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Útdráttur 

Handknattleikur hefur verið spilaður frá árinu 1897. Árið 1972 var íþróttin 

orðin eins og hún er í dag og orðin ólympíuíþrótt. Handknattleikur reynir á 

líkamlega getu leikmanna þar sem leikurinn einkennist af hoppum, átökum

við andstæðing og skotum (Michalsik & Aagaard, 2014). Markmið 

rannsóknarinnar er að athuga mun á karla liði Fjölnis í handknattleik og 

karlaliðum yngri landsliða Íslands. Þáttakendur voru 12 leikmenn í karlaliði

Fjölnis í handknattleik. Fjögur þrekpróf voru lögð fyrir þá CMJ, MBK, 10 

metra og 30 metra sprettpróf. Það voru 10 leikmenn sem tóku þátt í CMJ, 

10 metra og 30 metra prófunum. Það var marktækur munur á milli Fjölnis 

og allra yngri landsliðanna í CMJ prófinu. Meðaltal Fjölnis liðsins var 41,28 

(±5.27) cm en u17 liðið stökk 6,15 cm hærra  (P < 0.01), u19 stökk 10,82 

cm hærra  (P = 0.00), u21 liðið stökk 11.86 cm hærra (P = 0.00) en Fjölnis

liðið. Hvergi fannst munur á yngri landsliðum Íslands og Fjölni í 10 metra 

sprettprófinu, u17 (P = 0.288), u19 (P = 0.376), u21 (P = 0.286). Ekki 

fannst marktækur munur á milli Fjölnis liðsins og yngri landsliðanna í 30 

metra sprettprófinu, u17 (P = 0.937), u19 (P = 0.68) , u21 (P = 0.40). Það 

fannst marktækur munur á milli Fjölnis og u17 ára landsliðsins í mbk 

prófinu (P = 0.041). Fjölnis liðið kastaði boltanum 0,77 cm lengra að 

meðaltali en u17 ára liðið. Ekki fannst marktækur munur á milli Fjölnis og 

u19 (P = 0. 28), né u21 (P = 0.55) í mbk prófinu. Þegar niðurstöðurnar eru

skoðaðar má sjá að leikmenn yngri landsliðanna standa sig betur í þremur 

af fjórum frammistöðuprófum. Fjölnis liðið er á eftir þegar kemur að 10 

metra og 30 metra sprettprófinu og í CMJ prófinu. Þetta þýðir að leikmenn 

yngri landsliðanna eru fljótari og geta stokkið hærra en leikmenn í næst 

efstu deild á Íslandi. Hægt er að álykta að leikmenn yngri landsliða Íslands

séu betri líkamlega heldur en leikmenn í næst efstu deild á Íslandi. 
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Formáli

Ég hef stundað íþróttir frá unga aldri og hef mikinn áhuga á íþróttum. Ég

spilaði bæði handknattleik og knattspyrnu á mínum yngri árum. Ég þjálfa

og  æfi  sjálfur  í  BootCamp  í  dag  þar  sem  úthald  fólks  er  í  fyrirrúmi.

Þrekþáttur íþróttamanna er mikilvægur, styrkur, hraði, snerpa og úthald.

Allt  þættir  sem geta skipt  sköpum þegar  komið er  á  síðustu  sekúndur

leiktímans og úrslit skipta máli. 

Mig langar að þakka handknattleiksdeild Fjölnis og leikmönnum þeirra fyrir

að taka þátt í þessu verkefni með mér. Einnig vill ég þakka Fannari Karvel,

Inga Þór Einarssyni og Margréti Lilju Guðmundsdóttir fyrir hjálp og leiðsögn

í þessu verkefni. Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni í  Íþróttafræði í

BSc við tækni- og verkfræðideild innan Háskóla Reykjavíkurs og gildir til 12

ECTS eininga.

                                                       Sveinn Atli Árnason
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Inngangur að handknattleik

Fyrstu sögur af handknattleik komu fram árið 1897 í Danmörku (Michalsik

&  Aagaard,  2014).  Handknattleikur  hefur  verið  ólympíuíþrótt  síðan  á

ólympíuleikunum 1936 í Berlín. Á þeim tíma var spilað með 11 leikmenn

og á grasvelli. Árið 1952 í Helsinki var íþróttin notuð sem sýningar íþrótt

(“Handball  Equipment and History - Olympic Sport History,” 2018). Árið

1972 í Munich var íþróttin komin í það horf sem við þekkjum í dag, þar

sem hún var spiluð innandyra með sjö leikmenn inn á vellinum í hvoru liði,

einn markmaður og sex útileikmenn (Karcher & Buchheit, 2014). Það var

svo árið 1976 í Montreal sem kvenna handknattleikur kom fyrst fram á

sjónarsviðið á ólympíuleikum (“Handball Equipment and History - Olympic

Sport History,” 2018). 

Á  Íslandi  kom  handknattleikur  fyrst  til  sögunnar  árið  1920  en  fyrsti

landsleikur Íslands í handknattleik var ekki spilaður fyrr en 30 árum síðar

eða 1950  (Steinar J.  Lúðvíksson,  2012).  Handknattleikssamband Íslands

eða HSÍ var stofnað 11. júní 1957 (“HSÍ,” n.d.-a). A- landslið karla tók fyrst

þátt  á  stórmóti  árið  1958  í  Þýskalandi,   níunda  sæti  var  hluskipti

landsliðsins þar. A – landslið karla hefur tekið þátt á 37 stórmótum síðan

og er besti  árangur liðsins annað sæti á ólympíuleikunum í Peking árið

2008,  þar  sem liðið  tapaði  fyrir  Frakklandi  23-28.  A  –  landslið  kvenna

spilaði sinn fyrsta leik 19. júní árið 1956. Kvennalandsliðið hefur tekið þátt

á þremur stórmótum og er besti árangur þeirra á heimsmeistarmótinu í

Brasilíu árið 2011 en þar náði liðið 12 sæti (“HSÍ,” n.d.-b). 

Leiktími í handknattleik er 60 mínútur og er leiknum skipt upp í tvo

hálfleika sem eru 30 mínútur hvor. Á milli  hvors hálfleik er tíu mínútna

pása sem er kölluð hálfleikur. 

Það eru 14 leikmenn í  hvoru  liðið,  en einungis  sjö leikmenn eru inn á

leikvellinum í einu, sex útileikmenn og einn markvörður. Þeir sjö leikmenn

sem eru ekki inná vellinum sitja á bekknum tilbúnir að skipta við aðra

leikmenn sem  eru inn á.  Handknattleiksvöllur í fullri stærð er 40 metrar á
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lengd  og  20  metrar  á  breidd  og  samanstendur  hann  af  tveimur

markteigum og leikvelli þar sem útileikmenn spila. Tvö mörk eru staðsett

inn á vellinum og eru þau inn í sitthvorum markteignum. Markteigurinn er

afmarkaður með línu sem er sex metra frá markinu sjálfu  (Rules of the

games,  2016).  Mörkin eru tveir  metrar á hæð og þrír  metrar á breidd.

