari og hraðari handbolta bæði varnalega 

og sóknarlega, og þá sérstaklega lið frá Evrópu (Bilge, 2012). Það sem kannski vakti hvað 

mesta undrun við niðurstöðurnar voru að þessi Evrópulið fengu samt hlutfallslega minna 

af hraðahlaupum í leikjum sínum samanborið við önnur lönd en nýttu þau tækifæri betur. 

Gaf það til kynna að efstu átta liðin spiluðu betri uppstilltan sóknar- og varnarleik og því 

minna um tæknifeila. Svipuð rannsókn sem kom út 2017 sýndi fram á nær svipaðar 

niðurstöður þegar Ólympíukeppni karla í handbolta frá 2004-2016 var skoðuð en þar voru 

sigursælari lið með færri tæknifeila (11.5 ± 3.6) en þau lið sem ekki voru jafn sigursæl 

(13.6 ± 4.5) í hverjum leik að meðaltali (Saavedra o.fl., 2017). Aðrar niðurstöður sýndu 

fram á stöðuga aukningu í hraða leiksins og að skotnýting leikmanna óx milli móta sem 

gefur merki um að handboltaleikmenn í dag séu stöðugt að verða betri og betri (Bilge, 

2012).  

Þegar þessar þrjár rannsóknir eru skoðaðar eru nokkrir hlutir sem standa út. Að 

sjálfsögðu þurfa leikmenn að skora úr færunum sínum og markmenn að verja skot til þess 

að auka líkur sínar á að liðið sitt vinni. Mörg lið í þessum rannsóknum voru með mjög 

hagkvæma leikmenn þegar kom að skotnýtingu. En það sem aðskildi þau lið frá efri 

liðunum voru tæknifeilar, ákvörðunartaka leikmanna og gæði uppstillrar sóknar- og 

varnartaktíkar (Bilge, 2012; Dimitrios, 2019; Saavedra o.fl., 2017). Með því að reyna halda 

tæknifeilum eins og töpuðum boltum og feil- sendingum í lágmarki og æfa ákvörðunartöku 

leikmanna má stuðla að bættum árangri. Einnig lögðu höfundar rannsóknanna til að slíkir 

æfingaþættir ættu að vera fastaliðir inn í yngriflokkastarfi félaga til þess að rækta framtíðar 

Evrópu-, Heims- og Ólympíumeistara (Bilge, 2012; Dimitrios, 2019).  

Líkamlegar kröfur handboltans 
Handbolti í dag er líkamlega áreynslu mikill og krefst stöðugrar líkamlegra einvíga og 

mótstöðu við andstæðing (Michalsik og Aagaard, 2015). Handboltamenn þurfa að búa 

yfir miklum alhliða styrk þar sem þeir þurfa að getað hoppað hátt, skotið fast, brotið á 

andstæðingi sínum og hlaupið hann svo af sér með sprettum eða snöggum 
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stefnubreytingum. Einnig er mikið um að leikmenn taki miklar sveiflur milli spretta og 

kyrrstöðu á meðan keppni stendur (Póvoas o.fl., 2012). Allar þessar hreyfingar setja mikið 

álag á líkama leikmanna og því er það mjög mikilvægt að handboltaleikmenn séu 

sterklega byggðir og í góðu formi. Hins vegar þegar kemur að líkamlegri þjálfun milli karla 

og kvenna í handbolta hafa rannsóknir sýnt fram á að karlar hagnist meira að loftfirtri 

þjálfun á meðan konur hagnist meira af loftháðri þjálfun (Michalsik og Aagaard, 2015).  

Þegar kemur að líkamlegri stöðuþjálfun í handbolta má staðla hana eftir því hvaða 

stöðu leikmenn spila þar sem mismunandi stöður krefjast mismunandi úthalds og krafts. 

Hornamenn hagnast mest á sprengikrafti. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hornamenn 

sem búa yfir miklum sprengikrafti þróa með sér í kjölfarið hærri stökkkraft og 

spretthæfileika (Gorostiaga, Izquierdo, Iturralde, Ruesta og Ibáñez, 1999; Hermassi, 

Chelly, Fathloun og Shephard, 2010; Karcher og Buchheit, 2014).  Leikstaða skyttu og 

miðjumanna hagnast mest af samblöndu af sprengikraftsþjálfun og vöðvauppbyggingar 

ásamt hærri tölu í „1 Rep Max“ (1RM). Rannsóknir hafa sýnt fram á að skyttur með þessa 

blöndu af styrkarþjálfun stökkva hærra, skjóta betur, betri í sprettum og hafa meira þol 

gegn mótstöðu andstæðinga en þessi leikstaða er oft mjög líkamlega áreynslumikil staða 

á vellinum (Gorostiaga o.fl., 1999; Hermassi o.fl., 2010; Karcher og Buchheit, 2014). 

Staða línumanna hagnast mest af styrktarþjálfun sem einblínir á vöðvauppbyggingu. 

Hlutverk línumanna er í mörgum tilvikum að setja upp hindrun á andstæðinginn til þess 

að liðsfélagi hans fái betra færi til að skora. Rannsóknir hafa sýnt fram á að línumenn 

með meiri vöðvamassa eigi auðveldara með það hlutverk sem ætlast er af þeim á vellinum 

sem leiðir til betri árangurs (Gorostiaga o.fl., 1999; Hermassi o.fl., 2010; Karcher og 

Buchheit, 2014). Markmenn hagnast mest á sprengikraftsþjálfun með viðbragðsþjálfun 

bætt við. Markmenn hafa það hlutverk að koma í veg fyrir að boltinn fari í markið. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að með mótstöðu styrktarþjálfun samhliða leiklíkum æfingum 

eykur samhæfingu augna og útlima sem og hraða markmannsins að koma í veg fyrir 

boltann. Einnig getur þessi styrktarþjálfun komið í veg fyrir ofréttu í olnboga en það eru 

algeng meiðsli markmanna þar sem skot frá skyttum geta auðveldlega náð 100 kílómetra 

hraða á klukkustund (Gorostiaga o.fl., 1999; Hermassi o.fl., 2010; Karcher og Buchheit, 

2014). 
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Skipulögð barna- og unglingastarfsemi í íþróttum 
Íþróttastarfsemi fer vaxandi ár hvert í heiminum og eru oftar en ekki stór hluti í 

samfélögum, borgum og löndum. Oftar en ekki eru íþróttir samfléttar inn í tómstunda- og 

skólastarf. Íþróttir eru vinsælasta tómstundaiðkun barna á Íslandi en samkvæmt 

Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) stunda 8 af hverjum tíu börnum skipulagðar íþróttir með 

íþróttafélagi við 12 ára aldur („Íþróttir barna og unglinga“, 2019). Íþrótttir ásamt öðru 

skipulögðu tómstundarstarfi sem eru undir leiðsögn fagaðila eru almennt talin hafa viðtæk 

forvarnargildi gegn afbrotum, ofbeldi, og vímuefnaneyslu auk þess sem að íþróttta- og 

tómstundarstarf getur aukið námsárangur, vellíðan og jákvæðri sjálfsvirðingu og 

líkamsmynd („Forvarnir“, 1997).  

Rannsókn sem kom út árið 2011 sýndi fram á að barna-og unglingastarf í íþróttum 

veita iðkendum mikla jákvæða þróun, bæði andlega, félagslega og líkamlega (Coakley, 

2011). Líkamleg þróun í barna-og unglingastarfi er eiginleiki iðkenda til að framkvæma 

sérhæfðar hreyfingar íþróttarinnar, bætingar í heilbrigði og hreysti og almennri líkamlegri 

vellíðan. Félagsleg þróun iðkenda er að íþróttir byggja um persónuleika iðkendanna, að 

geta unnið saman í hópum eða í liði, sjálfsstjórnun, samskipti, hlíðni og íþróttamannslega 

hegðun í formi heiðarleika. Andleg þróun iðkenda myndi vera í formi sjálfstrausts, bætri 

sjálfsímynd og ýtir undir að iðkendur setji sér markmið og reyni að þá þeim markmiðum 

sem þeir setja sér. Annar jákvæður hlutur sem íþróttaiðkun veitir iðkendum eru góðar 

fyrirmyndir en þessar fyrirmyndir gætu verið leikmenn á afreksstigi í sömu íþrótt, þjálfarar 

eða aðrir iðkendur (Coakley, 2011). 

Rannsókn sem kom út 2009 reyndi að skilgeina hver tilgangur og markmið barna- 

og unglingastarfa í íþróttum ætti að vera og komst að þeirri niðurstöðu að barna- og 

unglingastarfi í íþróttum má skipta niður í nokkur viðfangsefni (Malina, 2009). 

Ánægja í íþróttaiðkun er helsta hvöt fyrir iðkun barna og unglinga í íþróttastarfi. 

Fyrir flesta iðkendur er upplifun þeirra í íþróttaiðkun almennt jákvæð og ánægjuleg en það 

eru til undantekningar og tengjast þær að mestu leiðbeinendum eða þjálfurum í 

íþróttastarfinu. Aðrir þættir sem geta stuðlað gegn ánægju iðkenda er hlutdrægni 

þjálfara/leiðbeinenda, lélegt kennsla, lítill spiltími, lélegt skipulag eða kerfið sem 
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íþróttastarfið fer eftir (Malina, 2009). Mikilvægt er að koma í veg fyrir þessa hluti svo að 

ánægja iðkenda sé sem mest.  

Oftar en ekki er það mikil áhugahvöt iðkenda að stunda íþróttaiðkun vegna þess 

að þeir vilja læra sérstaka færni í þeirri íþrótt sem þeir hafa áhuga á. Það að kenna 

iðkendum hreyfingar íþrótta er eitt af aðalmarkmiðum íþróttastarfs á barna- og 

unglingastigi. Til þess að þessi færni sé kennd rétt er mjög mikivægt að hafa hæfa þjálfara 

eða leiðbeinendur við þjálfun á barna- og unglingaaldri. Mikilvægt er að æfingarnar séu 

staðlaðar og aðlagar þeim hópi sem er verið að kenna hverju sinni og að tími sé gefin í 

þessar æfingar (Malina, 2009). Það sem skiptir hvað mestu máli á þessu stigi í þjálfun er 

umhverfið sem þessar æfingar eiga sér stað í. Sem dæmi hver eru einkenni þjálfarans 

sem leiðbeinir iðkendunum á þessu stigi, gefur hann góðar athugasemdir eða 

leiðbeiningar til iðkendana til þess að hjálpa þeim að bæta sig ? Má gera mistök í þessu 

umhverfi eða í þessum æfingum ? Þessar æfingar skipta hvað mestu máli þegar 

sérhæfðar hreyfingar eru kenndar, iðkendur þurfa að fá tíma, svigrúm og fá að gera mistök 

til þess að læra af þeim og verða betri (Malina, 2009).  

Mikilvægt er að börn þrói með sér heilbrigðan, sterkan og hraustan líkama til þess 

að koma í veg fyrir sjúkdóma og lifa heilbrigðu lífi og eru íþróttir góð leið til þess að stuðla 

að því. Börn og unglingar sem stunda skipulagðar íþróttir eða lifa aktívum lífstíl hafa 

almennt hærra loftháð þol  samanborið við börn og unglinga sem gera það ekki (Malina, 

Bouchard og Bar-or, 2004). Minni líkamsfita sem og beinþykkleiki eru algeng einkenni 

barna og unglinga sem stunda skipulagðar íþróttir (Malina, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengingu, þó veika tengingu, á milli skipulagðrar 

íþróttastarfsemi og sterkst sjálfsálits, sjálfsímynd, námsárangurs, framkomu og 

íþróttahæfni hjá iðkendum (Strong o.fl., 2005). Félagsleg bæting í gegnum íþróttir hefur 

verið lítið rannsökuð og því er ekki hæft að staðfesta að íþróttaiðkun auki félagslega hæfni 

iðkenda en þær rannsóknir sem hafa verið gerðar geta þó sýnt fram á veika tengingu þar 

á milli. Oftast verður bæting í félagslegri hæfni í umhverfi þar sem þjálfarar veita mikinn 

stuðning, einbeiting er meira á að læra hlutina rétt og bæta sig í stigvaxandi skrefum 

frekar en að einblína á niðurstöður í keppni. Slíkir þjálfarar og umhverfi virðast ýta undir 

meiri vináttu á milli liðsfélaga, þjálfara og meiri ánægju í íþróttaiðkun (Malina, 2009).  
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Kenna þarf iðkendum að þekkja rétt frá röngu, fara eftir reglum leiksins bæði á 

æfingum og í keppni og bera virðingu fyrir andstæðingum, liðsfélögum og öðrum sem 

koma að eins og dómurum, sjálfboðaliðum og áhorfendum. Hegðun þjálfara spilar 

lykilhlutverk í hvort iðkendur læra þessa eiginleika en hegðun þjálfara hefur mikil áhrif á 

þróun iðkenda sem leikmenn og persónur (Malina, 2009).  

Skipulagt íþróttastarf býður upp á reglulega líkamlega hreyfingu í öruggu umhverfi. 

Ekki eru allir iðkendur í skipulögðum íþróttum sem komast á afreksstig í sinni íþrótt en 

skipulagt íþróttastarf getur hins vegar ýtt undir að þeir iðkendur sem brottfallast úr 

íþróttum stundi samt reglulega hreyfingu og þar með stuðli að heilbrigðari og betri lífstíl 

samanborið við þá sem stunda ekki skipulagðar íþróttir (Barnekow-Bergkvist, Hedberg, 

Janlert og Jansson, 2001).  Þó svo að það sé ekki alltaf aðal markmiðið, þá má ekki líta 

framhjá því að skipulagðar íþróttir stuðli að heilbrigðari lífstíl eftir að iðkendur brotfallast 

úr íþróttinni (Malina, 2009). 

„Developmental Model of Sport Participation“ (DMSP) er kerfisbundið módel sem 

samanstendur af sjö stigum um hvernig best er að standa að þroska og þróun 

íþróttaiðkenda. Cóté og Vierimaa sögðu að barna- og unglingastörf í íþróttum ættu að 

vera skipulögð á þann hátt til að ná sem mestri þáttöku frá iðkendum, ná sem hæstri 

framistöðu og persónulegum þroska iðkenda (Cóté og Vierimaa, 2014). DMSP talar um 

að fjölbreytni í íþróttaiðkun á yngri árum hindrar ekki getu iðkenda til þess að ná góðum 

árangri í einni íþrótt eftir kynþroska. Fjölbreytni í íþróttaiðkun  á yngri árum ýtir frekar undir 

jákvæða langtíma  þróun í hreyfinámi iðkenda. Iðkendur ættu einnig að fá mikla æfingu í 

leiklíkum aðstæðum til þess að byggja upp innri áhugahvöt, betra hreyfinám og hugræna 

reynslu. Þegar líður á kynþroska iðkenda mælir DMSP með að iðkendur velji sér eina 

íþrótt til þess að æfa og sérhæfa sig í þeirri grein. Við sjöunda stig (16 ára aldur) eiga 

iðkendur að hafa þroskast og þróað með sér betra hreyfinám, hugræna reynslu, 

félagslega- og andlega reynslu til þess að sérhæfa sig í einni íþróttagrein (Cóté og 

Vierimaa, 2014).  
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Skipulögð þjálfun í handbolta 
Þjálfun í íþróttum þarf að vera stöðluð og skipulögð og hafa skýr markmið (Coakley, 

2011). Mikilvægt er að hafa í huga við þjálfun á íþróttagreinum að brjóta niður íþróttina 

niður í minni hreyfifasa og kenna hvern fasa fyrir sig. Þar með er hægt að stuða að 

stigvaxandi hreyfinámi og getu hjá iðkendum (Magill og Anderson, 2014).  

HSÍ gaf út kennsluskrá árið 2010 með þeim tilgangi að búa til rammaáætlun fyrir 

þjálfun í yngriflokkum (Ármannsson, 2010). Þar er tekið tillit til aldurs, þroska og getu 

iðkenda. Þar með er HSÍ komin með grunn sem allar aðrar handboltadeildir geta stuðst 

við í sinni þjálfun (Ármannsson, 2010).  Einnig er algengt að íþróttafélög hafi sína eigin 

íþróttanámskrá sem tekur tillit til allra deilda félagsins. Dæmi um slíka námskrá er 

Íþróttanámskrá Fram en hún tekur fram almenna stefnu í yngriflokkastarfsemi félagsins 

sem og reglugerðir um stjórnir og nefndir innan félagsins og lög (Guðlaugsson, 2013). Þó 

þessar skrár séu vel skipulagðar og markvissar, þá er oft ekkert endilega farið eftir svona 

námskrám þar sem oft er engin eftirfylgni eftir þjálfurum.  

Þjálfarar barna og unglinga 
Íþróttafélög geta verið með flottar stefnur og barna- og unglingastörf vel skilgreind og vel 

sett upp en ef félagið er ekki með réttu þjálfarana í starfi hjá sér er lítið hægt að marka 

allar stefnur og markmiðarsetningu ef þjálfararnir fara ekki eftir henni. Hlutverkarammi 

þjálfara í barna-og unglingastarfi er víður oft ekki sérstaklega vel skilgreindur eða 

skipulagður  og oftar en ekki eru þjálfararnir ekki reynlsumiklir. Þar með eru þjálfararnir 

oft einir á báti þegar kemur að þjálfun iðkenda sinna (W. Gilbert og Trudel, 1999). Þar 

með getur annar þjálfari lagt meiri áherslur á að vinna og læra sérhæfðar líkamshreyfingar 

í íþróttinni á meðan annar þjálfari leggur meiri áherslu á að hafa gaman og félagslega 

þroskun. Þetta getur búið til ákveðið ójafnvægi inn í heilu félagi sem leiðir til þess að allir 

eru á leiðinni í sitthvora áttina (W. Gilbert og Trudel, 1999).  