Markstangir og þverslá marksins eru átta sentimetrar á breidd. Bæði lið

eiga rétt á einnar mínútu leikhléi í sitthvorum hálfleik venjulegs leiktíma

(HSÍ : Leikreglur, n.d.). 

Handknattleikur er spilaður af um það bil 19 milljónum manna um allan

heim og eru í kringum 800 þúsund lið. Það eru 167 sambönd innan Alþjóða

handknattleikssambandsins  (Nikolaidis  & Ingebrigtsen,  2013). Leikmenn

þurfa  að  búa  yfir  margbeytilegum  eiginleikum  eins  og  skottækni,

leikskilningi,  líkamlegum eiginleikum eins og að geta hlaupið, sprett og

stokkið  (M.  Buchheit  et  al.,  2009). Eins  og  kemur  fram  í  rannsókn

Nikolaidis  og Ingebrigtsen þá voru  leikmenn í  betri  liðum líklegri  til  að

skora hærra á líkamlegum prófum heldur en þeir sem voru í lakari liðum

(Nikolaidis & Ingebrigtsen, 2013). Handknattleikur er íþrótt þar sem mikið

er  um  kraft  hreyfingar  í  hverjum  einasta  leik.  Mikilvægt  er  því  fyrir

leikmenn að einbeita sér að þjálfun loftfirrta þolkerfisins, einnig þurfa þeir

að halda utan um loftháða þol sitt (Sporis, Vuleta, Vuleta Jr., & Milanovic,

2010).  Í  hverjum  handknattleiksleik  spila  leikmennirnir  yfir  80%  af

leiktímanum á yfir 85% af hámarkspúls (Belka et al., 2017). Þrátt fyrir að

leikform og líkamlegir eiginleikar handknattleiksmanna séu mikilvægir þá

er hægt að rekja  árangur einstaka leikmanna og liða  til  tæknilegra og

taktískra hæfileika  (Massuça, Fragoso, & Teles, 2014).  Tilgangur var að

rannsaka mun á karla  liði  Fjölnis  og karlaliðum yngri  landsliða Íslands.

Rannsóknarspurningarnar eru :

1. Hver  er  munurinn  á  karla  liði  Fjölnis  í  handknattleik  og  yngri

landsliðum íslands í handknattleik í 10m og 30m sprettprófi.

2. Hver  er  munurinn  á  karla  liði  Fjölnis  í  handknattleik  og  yngri

landsliðum Íslands í handknattleik í CMJ prófi.
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3. Hver  er  munurinn  á  karla  liði  Fjölnis  í  handknattleik  og  yngri

landsliðum Íslands í handknattleik í medicine bolta kast prófi. 

4. Hver er fylgnin milli 10m, 30m, CMJ og MBK innan karlaliðs Fjölni.

Fræðilegur inngangur 

Handknattleikur er á meðal hröðustu íþrótta sem eru spilaðar í dag

þar  sem  einkenni  hans  eru  mikið  af  hlaupum,  hoppum,  átökum,

stefnubreytingum  og  viðbragði  við  mismunandi  aðstæðum  á  vellinum

(Karcher & Buchheit, 2014). Það sem skilur á milli afreksliða í fremstu röð

og liða sem eru ekki jafn góð er getan til þess að spila leikinn á hárri ákefð

allan leiktímann (Michalsik, Aagaard, & Madsen, 2012). Íþróttin inniheldur

mikið af átökum við andstæðinginn sama hvort það er í sókn eða vörn.

Þau  átök  sem  leyfð  eru  er  þegar  varnarmaður  setur  sig  fram  gegn

sóknarmanni og þegar hann verst marki sínu með líkamann á undan sér

og kemur beint framan á sóknarmanninn, þar sem varnarmaðurinn er á

milli sóknarmanns og marksins (Marques, 2010). Leikmaður þarf að vera í

góðu líkamlegu ástandi til þess að geta framkvæmt þær flóknu hreyfingar

og ákvarðanir sem koma fram í hverjum leik (Michalsik et al., 2012). Það

er talið mikilvægt fyrir handknattleiksmann að geta framkvæmt hreyfingar

á  hárri  ákefð  í  stuttan  tíma  (Massuça  et  al.,  2014).  Afreks

handknattleiksmaður  hleypur  á  bilinu  3600  metra  og  4400  metra  í

hverjum einasta leik. Þar af eru á bilinu 57-162 metrar teknir á sprettinum

og eru þeir þá 1.5 til 3.9% af heildar vegalengd leikmannsins  (Frontera,

2003). Í rannsókn Póvoas kemur fram að fyrstu fimm mínútur leiksins eru

hlutfallslega  mest  spilaðar  á  hárri  ákefð  og  fyrstu  fimm mínútur  síðari

hálfleiks eru minnst í hárri ákefð (Póvoas et al., 2012). Handknattleikur fer
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að meðaltali fram  30-35% í loftfirrtu ástandi  (Spieszny & Zubik, 2018).

Hægt er að skipta þoli upp í tvennt, loftháð þol og loftfirrt þol. Loftháð þol

er oft kallað það þol sem hægt er að vinna á í langan tíma á lágri ákefð,

einnig þarfnast loftháð þol súrefnis til að framleiða ATP. ATP eða adenósín

þrífosfat er lífrænt efnsamaband sem finnst í frumum. Þegar glúkósi sem

við fáum úr fæðu dreifist og sundrast um líkamann losnar orka. Líkaminn

getur búið til ATP með því að geyma orkuna og tengja saman fosfathóp (P)

við ADP. ATP er oft á tíðum nefnt orkuefni líkamans. Þegar íþróttamaður

þarf  hámarksákefð í  stuttan tíma þá verður ATP til  nánast eingöngu úr

kolvetnum  (Wilmore & Costill,  2001). Loftfirrt þol er þegar einstaklingur

vinnur í stuttan tíma á hárri ákefð og þarf þar af leiðandi ekki súrefni til að

framleiða ATP. Íþróttir eins og handknattleikur þarfnast bæði loftháðs og

loftfirrts  þols.  Þegar  loftháð  þolþjálfun  er  notuð  til  þess  að  auka  þol

íþróttamanns sem stundar íþrótt sem reiðir sig að mestu á loftfirrta vinnu,

getur það haft neikvæð áhrif á getu hans í sinni íþrótt. Einnig getur loftháð

þolþjálfun haft neikvæð áhrif á vöðvastækkun. Loftháð þolþjálfun er ekki

æskileg fyrir íþróttafólk sem stundar íþróttir þar sem íþróttamaðurinn þarf

að mynda mikinn kraft á stuttum tíma (Bompa & Haff, 2009). Loftháð þol

hefur lengi verið talinn stór þáttur í því þegar á að ná árangri í þolíþróttum

(Bompa & Haff, 2009). Loftháð þol er yfirleitt með lægri ákefð heldur en

loftfirrt þol. Æfingar eða keppnir sem krefjast loftháðs þol íþróttamans eru

yfirleitt á þann veg að íþróttamaðurinn þarf að vinna lengi í einu á lágri

ákefð. Þjálfun loftháð þols gerir íþróttafólki kleift að framkvæma hreyfingar

á  hárri  ákefð  aftur  og  aftur.  Einnig  hafa  rannsóknir  sýnt  fram  á  að

knattspyrnumenn með betra loftháð þol  geti  hlaupið lengri  vegalengd í

hverjum leik  (Stone & Kilding, 2009). Loftháða þol líkamans reiðir sig á

oxunarkerfið og treystir það á súrefni til þess að framleiða ATP  (Kenney,

Wilmore, Costill, & Wilmore, 2012). Meginmarkmið loftháðar þol þjálfunar

er að bæta hjarta og æðakerfið í að koma súrefni út í líkamann (Bangsbo,

Mohr, Poulsen, Perez-gomez, & Krustrup, 2006). 