Þjálfarar, hvort sem þeir eru í barna-og unglingastarfi eða í afreksstarfi þurfa að 

gera sér grein fyrir því að þeirra hlutverkarammi er ekki bara að kenna og þjálfa líkamlega 

sérhæfingu í íþróttum, þeirra hlutverkarammi er miklu víðari (W. D. Gilbert og Trudel, 

2004).  
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Árið 2000 reyndu rannsakendur að kanna gildi og heimspeki í þjálfun hjá 22 barna- 

og unglingaþjálfurum í hafnabolta og mjúkbolta (softball). Tekin voru eigindleg viðtöl við 

þessa þjálfara og þeir spurðir hvaða gildi sá þjálfari leggur áherslu á í sínum flokki og að 

hvort að vinna væri mikilvægur partur af þeirra þjálfun (McCallister, Blinde og Weiss, 

2000). Niðurstöður sýndu að þjálfararnir lögðu áherslu á mörg gildi eins og 

íþróttamannslega hegðun, virðingu, styðja liðsfélaga sína, sérhæfingu í líkamlegum 

hreyfingum, koma jafnt fram við alla iðkendur og að hafa gaman. Hins vegar var mikið 

ósamræmi í svörum þjálfara þegar þeir voru spurðir út í hvernig þeir þeir tengdu þessi 

gildi inn í þjálfunarhegðun sína. Mesta ósamræmið var á milli þess að vinna og að koma 

jafnt fram við alla iðkendur (McCallister o.fl., 2000). Þessi rannsókn gefur frekar litla 

hugmynd um hlutverkaramma þjálfara í barna-og unglingastarfi. Þegar allar rannsóknir 

um hlutverkaramma þjálfara eru skoðaðar frá 1970 til 2001 vorum um 90% þeirra 

rannsókna (n = 611) sem ekki skilgreindum viðmið eða hlutverkaramma þjálfara (Wade 

Gilbert, 2002).  

Árið 2004 kom rannsókn út með það markmið að reyna setja skýra mynd á 

hlutverkaramma þjálfara í barna- og unglingastarfi. Valdnir voru 3 fótboltaþjálfarar og 3 

íshokkíþjálfarar til þess að taka þátt í þessari rannsókn. Allir þessir þjálfarar voru þjálfarar 

í yngriflokkum, sumir með lið í toppbaráttu en aðrir með lið í lakari baráttu. Allir þessir 

þjálfarar fengu meðmæli frá sérsamböndum þeirra til þess að vera valdnir í þessa 

rannsókn þar sem þeir höfðu allir sýnt áhuga á að læra meira um þjálfun, voru virtir inn í 

sínu félagi og voru litnir á sem góðir leiðtogar í sínum flokkum. Samtals var meðal reynsla 

þessara þjálfara 10.7 ár og aldur iðkendana sem þeir þjálfuðu voru 10-14 ára. Yfir heilt 

leikjatímabil urðu rannsakendur vitni að 59 viðburðum og tóku  148 viðtöl við þessa 

þjálfara samtals. Þegar niðustöður voru greindar og voru nokkrir hlutir sem allir þjálfararnir 

áttu sameiginlegt sem að ætti að vera inn í þeirra hlutverkaramma. Allir þjálfararnir lögðu 

áherslu á aga, staðla æfingar að aldri iðkenda, ánægju, sérhæfða þjálfun, persónulega 

og félagslega þróun, vinna og að staðla væntingar að hæfileikum hópsins. Aðrir hlutir sem 

flestir lögðu áherslu á voru liðsheild, samgirni, jákvætt liðsumhverfi og öryggi (W. D. 

Gilbert og Trudel, 2004). 
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Þjálfararnir töldu það allir að þeirra hlutverk var ekki bara að mæta á æfingar, 

stjórna þar og fara svo heim. Sem dæmi allir þjálfararnir voru með aga, þá myndu þeir 

ekki leyfa óviðeigandi samtöl um aðra leikmenn, dómara eða eigin liðsfélaga milli iðkenda 

sinna, þeir þyrftu að læra að sýna virðingu og þjálfararnir kenndu það í gegnum aga og 

leiðrétta ranga hegðun hjá iðkendunum sínum. Persónuleg og félagsleg þróun iðkenda 

var eitthvað sem skipti þjálfarana miklu máli. Sem dæmi þegar einn þjálfarinn fór með 

liðið sitt í keppnisferðalag þá setti þjálfarinn fram ákveðnar kröfur eða viðmið um hvernig 

hann ætlaðist til að iðkendurnir hagi sér, vera félaginu/liðinu til fyrirmyndar, kurteisi o.s.f. 

Einnig verðlaunuðu þjálfararnir oftast vinnusemi og rétt viðhorf fram yfir getu (W. D. 

Gilbert og Trudel, 2004).  

Þjálfararnir töldu einnig það mikilvægt að veita iðkendum sínum sérhæfða þjálfun 

í íþróttinni og gefa þeim tækifæri til þess að þróa og bæta þá hæfni. Eitt sinn lenti eitt lið í 

þeirri aðstöðu að andstæðingar þeirra myndu ekki komast til að spila gegn þeim 

samkvæmt fyrirfram ákveðnu skipulagi og samkvæmt reglum þá hefði þjálfarinn geta hirt 

sigur úr þeirri umferð, þjálfarinn kaus hinsvegar frekar að finna nýjan tíma á leikinn til þess 

að leikmennirnir hans fengu tækifæri til þess að halda áfram að þróa sérhæfðu hreyfingar 

sínar (W. D. Gilbert og Trudel, 2004). Allir þjálfararnir töldu það að vinna skipti miklu máli. 

Þeir töldu það mikilvægt að kenna iðkendum sínu að vinnusemi, metnaður og vilji skilar 

þeim árangri og að sigur væri góð ummerki um þrekverkið. Þjálfararnir tóku það líka fram 

að þegar „allt væri undir“ þá spiluðu þeir alltaf á bestu leikmönnunum sínum, sem dæmi 

ef þeir væru að spila í útsláttarkeppni í bikar. Allt liðið hagnast á því að vera með bestu 

leikmennina inn á þegar á móti blæs og með sigri þá heldur tímabilið áfram (W. D. Gilbert 

og Trudel, 2004).  Og að lokum þá skipti það lykilmáli að það væri gaman á æfingum hjá 

þjálfurunum. Ef það var ekki gaman, þá væri meira líklegra að iðkendurnir droppuðu út 

eða hættu allri iðkun. Ef það er gaman á æfingum, þá leitast iðkendurnir í að mæta á 

æfingar, þeim hlakkar til. Með öllum þessum punktum sem nefndir voru hér reyndu 

þjálfararnir að stuðla að jákvæðu liðsumhverfi, félagslegri og persónulegri vexti, auknum 

tækifærum til þess að bæta hreyfinámið sitt og sigurhugarfar var ávallt huga (W. D. Gilbert 

og Trudel, 2004).  
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Hugmyndafræði þjálfara getur einnig hjálpa þeim við að varpa skýrari mynd á 

hlutverkaramma þeirra. Árið 2013 gáfu þeir Pete Van Mullem og Dave Brunner út skýrslu 

fyrir þjálfara um hvernig þeir geta þróað sína eigin þjálfaraheimspeki (Van Mullem og 

Brunner, 2013). Þeir skiptu verkinu sinu niður í átta hluta um hvernig þjálfarar geta þróað 

sína eigin hugmyndafræði: 

1. Fyrsta sem þjálfarar þurfa gera er að greina gildin sín. Gildin eru eitthvað sem að 

þjálfarinn stendur fyrir, setur metnað í að þeim sé framfylgt og hann leggur tíma, 

orku og vinnusemi í gildin sín.  

2. Þjálfari þarf að vera með sína hugmyndafræði (self belive system) þar sem það 

gefur þjálfaranum áræðanleika og gefur liðinu hans skýra mynd hvað þjálfarinn 

leggur vinnu í. Sem dæmi þá getur þjálfari sagt „sókn vinnur leiki, vörn vinnur titla“, 

þá gefur það liðinu ákveðna hugmynd um hvar áherslurnar liggja.  

3. Þjálfari þarf að þróa sína persónlegu markmiðastefnu sem tekur gildi þjálfarans og 

sjálfstrúunar kerfi og myndar ákveðnar leiðbeiningar sem þjálfarinn fer eftir. Sem 

dæmi ef eitt af gildum þjálfarans er vinnusemi þá getur hann verðlaunað iðkendur 

sem leggja sig meira fram en aðrir með meiri spil tíma, þótt þeir séu ekki endilega 

með þeim bestu í liðinu.  

4. Setja fram frammistöðu viðmið fyrir sjálfan þig. Sem dæmi að vera alltaf tilbúinn 10 

mínútum fyrir æfinguna eða alltaf mæta á æfingu eða í keppni með það markmið 

að leggja sig 100% fram. 

5. Skilgreindu hver tilgangurinn þinn er sem þjálfari, ertu að reyna að vinna eða ertu 

að reyna bæta iðkendurna sem íþróttafólk. Mikiðvægt að skilgreina tilganginn sinn.  

6. Þjálfari þarf að búa til markmiðastefnu fyrir liðið. Það fléttist að sjálfsögðu inn í 

markmiðastefnu þjálfarans en tengist meira leiðtogum liðsins eins og fyrirliðum. 

Markmiðastefna liðsins gæti verið að gefast aldrei upp, spila fasta vörn eða fagna 

alltaf í hvert skipti sem liðið skorar, þá er það undir fyrirliðum og leiðtogum liðsins 

að framfylgja því og smita út frá sér til leikmannana.  