Loftfirrt  þol  er  þjálfað oft  á  tíðum með styrkþjálfun,  lotuþjálfun á

hárri ákefð og annarskonar kraft þjálfun  (Buse & Santana, 2008). Dæmi

um hreyfingar  og  æfingar  sem reiðir  sig  á  loftháð  þol  eru  langhlaup,
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hjólreiðar,  dans  og  göngur.   Loftfirrt  þol  er  skilgreint  þannig  að

einstaklingur vinnur á hárri  ákefð í  stuttan tíma. Hreyfingar og æfingar

sem nota loftfirrt þol eru spretthlaup og kraftlyftingar (Patel et al., 2017).

Loftfirrta þol líkamans treystir á ATP – PCr kerfið. ATP-PCr kerfið virkar best

í 10 sekúndur og minnkar um helming eftir að 30 sekúndum af ákefð er

náð  (Kenney  et  al.,  2012).  Aðalmarkmið  loftfirrtar  þolþjálfunar  er  að

íþróttamaðurinn geti framkvæmt hreyfingar á hárri ákefð sem hraðast og

styttri  tíma í  endurheimt svo hægt sé að framkvæma hreyfinguna sem

fyrst aftur (Bangsbo et al., 2006). 

Loftfirrt þol krefst mikillar ákefðar og oft á tíðum mikils hraða hreyfinga

(Bompa & Haff, 2009). 

Allt að 30-35% leiktímanns í handknattleik er spilaður í loftfirrtu þoli og

þess vegna er mikilvægt fyrir þjálfara og leikmenn að mæla 10-30 metra

spretti  þar  sem leikmaðurinn að vinna í  loftfirrta  þoli  sínu  (Spieszny &

Zubik, 2018). Íþróttir sem krefjast loftfirrts þols eru oft á tíðum þær íþróttir

þar sem íþróttamaðurinn þarf að framkalla mikinn kraft á stuttum tíma. Til

þess að bæta loftfirrt þol getur verið árangursríkt að nota æfingar sem

krefjast hárra ákefðar í stuttann tíma (Bompa & Haff, 2009). 

Hæfileikinn til  að  geta  framkallað  loftfirrtan kraft  í  efri  líkama er

talinn vera einn sá mikilvægasti þegar kemur að því að spila sóknarleik

(Spieszny & Zubik, 2018). Stuttir sprettir hjá hanknattleiksleikmönnum eru

mikilvægir  þrátt  fyrir  það hve fáir  þeir  eru  í  hverjum leik.  Um 11% af

leiktímanum fer í hraða spretti. En 11% geta skipt máli þegar leikirnir enda

með  eins  marks  mun  (Chelly,  Hermassi,  Aouadi,  &  Shephard,  2014).

Almennt er talið að æfingar á hárri ákefð séu góðar fyrir íþróttafólk til að

þjálfa þol sitt. Algengasta þjálfunaraðferð handknattleiksmann til þess að

þjálfa þol sitt er að notast við há ákefðar lotuþjálfun (HIIT).  Hægt er að

gera það með því að spila handknattleik á litlum velli og með styttri tíma.

Það sem gerir það að vinsælli aðferð er að leikmaðurinn nær að þjálfa þol

sitt  og  aðra  þætti  handknattleiksins,  eins  og  skot,  stökk  og

stefnubreytingar. (M. Buchheit et al., 2009). 
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Handknattleikur hefur margar breytur í hverjum leik eins og hlaup, hopp,

baráttu við andstæðinginn, sendingar og fleira og þurfa leikmenn oft að

bregðast hratt við og framkalla mikinn kraft á stuttum tíma  (Spieszny &

Zubik, 2018).  Æfingar handknattleiksmanna þurfa að vera í takt við það

að þeir séu að spretta, hlaupa mikið, hoppa og kasta. Það er mikilvægt að

mæla og skoða þessa þætti eins og með 10 og 30 metra sprett prófum ,

CMJ  hopp prófi  og medicine  boltakasts  prófi  til  að  sjá  kraft  í  efri  búk.

Rannsóknir  hafa  sýnt  fram á  að  CMJ  hafi  jákvæð  áhrif  á  íþróttafólk  í

íþróttum sem krefjast snerpu og stefnubreytinga eins og handknattleikur

gerir (Bobbert & Casius, 2005). 

Leikstöðurnar  í  handknattleik  eru  sjö  talsins.  Einn  markmaður,

hægri/vinstri skytta, hægri/vinstri hornamaður, miðjumaður og línumaður.

Línumenn  og  bakverðir  í  vörn  þurfa  að  vera  sterkir  vegna  þess  hve

mörgum einvígum þeir lenda í, í hverjum leik. Markverðir í handknattleik

þurfa  öðruvísi  styrk  þjálfun  en  útileikmenn  vegna  þess  hvers  eðli

markvarslan er. Fyrir markverði er betra að vinna í æfingum sem þjálfa

samhæfingu milli handa og augna  (Karcher & Buchheit, 2014). Skyttur í

handknattleik eru oft á tíðum taldir vera stærri og með gott úthald. Þeir

bera ábyrgð á miklu þegar kemur að sóknarleik liðanna, hvort það sé að

taka  sendingar  ákvarðanir  eða  taka  skotin  sjálfir.  Hornamenn  eru

hinsvegar oft á tíðum aðeins minni og þurfa ekki að vera alveg jafn stórir

og skyttur eða línumenn. Þeir eru oftar en ekki í þannig færum að þeir

þurfa ekki að vera í návígum við aðra leikmenn. Línumenn eru oft stórir og

miklir þar sem þeir eru í miklum átökum við varnarmenn andstæðingsins.

Línumaðurinn þarf  að geta verið með þyngarpunktinn neðarlega vegna

þess hve mikið eru um hrindingar og átök inn á línunni (Srhoj, Marinovič, &

Rogulj,  2002).  

Sendingar í handknattleik eru lykilatriði. Þar sem mikið er um sendingar í

handknattleiksleik  er  mikilvægt  að  æfingarnar  telji  einnig  ansi  margar

sendingar leikmanna sem gefur það til kynna að axlirnar og axlarliðurinn

séu undir miklu álagi. Skyttur senda boltann meira en til dæmis línumenn

sem gerir það að verkum að skyttur þyrftu sérhæfðari þjálfun fyrir rotator
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cuff  vöðvana  en  línumenn.  Rannsóknir  hafa  sýnt  fram á  að  stór  hluti

leikmanna  sem  eru  á  hæðsta  stigi  í  handknattleik  hafa  átt  í  meiðsla

vandræðum í  öxl  (Myklebust,  Hasslan,  Bahr,  & Steffen,  2013).  Eins  og

kemur fram hjá Sibala, Vuleta og Pori þá hlaupa handknattleiksmenn ekki

jafn mikið í leik og getur það farið eftir hvaða stöðu leikmaðurinn spilar

hversu  mikið  hann  hleypur  í  hverjum leik.  Þar  sem hornamenn  hlupu

lengst  eða  3.855m,  skyttur  næst  mest  eða  3.432  metra  og  línumenn

minnst af útispilurum eða 3,234 metra, svo rekja markmennirnir lestina

með 1.753 metra í hverjum leik (Šibila, Vuleta, & Pori, 2004).

Afhverju prófum við. 

Þegar próf er ákveðið þarf það að vera undir leiklíkum aðstæðum og vera

með þarfir íþróttarinnar í huga. Til dæmis hefði sundpróf litla þýðingu fyrir

hjólreiðamann (Bangsbo et al., 2006). 

Afhverju prófum við ?

 Til þess að sjá árangur.
 Gefa íþróttamanninum endurgjöf.
 Til að sjá veikleika íþróttamannsins.
 Til að gera skammtíma og langtíma æfinga áætlun.
 Meta árangur í endurhæfingaferli.
 Hvetja íþróttamanninn.
 Sjá hvort að íþróttamaðurinn sé í leikformi og tilbúinn að keppa.
 Til að upplýsa íþróttamannium hvernig æfingar ganga.

Þegar við prófum þurfum við að velja rétta prófið og próf sem mæla það

sem við viljum. Þau þurfa að vera réttmæt og áreiðanleg.  Réttmæti er

þegar prófið er að mæla það sem við viljum að það mæli. Þegar athuga á

áreiðanleika þurfum  við að geta fengið sömu eða svipaðar niðurstöður

þegar prófið er endurtekið undir sömu aðstæðum (Golafshani, 2003). 

Við getum prófað til að sjá hvort leikmaður sé tilbúinn að koma aftur

inn á völlinn. Það sem þarf að hafa í huga þar er að íþróttamaðurinn sé

ekki að fara slasa sig í prófinu og að prófið sé leiklíkt. Þegar mælingar eru
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framkvæmdar er best að byrja á kraft prófum og enda á loftháðum prófum

(Manske & Reiman, 2013). 

Plýómetrískar hreyfingar

Góð frammistaða í íþróttum krefst þess að íþróttamaðurinn geti framkallað

kraft hratt og á stuttum tíma, eins og í handknattleik þar sem leikmaður

þarf  að  getað  hoppað,  kastað  og  sprett  allt  á  nokkrum  sekúndum

(Marques,  2010).  Í  plýómetrískum  hreyfingum  verður  til  kraftur  í

vöðvunum við hreyfingar þar sem vöðvinn lengist og dregst síðan saman

hratt til  baka  (Frontera, 2003). Plýometrískar æfingar eru oft  notaðar á

undirbúningstímabilum til þess að koma leikmönnum í gott líkamlegt form

áður en leiktímabilið sjálft byrjar. Rannsóknir benda til þess að gott geti

verið að halda þessum æfingum áfram inn á sjálft keppnistímabilið til þess

að halda í áhrifin (Chelly et al., 2014).

Rannsóknir hafa sýnt fram á að plýómetrískar æfingar geti hækkað

uppstökks hæð um 5-15% (Chelly et al., 2014). Sem segir okkur það að

plýómetrískar æfingar eiga vel við fyrir handknattleiksfólk þar sem mikið

er  um stökk  í  handknattleik.  Í  plýómetrískum hreyfingum kemur hraða

kraft  kúrfan  (e.  Stretch  Shortening  Cycle)  til  sögunnar.  Kúrfan  virkar

þannig  að  einstaklingurinn  hreyfir  sig  hratt  í  eccentríska  hreyfingu  og

síðan  beint  yfir  í  concentríska  hreyfingu.  Á  þann  hátt  getur

einstaklingurinn  fengið  sem mestan  kraft  og  gæði  út  úr  hreyfingunni.

Þannig að ef handknattleiksleikmaður ætlar að kasta knettinum að marki

anstæðings  og  dregur  hönd  sína  til  baka  og  stoppar  þá  verður  minni

kraftur í skotinu, en ef hann dregur hana hratt til baka og beint fram og

lætur skotið ríða af þá verður meiri  kraftur í skotinu  (Dawes & Roozen,

2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á aukna hæð í hoppum og aukinn hraða

í  sprettum  ef  styrk  og  kraft  þjálfun  er  inn  í  æfingum  handboltafólks
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(Hermassi, Chelly, Tabka, Shephard, & Chamari, 2011a). Rannsóknir hafa

einnig sýnt  fram á að plýómetrískar  æfingar og kennsla  á stökkum og

lendingum  getur  haft  jákvæð  áhrif  á  meiðslatíðni  og  minnkað  líkur  á

meiðslum (Faigenbaum & Myer, 2010). Gabbet og Young komust að því að

ein  besta  leiðin  til  að  bæta  styrk  handknattleiksmanna  er  að  stunda

plýómetrískar æfingar  (Spieszny & Zubik, 2018). Þó eru þessar aðferðir

umdeildar  og  getur  það  verið  að  handknattleiksmenn,

körfuknattleiksmenn  og  knattspyrnumenn  séu  jafnvel  of  vanir  því  að

hoppa og að æfingarnar sjálfar séu of mikið af hoppum og plýómetrísku

æfingarnar nái ekki að örva taugakerfið. Æfingar sem reyna á sprengikraft

íþróttamanna með litla þyngd getur aukið kraft myndun vöðvana (Chelly

et  al.,  2014).

Styrkur í handknattleik

Styrkur er skilgreindur sem hámarkskraftur vöðva eða vöðvahópa. Einnig

er  hægt  að  skilgreina  hann  sem  hæfileika  taugakerfisins  til  þess  að

framleiða kraft gegn utanaðkomandi mótstöðu. Til eru tvær gerðir af styrk:

Hlutfallslegur  styrkur  og  heildarstyrkur.  Heildarstyrkur  (e.  Absolute

strength)  er  sá  kraftur  sem  líkaminn  getur  framkallað  óháð  þyngd

einstaklings.  Hlutfallslegur  styrkur  (e.  Relative  strength)  er  hlutfall  milli

hámarkskrafts  íþróttamannsins  og  líkamsþyngdar  hans  (Bompa &  Haff,

2009). 