7. Setja fram frammistöðu viðmið á liðið. Sem dæmi að vera ekki með fleirri en 5 

tæknifeila eða mæta alltaf 100% undirbúin í leikina eða vera með 65% skotnýtingu 

heilt yfir.  
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8. Skrifaðu hugmyndafræðina þína niður. Verður að hafa hana í föstu formi og 

sjáanlega til þess að þú getir framfylgt henni (Van Mullem og Brunner, 2013).  

Þjálfarar eða íþróttafélög geta einnig sett upp hugmyndafræði sína upp í myndrænt form 

sem en John Wooden fyrrverandi þjálfar UCLA háskólaliðsins í körfubolta gerði slíkt þegar 

hann þjálfaði liðið frá 1948 til 1975 („Coach: The Life and Legacy of John R. Wooden - 

YouTube“, 2016; Olian, 2009). Wooden náði mjög góðum árangri með liðið en hann vann 

664 leiki og tapaði aðeins 162 leikjum sem þjálfari UCLA og var valinn besti þjálfari 

háskólakeppninar (NCAA) sex sinnum. Wooden var ekki bara körfuboltaþjálfari heldur 

líka kennari lífsins, honum fannst kennsla vera mikilvægari heldur en að kenna 

nemendum sínum að skjóta körfubolta. Þess vegna bjó hann til „ Pyramid of Success“ en 

sá pýramídi samanstóð af fimmtán gildum sem eiga að leiðbeina nemendum sínum í átt 

að árangri („Coach: The Life and Legacy of John R. Wooden - YouTube“, 2016; Olian, 

2009).   

Pýramídi Woodens hefur mörg góð gildi og er góð leið til þess að innleiða gildi inn 

í þjálfun eða annars konar barna- og unglingastarf. En til þess að farið sé eftir slíku kerfi 

þarf mikla vinnusemi og aga til að fara eftir og ná árangri („Coach: The Life and Legacy 

of John R. Wooden - YouTube“, 2016; Olian, 2009). 

Þegar að heimildir hafa verið skoðaðar þá tekur rannskaandi eftir 5 þemum sem 

hægt er að nota til þess að uppfæra núverandi námskrá Fram en hér fyrir neðan verða 

þemun talin upp: 

Tæknilegar áherslur 
Þegar iðkendur læra íþróttir eru tæknilegar áherslur sem fylgja hverri íþrótt sem einkenna 

íþróttagreinina sem slíka (Malina, 2009; Póvoas o.fl., 2012). Sem dæmi í handbolta að 

kasta og grípa bolta. Þessar tæknilegu áherslur er mikilvægt að skilgreina eftir 

aldurskeiðum í þjálfun íþróttafélaga þannig að þegar iðkendur komast á 

meistaraflokksstig, þá eru iðkendur eins fullmótaðir handboltaleikmenn og mögulegt er 

með vítt hreyfinám og tæknilega getu í íþróttagreininni (Magill og Anderson, 2014; Malina, 

2009).  
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Líkamlegar áherslur  
Íþróttagreinar hafa mismunandi líkamlegar áherslur þegar kemur að styrk, snerpu og 

úthaldi. Handbolti krefst mikils alhliðar hreystis og því er mikilvægt að það sér æft 

stigvaxandi í þjálfun íþróttafélaga (Gorostiaga o.fl., 1999; Hermassi o.fl., 2010; Karcher 

og Buchheit, 2014; Michalsik og Aagaard, 2015; Póvoas o.fl., 2012). Mikilvægt er líka að 

ikendur fái alhliðar hreyfinám í yngstu stigum íþróttaiðkun svo a hreyfigeta og hreyfinám 

sé vítt (Magill og Anderson, 2014). Einnig er mikilvægt að börn og unglingar þrói með sér 

alhliðar heibrigðan líkama og eru íþróttaiðkun góð leið til þess (Malina, 2009).  

Félagslegar áherslur 
Íþróttir eru oft fastur liður í dagslegu lífi barna og unglinga („Íþróttir barna og unglinga“, 

2019; Malina, 2009). Þar með eru miklar félagslegir þættir sem eiga sér stað og íþróttir 

þar með frábær staður til þess að leggja inn ákveðnar félaglegar áherslur. Oftar en ekki 

er það undir þjálfurum komið að kenna iðkendum sínum rétta félagslega hegðun í 

íþróttum eins og liðsvinnu, íþróttamannslega hegðun, liðsheild, vináttu og stemningu 

innan hópsins og baráttu. Einnig eru þjálfarar fyrirmyndir iðkenda og það skal hafa í huga 

(Coakley, 2011; W. Gilbert og Trudel, 1999; Malina, 2009; Strong o.fl., 2005).  

Andlegar áherslur 
Íþróttaiðkun getur ýtt undir mikinn andlegan þroskra iðkenda (Coakley, 2011; Malina, 

2009; Malina o.fl., 2004; McCallister o.fl., 2000). Mikilvægt er því að í skipulögðu 

íþróttastarfi að einhverskonar grunn gildi séu kennd iðkendum. Sem dæmi að kunna að 

læra af mistökum sínum, vera stundvísir, hafa metnað og vilja í að gera vel, þora að taka 

af skarið og fara út fyrir þægindaramma sinn (Coakley, 2011; Malina, 2009; Malina o.fl., 

2004; McCallister o.fl., 2000). 

Hugmyndafræði þjálfara 
Þjálfarar og leiðbeinendur eru stór hluti skipulagðs barna- og unglingastarfa. Þjálfarar eru 

ekki einungis þjálfarar heldur líka fyrirmyndir iðkenda og kennarar. Hugmyndafræði í 

þjálfun er eitthvað sem allir þjálfarar ættu að kynna sér betur og þar með skilgreina betur 

sinn eiginn þjálfarastíl og gildi sem hann fer eftir. Þessi gildi eru eitthvað sem iðkendur 

eiga að geta nýtt sér fyrir utan íþróttina sína, sem dæmi vinnusemi eða stundvísi (Coakley, 

2011; W. D. Gilbert og Trudel, 2004; W. Gilbert og Trudel, 1999; McCallister o.fl., 2000). 

Einnig ættu íþróttafélög hafa sín eigin gildi sem einkenna félgið. Hægt er að bæta við 



18 
 

mótaðari þjálfunarstefnu sem og hjálpa þjálfurum félagsins við að búa til sína eigin stefnu 

eða þjálfunarspeki hjá Fram. Einnig getur það hjálpa þeim að hnitmiða þá þætti sem hafa 

hvað mesta vægi í hverjum flokki fyrir sig. 
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Framkvæmdarkafli 
Í þessum kafla er gert grein fyrir gagnasöfnun, heimildarvinnu og úrvinnslu verkefnis í 

heild. Einnig er greint frá áliti rannsakanda. 

 

Fyrsta sem rannsakandi gerði við gerð þessarar verkefni var að taka fund bæði 

með fulltrúum Unglingaráðs Fram í handbolta sem og íþróttastjóra félagsins. Tilgangur 

fundarins var að komast að hvað unglingaráðið var að leytast að í þessu verkefni og 

hnitmiða markmið verkefnisins. Niðurstaðan var sú að  búa til þjálfunarstefnu sem hefur 

það að markmiði að gera þjálfun innan félagsins markvissari og staðlaða. Þjálfarar sem 

að koma inn í félagið eiga að geta lesið stefnuna og séð hvaða áherslur eru lagðar fyrir í 

hverjum flokki sem og hvernig Fram vill að sínir iðkendur séu þjálfaðir í hverjum og einum 

flokki. Sama á við um þjálfara innan félagsins, stefnan getur hjálpað þjálfurum sem eru 

að skipta um flokka þar sem áherslur geta verið mjög ólíkar. Þjálfunarstefnan á einnig að 

skila fullmótuðum handboltaleikmönnum upp í meistaraflokka félagsins. Fundurinn stóð 

yfir í klukkustund eða svo. Reglulegir fundir voru teknir svo með fulltrúum Unglingaráðs á 

meðan vinna verkefnis stóð yfir. Einnig áttu rannsakandi og formaður Unglingaráðs í 

reglulegum samskiptum um verkefnið bæði rafrænt og svo við uppákomur á æfingum eða 

á leikjum félagsins. Reglulegir fundir teknir við leiðbeinendur verkefnisins. Rannsakandi 

sýndi fram á framfarir í verkefninu skref fyrir skref á þessum fundum og góðar umræður 

áttu sér stað á öllum fundum. Einnig hjálpuðu leiðbeinendur rannsakanda við að einangra 

viðfangsefni verkefnisins betur og beina rannsakanda í rétta átt.  

Þegar verkefnið var samþykkt bæði af leiðbeinendum og Unglingaráði Fram hófst 

heimildarvinna strax hjá rannsakanda. Rannsakandi eyddi nær öllum janúar mánuði sem 

og góðum hluta febrúar mánaðar í heimildarvinnu. Rannsakandi fann mjög góðar heimildir 

við gerð þessarar verkefnis í formi rannsókna, ítarefna og fræðibóka en fyrir hverja heimild 

sem rannsakandi fann sem átti við þetta verkefni, þá hafði rannsakandi farið í gegnum 

tvær til þrjár aðrar heimildir. Mikil vinna var lögð í heimildarvinnu þessa verkefnis. Einnig 

notaði rannsakandi önnur verkefni sem hann hafði gert til stuðnings þessa verkefnis.  