 Æfingar með þunga þyngd eru gerðar til þess að auka hámarksstyrk

og æfingar með léttari þyngd eru gerðar til að framkalla kraft  (Marques,

2010). 

Styrkþjálfun  hefur  jákvæð  áhrif  á  samdráttar  getu  beinagrindavöðva

líkamans  (Panissa et al.,  2018).  Hámarksstyrkur er eiginleiki  vöðva eða

vöðvahóps til  að framkalla eins mikinn kraft og mögulegt er. Styrkur er

mikilvægur en sá eiginleiki að getað notað styrkinn til að framkalla kraft er

einnig mikilvægur. Kraftur er reiknaður með því að nota massa x hröðun

(Dawes  &  Roozen,  2012).   Rannsóknir  hafa  sýnt  fram  á  að  þung
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styrktarþjálfun á efri líkama hjá handknattleiksmönnum hafi ekki einungis

jákvæð  áhrif  á  styrk  og  kraft  heldur  líka  kast  hröðun

handknattleiksmannsins  (Hermassi,  Chelly,  &  Shephard,  2010).  Einnig

hafa rannsóknir sýnt fram á að æfingar með 80-100% af einni hámarks

þyngri  endurtekingu  (1RM)  séu árangursríkastar  til  þess  að auka  styrk

líkamans (Marques, 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni milli styrks í

efri  líkama  og  skotkraftar  leikmanna  (Granados,  Izquierdo,  Ibañez,

Bonnabau, & Gorostiaga, 2007).

Styrkur og kraftur er mikilvægur í handbolta og er hann talinn vera

lykilil  þáttur í  því  að hafa forskot yfir andstæðingnum. Vegna þess hve

mikilvægur þáttur styrkur og kraftur er þurfa leikmenn að æfa samkvæmt

því.  Handknattleiksfólk  þarf  að  sinna  styrk  og  kraft  þjálfun  til  þess  að

hámarka afkastagetu sína (Hermassi, Chelly, Tabka, Shephard, & Chamari,

2011b). Vegna þess hve mikilvægur styrkur og kraftur er í handbolta ætti

að vera lögð mikil áhersla á styrk og kraft þjálfun hjá afreks handboltafólki

(E.  M.  Gorostiaga,  Granados,  Ibáñez,  &  Izquierdo,  2005a).  Rannsóknir

Hacket sýndu fram á það að sterk fylgni var á milli medicine bolta kasts og

hámarksstyrks  í  bekkpressu  (Hackett,  Davies,  Ibel,  Cobley,  &  Sanders,

2018). Rannsóknir hafa sýnt fram á að hámarksstyrk þjálfun hafi jákvæð

áhrif á kraft og hraða íþróttamanna (Baker & Nance, 1999).

Handkast 

Þrátt  fyrir  að  styrkur,  þol  og  kraftur  séu  allt  mikilvægir  þættir  í

handknattleik  þá  er  hæfileikinn  til  þess  að  kasta  boltanum  fast  og

nákvæmt í mark aðstæðingsins lykilþáttur  (Bompa & Haff, 2009). Þættir

eins og kyn, aldur, styrkur, stærð og þyngd knattar eru allt eiginleikar sem

hafa áhrif á það hversu fast leikmaður getur kastað knettinum (Zapartidis

et al., 2009). Stökkskot er algengasta tegund skots í hanknattleik eða á

milli  73-75% allra  skota  (Wagner,  Buchecker,  von  Duvillard,  & Müller,

2010).  Því  fastar  sem  leikmenn  kasta  boltanum  því  styttri  tíma  hafa

varnarmenn  og  markvörður  hins  liðsins  til  að  bregðast  við  skotinu
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(Ferragut,  Vila,  Abraldes,  &  Manchado,  2018). Rannsókn  Michalsik,

Aagaard og Madsen  sýndi fram á að stökkskot,  þar sem þrjú skref eru

tekin og svo stokkið upp og skotið sé það skot  þar  sem knettinum er

kastað fastast eða 10.2% hraðar en næsta skottækni (Michalsik, Aagaard,

& Madsen, 2014).  Í rannsókn Gorostiga og félaga komust þeir að því að

kvennkyns  atvinnumenn  skutu  knettinum  11%  fastar  að  marki  en

kvennkyns áhugamenn í  skoti  af  gólfi  þar sem þrjú  skref  voru  tekin  á

undan (Granados et al., 2007). 

Mótstöðu æfingar eru taldar vera bestar til þess að auka skothraða

hjá handboltamönnum (Hermassi, Chelly, Fathloun, & Shephard, 2010). Til

að auka skotkraft með góðri tækni þarf annaðhvort að auka kraftinn sem

settur er í kastið sjálft eða reyna auka hraðann á vöðvasamdrætti (Hoff &

Almåsbakk, 1995).  Rannsóknir hafa sýnt fram á að lyftingaræfingar fyrir

efri líkama getur aukið skotkraft íþróttamanna, æfingar eins og þar sem

leikmenn kasta annað hvort þyngri eða léttari bolta en er notaður í leik

(Newton & McEvoy, 1994). Hraðinn á hendinni snýst um það hve góður

leikmaðurinn er að framkalla hröðun á boltanum á meðan hann skýtur

honum. Þjálfarar og fræðimenn eru sammála um að ákveðnir þættir eru

nauðsynlegir til að búa til sem mestann hraða á boltanum. Þættir eins og

tímasetning, kasttækni og styrkur í efri og neðri líkama  (Ferragut et al.,

2018). Rannsókn Gorostiga og félaga sýndi fram á að heilt keppnistímabil í

handknattleik  geti  aukið  skotkraft  leikmanna  til  muna  (Esteban  M.

Gorostiaga,  Cristina  Granados,  Ibánez,  González-Badillo,  &  Izquierdo,

2005). 

Medicine boltakast

Rannsóknir hafa sýnt fram á að styrktarþjálfun með medicine bolta geti

aukið styrk íþróttamanna. Einnig hafa þær sýnt að tengls eru á milli styrks

í efri  líkama og skothraða handknattleiksmanna  (Ignjatovic, Markovic, &

Radovanovic, 2012). Eins og áður hefur komið fram þá skiptir styrkur í efri

líkama miklu máli þegar að skothraða kemur (Ferragut et al., 2018) (E. M.
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Gorostiaga et al., 2005a). Medicine bolta þjálfun er alltaf að verða vinsælli

og vinsælli meðal þjálfara og leikmanna í styrkþjálfun. Ástæða vinsælda

medicine bolta þjálfunar er sú að einfalt er að nota hana og gera styrk og

þol æfingar leiklíkar með boltanum. Medicine bolta prófin voru hönnuð til

að skoða sprengikraft í efri líkama, mjöðmum og neðri líkama með því að

nota hreyfingu sem líkir eftir hreyfingu sem er notuð í íþróttum. Medicine

bolta  próf  eru  margskonar,  próf  þar  sem  einstaklingurinn  heldur  á

boltanum á milli fóta sér og réttir úr líkamanum upp á við, þar sem hann

kastar knettinum eins langt og hægt er aftur á bak er próf sem hægt er að

tengja við lóðrétt stökk. Prófið var hannað aðallega fyrir blak leikmenn til

að prófa sömu vöðvahópa og eru notaðir í lóðréttu uppstökki. Það fundust

sterk tengls á milli stökkhæðar og lengd kastsins í medicine boltakastinu

(Stockbrugger & Haennel, 2001). 

Hraði

Hámarkshraði  er  hæfileikinn  til  þess  að  komast  á  milli  A  og  B  á  sem

skemmstum tíma. Í mörgum íþróttum er það mikill kostur að geta hlaupið

hratt í beinni línu (Bompa & Haff, 2009).

Handknattleikur er  ein af  þeim íþróttum, þar sem rannsóknir  hafa sýnt

fram á að með breyttum reglum er alltaf að verða íþrótt sem er spiluð á

meiri  hraða  (Bilge,  2012)(Karcher  &  Buchheit,  2014).  Til  þess  að auka

hámarkshraða  íþróttamanns  þarf  hann  að  æfa  hraðaþjálfun  sérhæft

(Martin  Buchheit,  Mendez-Villanueva,  Delhomel,  Brughelli,  &  Ahmaidi,

2010).  Rannsóknir  hafa  sýnt  fram  á  jákvæð  áhrif  endurtekinna  30

sekúndna  spretta  á  beinagrindavöðva  í  neðri  útlimum  og  getur  gert

íþróttamanninum kleift að æfa meira. Þessar niðurstöður koma vegna þess

hve  mikil  áhrif  þessi  aðferð  æfinga  hefur  á  bæði  loftfirrta  og  loftháða

orkukerfi líkamans (Martin Buchheit, Mendez-Villanueva, Quod, Quesnel, &

Ahmaidi, 2010). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á aukna getu í æfingum

eins og countermovement jump (CMJ), 10 og 30 metra sprettum, þegar

sprettir eru settir inn í  lotuþjálfun. Þar sem unnið er í ákveðinn tíma og
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hvílt áður en næsti sprettur er framkvæmdur (Koral, Oranchuk, Herrera, &

Millet,  2018).  Rannsóknir  hafa  sýnt  fram á að afreks  knattspyrnumenn

taka fleiri spretti á hárri ákefð en áhugamenn. Hægt er að yfirfæra þessar

niðurstöður yfir  á afreks  handknattleiksmenn þar sem þeir  ættu þá að

einbeita  sér  að  æfingum á  hárri  ákefð  og  í  þeim aðstæðum þar  sem

leikmaðurinn þarf að ná endurheimt sem fyrst (Michalsik et al., 2012). 

Oft á tíðum er talað um að sprettur í beinni línu sé sá hraðasti og

það hægist á eftir því sem það verða fleiri beygjur eða hindranir eins og í

110m hindrunarhlaupi  eða  100  metra  hindrunarhlaupi  (Ohnuma,  Tachi,

Kumano, & Hirano, 2018). 

Hraða í beinni línu er hægt að skipta upp í þrjú stig : 

1. Hröðun.
2. Hámarkshraði.
3. Hámarkshraða viðhaldið. 

Hröðun  er  sá  eiginleiki  að  koma  einstaklingi  eða  hlut  af  stað  á  sem

skemmstum tíma. Hröðun getur verið sá þáttur sem skilur á milli þess að

vinna og tapa, ná knetti eða missa af honum. Hámarkshraða er oftast náð

eftir í kringum 15-20 metra eða 8-10 skref. 

Lokastigið  er  að  geta  viðhaldið  hámarkshraða  eins  lengi  og  krafist  er.

Þegar  þreyta  fer  að  koma  inn  í  spilið  verður  erfiðara  að  viðhalda

hámarkshraða  vegna  þess  hve  erfitt  líkaminn  á  með  að  vinna  úr

mjólkursýru  sem  myndast  í  líkamanum  (Bompa  &  Haff,  2009).

Kraftmyndun er oft tengt við íþróttir þar sem íþróttafólk þarfnast mikillar

hröðunar á stuttum tíma.  Einnig  er  hún tengd við  íþróttir  sem krefjast

hoppa, skota og spretta. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl milli

kraftmyndunar  og kraft  og  hraða  (Marques,  2010).  Endurteknir  sprettir

getur  verið góð leið til  að æfa hámarkshraða íþróttamanna samkvæmt

rannsóknum Bucchet og félaga, einnig er sú aðferð talin vera hagkvæm

þegar  kemur  að  tíma  og  plássi  (Martin  Buchheit,  Mendez-Villanueva,

Delhomel, et al., 2010). Í handkattleik þarf leikmaður að geta verið fljótur

að bregðast við og geta hlaupið litla vegalengd á sem styðstum tíma, þess
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vegna ættu æfingar handknattleiksmanna að snúast um hraða og hröðun

frekar en hámarkshraða (Michalsik et al., 2012). 

Þar  sem handknattleiksvöllur  er  40  metrar  á  lengd  og  sitthvoru

megin eru 6 metra langir markmannsteigar getur handknattleiksmaður í

mesta lagi tekið 28 metra sprett (Karcher & Buchheit, 2014). 

Leikurinn sveiflast á milli varnar og sóknar að meðaltali á milli 24 og 36

sekúndna fresti (Karcher & Buchheit, 2014).

Aðferðir og gögn 

Markmið

Markmið rannsóknarinnar er að kanna getu leikmanna Fjölnis í næst efstu

deild á Íslandi í fjórum prófum, 10 og 30 metra sprettpróf, CMJ prófi og

mbk  prófi.  Niðurstöðurnar  voru  síðan  bornar  saman  við  yngri  landslið

Íslands eða u-17, u-19 og u-21 árs. Hvernig stendur lið í næst efstu deild

sig í líkamlegum frammistöðu prófum miðað við leikmenn yngri landsliða

Íslands og hver gæti verið möguleg skýring á niðurstöðum.
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Mælitæki

Við framkæmd prófanna voru notuð hraðahlið (e.  BROWER SYSTEMS tc

timing  gate),  stökkmotta,  málband,  þriggja  kílógramma medicine  bolti,

skráningarblöð  og  pennar.  Allar  mælingar  voru  framkvæmdar  á

handknattleiksgólfi. 

Þátttakendur

Þátttakendur  voru  12  talsins  og  voru  þeir  á  aldrinum  19  til  32  ára.

Meðalaldur  leikmanna  var  22,5  ár  (±4.98).  Allt  voru  þetta

handknattleiksmenn  í  meistaraflokki  karla  hjá  Fjölni.  Allir  leikmennirnir

tóku þátt í að sigra Grill 66 deildina tímabilið 2018-19 og koma þar með

Fjölnis liðinu upp í efstu deild. Alls 10 leikmenn tóku þátt í 10 metra og 30

metra sprettunum og CMJ hoppinu, en allir 12 leikmennirnir tóku medicine

boltakastið. 