Einnig var núverandi íþróttanámskrá Fram skoðuð og er markmið rannsakanda að 

nútímavæða hana og hafa útlit hennar meira áhugaverði í útliti og lestri. Rannsakandi og 
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Unglingaráð voru sammála því að lítið væri farið eftir Íþróttanámskránni þó gildi hennar 

væru góð en kannski útlit hennar og uppsetning ekki endilega heillandi fyrir augað og 

hvað þá í lestri.  

Ég hef mikinn áhuga á þjálfun í handbolta og hvernig ætti að koma að sitgvaxandi 

þjálfun iðkenda. Í minni reynslu hef ég ekki farið eftir neinni námskrá eða einhverskonar 

leiðbeiningum frá félaginu sem ég hef verið að þjálfa hjá, þó slíkt sé til staðar hjá félaginu 

mínu. Mér finnst vanta eftirfylgni á slíkum skrám til þess að standa að skipulögðu og 

stigvaxandi barna- og unglingastarfi til þess að ná sem bestum árangri og er það 

markmiðið mitt að þetta verkefni komi til móts við það. 

Uppbygging þjálfarastefnu Fram var byggð með stuðningi bæði frá kennsluskrá HSÍ og 

íþróttanámskrá Fram sem og öllum heimildum sem kynntar voru í inngangi þessa 

verkefnis. Markmið rannsakanda er að búa til hagkvæmari og nútímanlegri þjálfarastefnu 

með það að markmiði að yngriflokkar Fram hafi ákveðið einkenni sem öll lið yngriflokka 

Fram í handbolta bera.  
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Niðurstöður 
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Þjálfunarstefna Fram 

Handboltadeild – Yngri flokkar 

Höfundur : Róbert Árni Guðmundsson 
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Markmið stefnunar 
Markmið þjálfunarstefnu Fram er að hafa til staðar markvissa þjálfunaráætlun í öllum 

yngriflokkum með tilliti til nútíma handbolta. Með þessari áætlun er stuðlað að því að 

iðkendur hafi farið stigvaxandi í gegnum alla þætti handhnattleiks og að þjálfarar og 

Unglinaráð félagsins geti treyst því að ákveðnum grunnatriðum hafi verið sinnt.  

Kenna á handbolta á hagkvæman hátt frá yngstu flokkum og upp í eldri flokka. Deildin vill 

búa til sterka karaktera til þess að hjálpa einstaklingum að takast á við allar áskoranir sem 

verða fyrir vegi þeirra hvort sem það er inn á vellinum eða út í lífinu.  

Iðkendum á að líða vel á æfingum og í keppni hjá okkur. Við viljum að æfing eða leikur 

dagsins sé það skemmtilegasta sem þau gera á hverjum degi.  

Iðkendur eiga að læra það hvernig það er að vera íþróttamaður og koma fram á 

íþróttamannslegan hátt.  

Með flottu yngriflokkastarfsemi og réttum þjálfurum/aðilum í starfi getur starfsemin skilað 

af sér leikmönnum upp í meistaraflokka félagsins, þjálfurum, stuðningsmönnum, 

félagsmönnum og dómurum. 

Þjálfarar Fram  
Þjálfarar Fram eru leiðtogar flokkanna sem þeir þjálfa og það er þeirra verkefni að setja 

skýrar reglur í upphafi og innleiða sína þjálfunarspeki og gildi sem allra fyrst. Þjálfarinn er 

fyrirmynd barnanna. Hann er fyrirmynd á meðan æfingu stendur, á meðan liðið spilar leiki 

og út í þjóðfélaginu. Þjálfarar okkar leggja áherslu á að skapa rétt viðhorf til allra verkefna 

sem liggja fyrir hendi iðkenda. Þjálfarar okkar hafa ekki bara keppni að aðalmarkmiði, 

heldur líka að leggja áherslu á að byggja leikmenn sína upp allt tímabilið með 

langtímamarkmið í huga.  

Búnaður 

Þjálfarar Fram skulu ávalt vera í þjálfarabúning og vera merktir félaginu meðan á æfingum 

og mótum stendur sem og öðrum skipulögðum viðburðum hjá félaginu.  
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Þjálfarareglur 

1. Þjálfarar Fram skulu kynna sér þjálfunarnámskrá félagins og verkefnalista flokka. 

2. Þjálfarar Fram skulu vera merktir félaginu meðan á æfingu/mótum stendur.  

3. Þjálfara Fram skulu fylla út Þjálfunarspekis-skjal í upphafi tímabils. 

4. Þjálfara Fram skulu ávallt mæta undirbúnir á æfingar með markmið um hvað þeir 

ætla að þjálfa á æfingu dagsins.  

5. Þjálfari hvers flokks ber ábyrð á að þjálfa þá þætti sem þjálfunarnámskrá félagsins 

leggur upp með í hverjum flokki. 

6. Þjálfarar Fram skulu vera fyrirmynd iðkenda sinna og félagsins. 

7. Þjálfarar Fram skulu sína gott fordæmi gagnvart iðkendum sínum. 

8. Gefðu iðkendum tíma til að læri nýja færni strax því mikill munur er á milli 

einstaklinga, þar sem þeir eru á mismunandi stað í þroska, bæði líkamlega og 

andlega. 

9. Þjálfarar Fram skulu efla: 

a. Lærandi umhverfi. 

b. Ánægju. 

c. Sérhæfðar hreyfingar og þróun á líkamlegri hæfni. 

d. Félagsleg sambönd iðkenda og liðsheildar. 

e. Íþróttamannslega hegðun. 

*Þjálfarar hafa svigrúm til þess að leggja inn sínar áherslur og reglur sem og leggja upp leikjar-og 

æfingarplan sem hentar þeim iðkendum sem hann þjálfar samhliða námskrá félagsins* 

Einkenni iðkenda Fram  
Leikgleði og ánægja á að geisla af iðkendum Fram. Iðkendur Fram eiga að vera 

viljasterkir, stundvísir og hafa metnað í að standa sig vel í þeim verkefnum sem standa í 

vegi þeirra. Iðkendur Fram eiga að vera heiðalegir og koma fram á íþróttamannslegan 

hátt. Iðkendur Fram eru fyrst og fremst liðsfélagar og eiga að leggja mikið á sig fyrir 

liðsfélaga sína.  
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Gildi Fram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Mynd 2: Gildi barna- og unglingastarfs Fram, byggt á hugmyndafræði John Wooden (Olian, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Ánægja 

Keppni Barátta 

 Íþróttamannsleg hegðun Leikgleði 

Vilji 

 Liðsheild 

Stundvísi Metnaður Lærandi umhverfi 
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8.flokkur 
Byggt á kennslukrá HSÍ og íþróttanámskrá Fram (Ármannsson, 2010; Guðlaugsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Líkamlegar áherslur Tæknilegar áherslur Félagslegar áherslur Andlegar áherslur 

Grunnþættir í 

hreyfinámi. 

Samhæfingu í 

líkamsbeitingu með og 

án bolta. 

Fjölbreytt 

grunnhreyfinám í formi 

leikja. 

Boltafærni: 

Rekja boltan: milli 

keilna, hægri og 

vinstri hendi, 

stefnubreytingar 

Grípa boltan: kenna 

rétt grip. Grípa í 

kyrrstöðu eftir eign 

uppgjöf. Grípa í 

kyrrstöðu og á 

hreyfingu. 

Sendingar : kenna 

rétta líkamsbeitingu. 

Kenna kasthreyfingu. 

Kenna bæði í 

kyrrstöðu og á 

hreyfingu. Stuttar 

sendingar.  

Skot : framkvæma úr 

kyrrstöðu og í 

hreyfingu. Skjóta 

með gabbhreyfingum 

og drippli.  

  

Gabbhreyfingar: 

Vinstri – Hægri – Vinstri  

Hægri – Vinstri – Hægri 

Gleði, skemmtun 

og ánægja á að 

vera ríkjandi í 

þessum flokki. 

Fá iðkendur til 

þess að prófa 

sem flestar stöður 

vallar. 

Allir iðkendur eiga 

að fá tækifæri til 

að spila og bæta 

sig. Allir eru virkir. 

Byggja upp þor, 

jákvætt hugafar, 

stundvísi og 

metnað.  

Iðkendur læra 

reglur leiksins og 

vinna saman sem 

liðsheild.  
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8. flokkur 5-7 ára. 
Þessi flokkur er yngsta stig handboltaþjálfunar. Í þessum flokki er lögð áhersla á fjölbreytt 

gunnhreyfinám frjálst spil byggt á sköpunargleði einstaklinga. Mikilvægt er fyrir iðkendur 

á þessu stigi að venjast boltanum og að þeir nái valdi á honum sem fyrst. Æfingar sem 

leggja áherslu á boltafærni eiga að vera settar í leiklíkt form. 

Verkefnalisti þjálfara 

 

Áherlsuatriði aldursskeið: 

 Rekja bolta. 

 Grípa bolta. 

 Sendingafærni. 

 Skotfærni.  

 Gabbhreyfingar. 

 Fjölbreytt grunnhreyfinám. 

 Byggja upp jákvætt og uppbyggjandi umhverfi. 

  Byggja upp jákvætt hugafar, stundvísi og þor. 

 Samvinna 

 Reglur 

 Liðsheild 

 

Athugasemdir þjálfara/Unglingaráðs 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7.flokkur 
Byggt á kennslukrá HSÍ og íþróttanámskrá Fram (Ármannsson, 2010; Guðlaugsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkamlegar áherslur Tæknilegar áherslur Félagslegar áherslur Andlegar áherslur 

Boltafærni: 

Rekja bolta : 

Framkvæma í kyrrstöðu 

og í hreyfingu.  

Grípa bolta : Kenna 

rétta líkamsbeitingu, 

framkvæma bæði í 

kyrrstöðu og á 

hreyfingu. 

Sendingafærni : rétt 

líkamsbeiting, 

framkvæma bæði í 

kyrrstöðu og á 

hreyfingu. 

Skotfærni : í kyrrstöðu 

og á hreyfingu. 

 

Gabbhreyfingar: 

Vinstri – Hægri – Vinstri  

Hægri – Vinstri – Hægri 

Yfirhandarfinta  

Sóknartækni:  

Einn á móti einum. 

Framkvæma 

gabbhreyfingar með 

mótstöðu frá 

varnarmanni. 

Staðsetningar á velli. 

Hreyfingar með og án 

bolta.  

Fá iðkendur til 

þess að prófa 

sem flestar stöður 

vallar. 

Allir iðkendur eiga 

að fá tækifæri til 

að spila og bæta 

sig. Allir eru virkir. 

Gleði, skemmtun 

og ánægja á að 

vera ríkjandi í 

þessum flokki. 

Byggja upp þor, 

jákvætt hugafar, 

stundvísi og 

metnað.  

Kenna iðkendum 

að mistök eru 

partur af leiðinni til 

þess að ná 

árangri. 

Samhæfingu í 

líkamsbeitingu með 

og án bolta. 

Fjölbreytt 

grunnhreyfinám í 

formi leikja. 

Grunntækni í 

styrktaræfingum 

kennd sem og 

snerpu. 
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7. flokkur 7-9 ára  
Þessi flokkur er en meðal yngstu stigum í handboltaþjálfun og því er mikilvægt að kenna 

grunnþætti vel og vandlega. Í þessum flokki er lögð áhersla á fjölbreytt gunnhreyfinám 

frjálst spil byggt á sköpunargleði einstaklinga. Mikilvægt er fyrir iðkendur á þessu stigi að 

venjast boltanum og að þeir nái valdi á honum og að þeim líði vel með boltan. Æfingar 

sem leggja áherslu á boltafærni eiga að vera settar í leiklíkt form. 

Verkefnalisti þjálfara  
 

Áherlsuatriði aldursskeið: 

 Rekja bolta. 

 Grípa bolta. 

 Sendingafærni. 

 Skotfærni. 

 Gabbhreyfingar : Vinstri-hægri-vinstri og yfirhandarfinta.   

 Fjölbreytt grunnhreyfinám. 

 Grunnþættir í styrktarþjálfun.  

 Grunnþættir í snerpu. 

 Einn á einn tækni bæði í sókn og vörn. 

 Byggja upp jákvætt og uppbyggjandi umhverfi.  

 Byggja upp jákvætt hugafar, metnað, stundvísi, vilja og þor.  

 Kenna iðkendum að læra af mistökum sínum.  

Athugasemdir þjálfara/Unglingaráðs 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6.flokkur 
Byggt á kennslukrá HSÍ og íþróttanámskrá Fram (Ármannsson, 2010; Guðlaugsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkamlegar áherslur Tæknilegar áherslur Félagslegar áherslur Andlegar áherslur 

Samhæfingu í 

líkamsbeitingu með 

og án bolta. 

Grunntækni í 

styrktaræfingum 

kennd sem og 

snerpu. 

Stefnubreytingar og 

líkamsviðbrögð í 

leiklíku formi.  

Skotfærni: 

Framkvæma skot í: 

-Kyrrstöðu. 

-Með þriggja skrefa 
atrennu. 

-Með þriggja skrefa 
atrennu og uppstökki.  

-Eftir knattrak. 

-Eftir samleik 
liðsfélaga. 

-Skot úr stöðum 
leikmanna. 

Boltafærni: 

Rekja bolta :  

-milli keila með vinstri 
og hægri. 

-með 
gabbhreyfingum, 
stefnubreytingum. 

-hraðaukning og 
hraðalækkun.  

Grip og sendingar : 

Kenna rétta 

líkamsbeitingu, kasta 

í brjóstkassahæð.  

Framkvæma bæði í 

kyrrstöðu og á 

hreyfingu.  

Langar og stuttar 

sendingar.  

Háa og lága bolta.  

 

Grunntækni í 

uppstökki í 

handbolta 

Gabbreyfingar: 

Vinstri – Hægri – Vinstri  

Hægri – Vinstri – Hægri 

Yfirhandarfinta  

Snúningsfinta 

Stimplanir 

 

 

Leikfræði: 

Maður á mann spil. 

Fáir í liði. Læra að 

spila saman sem 

ein heild. Nota 

breiddina á 

vellinum. Læra 

staðsetningar á velli 

í sókn og vörn.  

 

Varnaráherslur: 

Rétt líkamsbeiting í 

vörn. Læra að 

brjóta rétt á 

andstæðingi. 

Staðsetningar á 

velli. 

Áhersla lögð á 

íþróttamannslega 

hegðun, liðsheild og 

keppni. Iðkendur 

læra að vinna 

saman sem einn 

hópur, ekki sem 

einstaklingar.  

Áhersla er lögð á 

gleði og ánægju. 

Iðkendur læra að 

standa af sér mótlæti. 

Iðkendur læra að 

taka af skarið og ekki 

vera feimin við að 

gera mistök. Iðkendur 

læra af þeim 

mistökum sem þau 

gera. 

Byggja upp metnað, 

stundvísi og vilja inn í 

þeirra daglega líf.  
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6. flokkur 10-12 ára  
Þessi flokkur leggur áherslu á alhliðar þjálfun í handbolta þar sem liðsheild, þor, 

skottækni, fintur og varnarleikur eru í lykilhlutverki. Mikilvægt er að iðkendur fái tækifæri 

til þess að æfa þær tæknilegu áherslur sem eiga við í þessum flokki oft til þess að ná 

góðum tökum á þeim. Gott er að þjálfarar leitist margra leiða til þess að æfa sömu 

grunnþættina til þess að efla fjölbreytta nálgun á hreyfinám einstaklinga. Liðsheild er 

lykilþáttur í liðsíþróttum og ættu þjálfarar þessa flokka að efla heildina innan flokksins 

bæði í handboltaformi á æfingum og einnig utan æfinga. 

Verkefnalisti þjálfara 

 

Áhersluariði aldursskeið: 

 Allar tegundir af skotfærni samkvæmt námskrá. 

 Varnaráherslur. 

 Boltafærni samkvæmt námskrá.  

 Gabbhreyfingar samkvæmt námskrá.  

 Grunntækni í snerpu og styrktarþjálfun.  

 Stefnubreytingar og líkamsviðbrögð sett í leiklíkar æfingar.  

 Grunntækni í uppstökki við framkvæmd á skoti úr öllum stöðum.  

 Kenna iðkendum réttar staðsetningar í sókn og vörn. 

 Kenna iðkendum um liðsheild.  

 Kenna iðkendum íþróttamannslega hegðun.  

 Byggja upp stundvísi, metnað og vilja hjá iðkendum.  

 Kenna iðkendum að ekki vera feimin við að gera mistök.  

Athugasemdir þjálfara/Unglingaráðs 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________            
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5.flokkur 
Byggt á kennslukrá HSÍ og íþróttanámskrá Fram (Ármannsson, 2010; Guðlaugsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkamlegar áherslur Tæknilegar áherslur Félagslegar áherslur Andlegar áherslur 

Styrkur og Hraði: 

Snerpu æfingar. 

Almenn og sérhæfð 

samhæfing með bolta. 

Styrktaræfingar með 

líkamsþyngd 

Stefnubreytingar. 

Hliðahreyfingar í formi 

varnarleiks. 

Sprengikraftur tengdur 

við uppstökk. 

 

Úthald og Þol: 

Grunnúthaldsþjálfun 

sett upp á leikrænan 

hátt.  

Láta iðkendur æfa á 

leikrænan hátt þar 

sem þeir eru undir 

loftháðu álagi.  

 

Boltafærni: 

Rekja bolta á 

mismunandi vegu. 

Grípa bolta á 

mismunandi vegu. 

Sendingar á 

mismunandi vegu.  

Skotfærni: 

Framkvæma skot í: 

-Kyrrstöðu. 

-Með þriggja skrefa 
atrennu. 

-Með þriggja skrefa 
atrennu og 
uppstökki.  

-Eftir knattrak. 

-Eftir samleik 
liðsfélaga. 

-Skot úr stöðum 
leikmanna. 