Framkvæmd mælinga

Allir leikmenn hituðu saman upp í knattspyrnu í sirka 10 mínútur og komu

síðan  í  útskýringar  á  prófum.  Upphitun  yngri  landsliðanna  var  ekki

knattspyrna heldur 15 mínútna hlaup sem þjálfari stjórnaði, henni er gerð

skil í viðauka 1.  

Allir leikmenn byrjuðu á því að taka tvö CMJ hopp á stökkmottu þar sem

þeir  þurftu  að  fara  úr  skónum.  Leikmennirnir  fóru  síðan  í  30  metra

sprettinn þar sem 10 metra spretturinn var einnig mældur. Leikmaður tók

einn sprett, skokkaði rólega til baka og tók síðan seinni sprettinn. Þá fór

leikmaðurinn í  medicine boltakastið og kastaði  þar  tvisvar  sinnum eins

langt og hann gat.

CMJ

Countermovement  jump  (CMJ)  prófið  er  sett  upp  þannig  að

íþróttamaðurinn kemur sér fyrir á stökkmottu með báðar hendur á mjöðm.

Þegar hann er tilbúinn beygir hann hnén og stekkur síðan upp með því að
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rétta úr ökklum, hnjám og mjöðmum. Hann á að lenda á mottunni þar sem

hann  stökk.  Prófið  var  útskýrt  fyrir  leikmönnum  þegar  þeir  komu  að

mottunni einn í einu. Allir fengu að prófa hoppið tvisvar sinnum áður en

þeir  hoppuðu.  Það  sem  er  gott  við  prófið  er  að  það  er  réttmætt  og

áreiðanlegt. Rannsóknir  hafa sýnt fram á að prófið mælir  sprengikraft  í

réttivöðvum neðri útlima (Hachana et al., 2013). 

10 og 30 metra sprettur

Prófið  var  sett  upp  með  hraðahliðum,  fyrsta  hliðið  var  sett  þar  sem

tímatakan  byrjar,  annað  eftir  10  metra  og  þriðja  eftir  30  metra.

Leikmaðurinn mátti fara af stað þegar hann vildi eftir að hann hafði fengið

leyfi frá leiðbeinanda, leikmaðurinn byrjaði einn meter fyrir aftan fyrsta

hliðið. Allir  íþróttamennirnir  fengu sömu fyrirmæli að reyna hlaupa eins

hratt og þeir gátu í gegnum hliðin og ekki stoppa fyrr en þeir voru komnir í

gegnum síðasta hlið. 

Medicine boltakast

Medicine  boltakastið  fór  þannig  fram að  leikmaðurinn  stillti  sér  upp  á

gólfinu og setti annað hnéð í gólfið og hinn fóturinn var í 90° fyrir framan

leikmanninn. Boltanum var kastað eins langt og leikmaðurinn gat, þar sem

honum var kastað yfir höfuðið. Hnéið sem var í gólfinu mátti ekki fara af

gólfinu þegar knettinum var kastað. Boltanum var kastað tvisvar sinnum.

Úrvinnsla gagna

Gögnin voru geymd í Excel og voru síðan færð yfir í SPSS útgáfu 24. 

Úrvinnsla gagna fór fram í SPSS, Excel og Word. Gögnin voru skoðuð 

myndrænt og tölulega. Independent samples test voru notuð til þess að 

sjá marktækan mun á milli liða Fjölnis og yngri landsliðanna. Marktækur 

munur er þegar P gildi er < 0,05. Sterk fylgni er á bili, þegar r er á milli 0-

0.19 er talað um mjög veika fylgni, veik fylgni er þá á bilinu 0,2-0,39, 0,40-
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0,59 er meðal sterk fylgni, 0,6-0,79 sterk fylgni og 0,8-1 er mjög sterk 

fylgni (Field, 2013).

Jákvæð fylgni er þegar einstaklingur sem er þungur er líklegur til að vera 

hávaxinn líka skorar hátt í báðum prófum. Neikvæð fylgni þýðir að 

einstaklingur er hár í einni breytu og skorar lágt í annari breytu (Wright, 

1921). Töflur voru unnar í Word og Excel. 

Niðurstöður

Í  þessum fjórum prófum sem voru  framkvæmd,  CMJ,  10  og  30  metra

sprettur og medicine boltakast, voru 12 leikmenn sem tóku þátt. Þessir 12
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leikmenn  spila  fyrir  meistaraflokk  Fjölnis  í  handknattleik.  Þeirra

niðurstöður  voru  síðan  bornar  saman  við  niðurstöður  u17,u19  og  u21

landsliða Íslands í handknattleik karla. 

                     Tafla 1 : Tölfræði yfir fjölda þátttakenda

Mælingar u-17 u-19 u-21 Fjölnir

10m sprettur N=
30

N= 19 N= 22 N= 10

30m sprettur N=
30

N= 19 N= 22 N= 10

CMJ N=
30

N= 19 N= 25 N= 10

Medicine
boltakast

N=
30

N= 19 N= 24 N= 12

                     N = Fjöldi þátttakenda

Tafla eitt hér að ofan sýnir okkur tölfræði yfir alla leikmenn sem tóku þátt í

þrekprófunum.  Flestir  þátttakendur  voru  úr  u17 ára  landsliðinu  eða  30

talsins  og  fæstir  í  liði  Fjölnis  10  leikmenn  í  10  metra  og  30  metra

sprettprófin  og  í  CMJ  en  12  leikmenn  Fjölnis  tóku  þátt  í  medicine

boltakastinu. 

Tafla 2 : Lýsandi tölfræði fyrir meðaltöl yngri landsliða og 
meistarflokk Fjölnis 
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Próf Fjölnir U-17 U-19 U-21

CMJ(cm) 41,28 
(±5.27)*

47,43 
(±4.81)*

52,10 
(±4.33)*

53,14 
(±5.11)*

10m (sek) 1,75 (±0.66) 1,78 (±0.78) 1,72 (±0.71) 1,72 (±0.69)

30m (sek) 4,32 (±0.13) 4,33 (±0.25) 4,21 (±0.16) 4,20 (±0.14)

Mbk (m) 8,23 
(±0.94)*

7,46 
(±0.80)**

7,48 
(±0.83)***

8,86 (±0.86)

 * = P<0,0.5 (munur á Fjölni og öðrum)
** = P<0.05 (munur á u17 og u21)
*** = P<0.05 (munur á u19 og u21)

Tafla tvö  hér að ofan sýnir meðaltöl úr þessum fjórum prófum og 

marktækan mun á milli liða.  Það var marktækur munur á milli Fjölnis og 

allra yngri landsliðanna í CMJ prófinu, u17 liðið stökk 6,15 cm hærra  (P = 

0.01), u19 stökk 10,82 cm hærra  (P = 0.00), u21 liðið stökk 11.86 cm 

hærra (P < 0.00). Hvergi fannst munur á yngri landsliðum Íslands og Fjölni

í 10 metra sprettprófinu, u17 (P = 0.288), u19 (P = 0.376), u21 (P = 

0.286). Ekki fannst marktækur munur á milli Fjölnis liðsins og yngri 

landsliðanna í 30 metra sprettprófinu, u17 (P = 0.937), u19 (P = 0.68) , 

u21 (P = 0.40). Það fannst marktækur munur á milli Fjölnis og u 17 ára 

landsliðsins í Mbk prófinu, u17 (P = 0.041). Fjölnis liðið kastaði boltanum 

0,77 cm lengra að meðaltali en u17 ára liðið. Ekki fannst hinsvegar 

marktækur munur milli Fjölnis og  u19 (P > 0. 28), né u21 (P = 0.55) í mbk

prófinu. Það fannst marktækur munur á milli u17 og u21 (P = 0.00). 