-Víti. 

Mikil áhersla er lögð 

á liðsheild.  Iðkendur 

læra að hvetja 

liðsfélaga sína áfram 

sem og búa 

stemningu og 

meðbirg í leikjum. 

Leikgleði, keppni og 

barrátta á að vera 

ríkjandi í þessum 

flokki.  

Þjálfari skal kenna 

iðkendum stundvísi 

og að leggja metnað 

í allt sem þeir gera. 

Þjálfari skal þjálfa 

upp vilja og þor hjá 

iðkendum og kenna 

þeim að læra af 

mistökum sínum.  

Leikfræði í sókn: 

-Gabbhreyfingar (forfintur). 

-Samspil á einum fleiri, jafn marga og 

einum færri. 

-Klippingar bæði í hraðaupphlaupum og í 

uppstilltri sókn. 

-Hindranir. 

-Hlaupaleiðir. 

-Innleysingar. 

-Vinna með línumönnum. 

-Skilja tilgang hindrana, hlaupaleiða og 

innleysinga.  

-Spil og staðsetningar í hraðaupphlaupum. 

-Ákvörðunartaka einum fleirri.  

 

Leikfræði í vörn: 

-Kenna 6-0 vörn. 

-Kenna 3-2-1 vörn. 

-Kenna 5-1 vörn. 

-Kenna 3-3 vörn. 

-Kenna grunnþætti 

allra varna.   
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5. flokkur 13-15 ára 
Í þessum flokki bætist töluvert við í lærdóm iðkenda þegar kemur að leikfræði bæði í vörn 

og sókn. Þó hefur þessi flokkur áherslu líka á fjölbreytta þjálfun þar sem byggt er ofan á 

þann grunn sem fyrir er. Tækni og leikfræðileg atriði fá hinsvegar meira vægi en í fyrri 

flokkum. Iðkendur í þessum flokki læra líka að búa til liðsheild og skapa stemmingu og 

meðbirg í æfingum og í leikjum. Liðsheild hefur mikið vægi í þessum flokki þegar kemur 

að félagslegum áherslum. Þjálfari skal einnig efla stundvísi, metnað, vilja og 

íþróttamannslega hegðun iðkenda.  

Verkefnalisti þjálfara 
 

Áhersluatriði aldursskeið: 

 Liðsheildarþjálfun. 

 Íþróttamannsleg hegðun. 

 Byggja upp stundvísi, metnað og vilja. 

 Leikfræði í sókn. 

 Línumanna spil. 

 Leikfræði í vörn. 

 Styrktar- og hraðaþjálfun. 

 Úthalds- og þolþjálfun. 

 Boltafærni. 

 Skotfærni. 

Athugasemdir þjálfara/Unglingaráðs 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4.flokkur 
Byggt á kennslukrá HSÍ og íþróttanámskrá Fram (Ármannsson, 2010; Guðlaugsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkamlegar áherslur Tæknilegar áherslur Félagslegar áherslur Andlegar áherslur 

Áhersla er lögð á 

liðsheild og 

ánægju.  Iðkendur 

læra að hvetja 

liðsfélaga sína 

áfram sem og búa 

stemmingu og 

meðbyr í leikjum. 

Leikgleði, keppni og 

barrátta á að vera 

ríkjandi í þessum 

flokki. Mikilvægt að 

efla samskipti og 

samhæfingu 

iðkenda. 

 

Þjálfari skal kenna 

iðkendum stundvísi, 

vilja og að leggja 

metnað í allt sem 

þeir gera. 

Iðkendur læra að 

byggja upp 

sjálfstraust og að 

læra af mistökum 

sínum. 

Iðkendur læra að 

setja sér markmið. 

 

Styrkur og Hraði: 

Snerpu æfingar. 

Grunntækni í 

ólympískum lyftingum 

sem og réttstöðu, 

hnébeygju og 

axlarpressu. 

Styrktaræfingar með 

líkamsþyngd, teygjum 

og andstæðingi. 

Stefnubreytingar. 

Hliðahreyfingar í formi 

varnarleiks. 

Sprengikraftur tengdur 

við uppstökk. 

 

Úthald og Þol: 

Úthaldsþjálfun sett 

upp á leikrænan hátt.  

Láta iðkendur æfa á 

leikrænan hátt þar 

sem þeir eru undir 

loftháðu álagi.  

 

Leikfræði í sókn: 

-Gabbhreyfingar (forfintur). 

- Ákvörðunartaka og samspil á einum 

fleiri, jafn marga og einum færri. 

-Klippingar bæði í hraðaupphlaupum og 

í uppstilltri sókn. 

-Hindranir. 

-Hlaupaleiðir. 

-Innleysingar. 

-Vinna með línumönnum. 

-Skilja tilgang hindrana, hlaupaleiða og 

innleysinga.  

-Spil og staðsetningar í 

hraðaupphlaupum. 

-Leikkerfi kennd og kenna iðkendum 

tilgang og möguleika hverra leikkerfa.  

 

Boltafærni: 

Rekja bolta á 

mismunandi vegu. 

Grípa bolta á 

mismunandi vegu. 

Sendingar á 

mismunandi vegu.  

Leikfræði í vörn: 

6-0 vörn. 3-2-1 vörn. 

5-1 vörn. 3-3 vörn. 

Kenna samspil 

leikmanna í öllum 

vörnum og vinna 

boltan. 

Skotfærni: 

Framkvæma skot í: 

-Með þriggja skrefa 
atrennu. 

-Með þriggja skrefa 
atrennu og 
uppstökki.  

-Eftir knattrak. 

-Eftir samleik 
liðsfélaga. 

-Skot úr stöðum 
leikmanna úr 
mismunandi 
aðstæðum, 
fjölbreytileiki. 

-Víti. 

-Kringuskot. 

-Undirhandarskot. 

-Skot með öfugri 
hendi. 
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4. flokkur 15-16 ára 
Í þessum flokki eru iðkendur byrjaðir að spila og æfa með harpix. Þar með er mikilvægt 

að gefa iðkendum tíma til þess að venja harpixinu, góð leið til þess að byrja snemma á 

boltafærnis-æfingum. Styrktar og tækniæfingar beinast meira og meira að þáttum sem 

koma upp í leik eða keppni. En hópþjálfun í þessum flokki miðar hins vegar að aukinni 

samvinnu leikmanna og grundvallarskilningi á íþróttinni.  

Verkefnalisti þjálfara 
 

Áhersluatriði aldursskeið: 

 Styrkar og hraðaæfingar.  

 Grunnþjálfun í Ólympískum lyftingum.  

 Úthaldsþjálfun í leiklíku formi. 

 Leikfræði í vörn. 

 Skotfærni. 

o Einstaklingsþjálfun í skotfærni úr eigin stöðu. 

 Boltafærni. 

 Leikfræði í sókn.  

 Stundvísi, metnaður, liðsheild og vilji.  

 Leikgleði, barrátta og keppnisskap. 

 Búa til stemmningu. 

Athugasemdir þjálfara/Unglingaráðs 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 3.flokkur 
Byggt á kennslukrá HSÍ og íþróttanámskrá Fram (Ármannsson, 2010; Guðlaugsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkamlegar áherslur Tæknilegar áherslur Félagslegar áherslur Andlegar áherslur 

Úthald og Þol: 

Úthaldsþjálfun sett 

upp á leikrænan hátt.  

Láta iðkendur æfa á 

leikrænan hátt þar 

sem þeir eru undir 

loftháðu álagi.  

 

Styrkur og Hraði: 

Snerpu æfingar. 

Lyftingar í formi 

ólympískra lyftinga 

sem og réttstöðu, 

hnébeygju og 

axlarpressu. 

Styrktaræfingar með 

líkamsþyngd, teygjum, 

lóðum og 

andstæðingi. 

Stefnubreytingar. 

Hliðahreyfingar í formi 

varnarleiks. 

Sprengikraftur tengdur 

við uppstökk. 

 

Skotfærni: 

Framkvæma skot í: 

-Með þriggja skrefa 
atrennu. 

-Með þriggja skrefa 
atrennu og 
uppstökki.  

-Eftir knattrak. 

-Eftir samleik 
liðsfélaga. 

-Skot úr stöðum 
leikmanna úr 
mismunandi 
aðstæðum, 
fjölbreytileiki. 

-Víti. 

 

Leikfræði í vörn: 

6-0 vörn. 3-2-1 vörn. 

5-1 vörn. 3-3 vörn. 

-Kenna samspil 

leikmanna í öllum 

vörnum og vinna 

boltan. 

Ánægja, gleði, 

liðsheild, leikgleði, 

keppni, barátta, 

stemmning.  

Stundvísi, 

metnaður og vilji. 

Iðkendur læra að 

setja sér markmið 

og vinna að 

markmiðum sinum.  

Leikfræði í sókn: 

-Gabbhreyfingar (forfintur). 

- Ákvörðunartaka og samspil á 

einum fleiri, jafn marga og einum 

færri. 

-Klippingar bæði í hraðaupphlaupum 

og í uppstilltri sókn. 

-Hindranir, hlaupaleiðir, innleysingar. 

-Einstaklingstaktík (stöðutengd).  

-Vinna með línumönnum. 

-Skilja tilgang hindrana, hlaupaleiða 

og innleysinga.  

-Spil og staðsetningar í 

hraðaupphlaupum. 

-Leikkerfi kennd og kenna iðkendum 

tilgang og möguleika hverra 

leikkerfa.  
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3. flokkur 16-19 ára 
Þessi flokkur er hæsta stig yngriflokka áður en unglingalið eða meistaraflokkslið taka við. 

Byggt er ofan á þann grunn sem iðkendur lærðu í 4.flokki með því að setja æfingarnar og 

kröfur á iðkenda á hærra stig. Styrktarþjálfun í þessum flokki er mun meiri sem og 

úthaldsþjálfun. Gott væri að setja leiklíkt form á styrkar- og úthaldsæfingar ef hægt er en 

þó eru hreinar styrktaræfingar líka mikilvægar til að byggja uppstyrk og sprengikraft hjá 

iðkendum. Mikil áhersla er á samspil, bæði frá ákvörðunartöku í sókn og niður í samvinnu 

í varnarleik. Leikgleði og liðsheild á að vera ríkjandi í þessum flokki.  

Verkefnalisti þjálfara 

 

Áhersluatriði aldursskeið: 

 Ólympískar lyftingar. 

 Snerpu-og hraðaþjálfun.  

 Alhliðar styrktarþjálfun. 

 Úthaldsþjálfun í leiklíku formi.  

 Skotfærni. 

o Einstaklingsþjálfun í skotfærni úr eigin stöðu. 

 Leikfræði í sókn.  

 Leikfræði í vörn. 

 Vítaskot. 

 Félagslegar áherslur . 

 Andlegar áherslur. 

Athugasemdir þjálfara/Unglingaráðs 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Markmannsþjálfun í yngriflokkum 
Staða markvarðar er frekar ólík öðrum stöðum í handbolta og þar með krefst sú staðar 

sérhæfðari þjálfun samaborið við þjálfun annarra leikstaða. Mikilvægt er að leyfa öllum 

iðkendum að prófa stöðu markvarðar. Iðkendur sem vilja leika stöðu markvarðar hafa 

sömu félagslegu-, andlegu áherslur og jafnaldrar sínar í viðeigandi flokkum. Við líkamlegu 

áherslur skal liðleiki vera aðal viðfangsefni iðkenda sem og þær líkamlegu áherslur sem 

eiga við í þeirra flokk. Þegar kemur að tæknilegum áherslum þá bætist eftirfarandi 

skipulag við þeirra þjálfun: 

Tafla 1: Markmannsþjálfun yngriflokka Fram 

 

FLOKKUR TÆKNILEGAR ÁHERSLUR 

7-8.FLOKKUR Kynnast markinu, læra að þora að verja boltan. Fá tilfinningu fyrir stöðu 

markmannsins, markinu og boltanum. 

6.FLOKKUR 1. Kenna grunnstöðu markvarðar, færslu í markinu og helstu grunnhreyfingar. 

2. Einfaldar skotæfingar þar sem markmaður veit hvaðan skotin koma.  

3. Kenna sendingar fram völlinn. 

5.FLOKKUR 1. Halda áfram að vinna með grunntækni markvörslu. Bæta við grunntækni í 

ákveðnum stöðum markvarðar. Byrja að vinna með skotgeira sóknarmanna. 

 

2. Hefja kennslu á samvinnu markmanns og varnar. Setja inn flóknari skotæfingar eftir 

stöðuskipti og fleira. 

 

3. Hraðaupphlaupssendingar þar sem markmaður sendir á samherja á hreyfingu.  

4.FLOKKUR 1. Gera grunntækni markmannsins sjálfvirkari gegn ákveðnum skotum, margar 

endurtekningar. Vinna en frekar með grunnstöðu og grunnhreyfingar útfrá líkamlegum 

eiginleikum. 

2. Vinna með skotæfinga seríur, 2-4 skot í röð úr mismunandi stöðum. Staðsetningar 

gagnvart. Bæta enn frekar áherslur á samvinnu markmanns og varnar. 

3. Skotgildrur, kynna fyrir markmanni möguleika á skotgildrum ( framarlega í horni, 

veiða skotmanninn í að vippa) Gefa nær eða fjær horn í opnum færum og loka svo á 

það í skotinu. 

3.FLOKKUR  1. Bæta áfram grunntækni út frá líkamlegum eiginleikum markmanns. 

2. Margar endurtekningar í skotum til að bæta enn frekar tækni. 

3. Áframhaldandi tækni þjálfun í skotgildum, styrktar og liðleikaþjálfun í fyrirrúmi. 

Samvinna varnar og markmanns aukin enn frekar. 

4. Auka enn frekar þjáflun í sendingum fram á völlinn. Leiklíkt, maður undir pressu frá 

andstæðingi. 
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Stefnt er að hafa a.m.k. eina til tvær markmannsæfingar í hverri viku fyrir alla yngriflokka 

með sérstökum markmannsþjálfara/þjálfurum Fram þar sem iðkendur fá meiri 

einkakennslu heldur en á hefðbundum æfingum.  

Tafla 1 og 2 sýnir stigvaxandi framgöngu í handboltaþjálfun iðkenda. Hver áhersluþáttur 

hefur þrjú stig þar sem 1. Stig er einfaldast í framkvæmd á meðan 3.stig er flóknara í 

framkvæmd.  

Tafla 2: Samantekt yfir tæknilega áhersluþætti eftir flokkum 

 

Tafla 3: Samantekt yfir líkamlegar áhersluþætti eftir flokkum 

ÁHERSLUÞÆTTIR 8.FLOKKUR 7.FLOKKUR  6.FLOKKUR  5.FLOKKUR 4.FLOKKUR 3.FLOKKUR 
Fjölbreytt 
grunnhreyfinám 

1.stig 2.stig     

Grunnþættir í 
styrkarþjálfun 

 1.stig 2.stig 2.stig   

Grunnþættir í snerpu  1.stig 2.stig 2.stig   
Stökkþjálfun   1.stig 2.stig   
Úthaldsþjálfun    1.stig 2.stig 3.stig 
Styrktarþjálfun    1.stig 2.stig 3.stig 
Snerpuþjálfun     1.stig 3.stig 
Grunnþættir í 
ólympískum lyftingum 

    1.stig  

Ólympískar lyftingar      2.stig 

ÁHERSLUÞÆTTIR 8.FLOKKUR 7.FLOKKUR 6.FLOKKUR 5.FLOKKUR 4.FLOKKUR 3.FLOKKUR 
Boltafærni 1.stig 1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 3.stig 
Rekja bolta 1.stig 1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 3.stig 
Grípa bolta 1.stig 1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 3.stig 
Sendingar 1.stig 1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 3.stig 
Skotfærni 1.stig 1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 3.stig 
Gabbhreyfingar 1.stig 1.stig 2.stig 2.stig x 3.stig 
Flóknari 
gabbhreyfingar 

  1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 

Einn á einn 
sóknarleikur 

 1.stig 1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 

Grunnþættir í 
varnarþáttum 

  1.stig 1.stig   

Grunnþættir í 
sóknarþáttum 

   1.stig   

Leikfræði í vörn     1.stig 2.stig 
Leikfræði í sókn     1.stig 2.stig 
Stöðuþjálfun      1.stig 
Vítaskot   1.stig 2.stig 2.stig 3.stig 
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Ungmennalið Fram  
Ungmennalið Fram er ætlað iðkendum sem komast ekki inn í lokahópa meistaraflokka, 

fá ekki nægilega mikinn spiltíma í meistaraflokki sem og ungum og efnilegum leikmönnum 

félagsins. Ungmennaliðin verða skráð til keppnis í 1. deild sem veitir iðkendum Fram 

tækifæri að keppa á meistaraflokksstigi og er það samvinna Unglingaráðs og þjálfara 

meistaraflokka bæði karla og kvenna að halda utan um þjálfun og skipulag liðanna. 

Vænlegast væri ef aðstoðarþjálfarar meistaraflokka væru með þessi lið undir sinni þjálfun 

svo að ekkert bil myndist á milli Unglingaráðs og meistaraflokksstarfs.  

Hugmyndafræði og gildi þjálfara 
Mikilvægt er fyrir góða þjálfara að hafa sína eigin hugmyndafræði og gildi, eða svokallaða 

þjálfunarspeki. Þjálfunarstefna Fram hefur það að markmiði að allir þjálfarar hjá Fram hafi 

sína eigin hugmyndafræði og gildi sem þeir innleiða inn í sína flokka. Oft getur þessi 

hugmyndafræði verið óskýr eða hreinlega ekki til, en til þess höfum við útbúið skjal sem 

þjálfarar okkar geta skapað sína eigin hugmyndafræði. Mikilvægt er að þjálfari eyði tíma 

í byrjun tímabils til að greina flokkinn sinn vel áður en hann skapar hugmyndafræðina fyrir 

flokkinn.   
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Hugmyndafræði Þjálfara 
Hvað vill ég að einkenni mig sem þjálfara ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Hver eru mín gildi sem þjálfari ? Hvað vill ég innleiða inn í minn flokk ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Hvað vill ég að mínir iðkendur, mín lið, einkennist af ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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