Leikmenn í u17 köstuðu boltanum 1,40 cm styttra að meðaltali en 

leikmenn u21. Leikmenn u19 köstuðu boltanum 1,38 cm styttra að 

meðaltali en leikmenn u21.

Tafla 3 : Fylgni milli þrekprófa innan Fjölnis. 

Próf CMJ MBK 10m 30m 

CMJ 1
Mbk -.706 1
10m -.595 -.220 1
30m -.390 -.088 .701 1
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Taflan hér að ofan sýnir fylgni á milli þrekprófana innan Fjölnis 

liðsins. Sterk jákvæð fylgni er á milli 10m og 30m sprettsins. Sterk 

neikvæð fylgni er á milli CMJ prófsins og mbk prófsins. Veik fylgni 

fannst á milli CMJ og 10 metra og 30 metra sprettprófunum. Einnig 

fékkst veik fylgni milli MBK prófsins og 10 metra og 30 metra 

sprettprófunum. 

Umræður

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna mun í CMJ, mbk , 10 og

30 metra spretthraða hjá karla liði Fjölnis sem spilar í næst efstu deild og

yngri landsliðum Íslands í handknattleik. Marktækur munur fannst á milli

allra yngri landsliðanna og Fjölnis liðinu þegar kom að CMJ prófinu. Sem

segir okkur að leikmenn allra yngri landsliðanna stukku að meðaltali hærra

en leikmenn Fjölnis. Það var ekki marktækur munur milli Fjölnis liðsins og

yngri  landsliðanna  í  10  og  30  metra  sprettprófunu.  Það  var  hinsvegar
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marktækur  munur  milli  Fjölnis  liðsins  og  allra  yngri  landsliðanna í  CMJ

prófinu,  einnig  fannst  marktækur  munur  á  liði  Fjölnis  og  u17  ára  liði

Íslands í  mbk prófinu (P=0.041),  Fjölnis liðið kastaði  boltanum 0,77 cm

lengra  að meðaltali en u17 ára liðið . Sem segir okkur það að Fjölnis liðið

er samkeppnishæft við yngri landsliðin þegar kemur að 10 og 30 metra

spretthraða prófunum. Fjölnis liðið er töluvert á eftir þegar kemur að CMJ

þar eru hoppa þeir 6,15 cm lægra en næsta lið sem er u17 liðið og rúmum

11 cm lægra en u21 liðið sem var með hæðsta meðaltalið 53,14 (±5.11)

cm.

Eins og sést á töflu þrjú á bls 23 þá sést fylgni milli  prófa innan

Fjölnis liðsins. Neikvæð sterk fylgni er á milli CMJ prófsins og mbk prófsins.

Sem segir okkur það að leikmenn sem hoppuðu langt köstuðu stutt. Einnig

kemur fram að sterk jákvæð fylgni er á milli 10m og 30m sprettprófinu

sem eru sömu niðurstöður og hafa fengist í öðrum rannsóknum eins og

t.d. hjá Wisløff og félögum. Þar fá þeir sterka jákvæðna fylgni milli 10 og

30  metra  spretthraða  hjá  knattspyrnumönnum  (Wisløff,  Castagna,

Helgerud,  Jones,  &  Hoff,  2004).  Ekki  fannst  marktækur  munur  á  milli

Fjölnis liðsins og annara liða þegar kom að mbk prófinu en meðaltal Fjölnis

liðsins er 8,23 (±0.94) cm og u21  er 8,86 (±0.86) cm liðsins voru hærri en

hjá u17 sem var 7,46 (±0.80) cm og hjá u19 var það 7,48 (±0.83) cm.

Áætluð ástæða fyrir því getur verið að leikmenn Fjölnis liðsins og u21 árs

liðsins hafi verið stærri og þyngri en leikmenn u17 og u19 landsliðanna.

Einnig er hægt að skoða það út frá rannsókn Gorostiga og félaga sem

vitnað var í  hér að ofan. Þar sem kemur fram að heilt  keppnistímabil  í

handknattleik á efsta stigi geti haft áhrif á skotkraft leikmanna (Esteban M.

Gorostiaga  et  al.,  2005).  Leikmenn  Fjölnis  eru  margir  hverjir  eldri  en

leikmenn yngri  landsliðanna sem getur  gefið mynd af  því  að leikmenn

Fjölnis  eru  líklega  reynslumeiri  og  búnir  að  taka  þátt  í  fleiri  heilum

keppnistímabilum en leikmenn yngri landsliðanna. 

Yngri landslið Íslands eru betri í heildina litið heldur en Fjölnis liðið,

þegar liðin eru skoðuð út frá frammistöðu prófum. Þegar niðurstöður fyrir

lið Fjölnis og niðurstöður landsliðanna eru borin saman þá eru landsliðin

með  betri  niðurstöður  í  þremur  prófum af  fjórum.  Meðaltal  allra  yngri
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landsliðanna eru betri en hjá Fjölnis liðinu í 10 og 30 metra sprettprófinu

og skoruðu þeir einnig hærra á CMJ prófinu. 

Fjölnis liðið þarf að skoða hvað þeir geta gert betur þegar kemur að

stökkkrafti leikmanna. Þar sem þeir eru langt fyrir neðan yngri landsliðin í

þeim  prófþætti.  Eins  og  kemur  fram í  grein  Chelly  og  félaga  þá  geta

plýómetrískar  æfingar  hækkað  uppstökk  um  5-15%  hjá  leikmönnum

(Chelly et al.,  2014). Út frá því mætti ætla að lið Fjölnis ætti  að koma

plýómetrískum æfingum inn í sína þjálfun fyrir næsta keppnistímabil sem

verður í efstu deild. 

Einungis voru 12 leikmenn frá Fjölni og 19-30 leikmenn í mælingum

yngri  landsliðanna.  Áhugavert  væri  að  gera  sömu  rannsókn  með  fleiri

leikmenn bæði í yngri landsliðunum og í næst efstu deild. 

Það sem komist var að í þessari rannsókn er að lið í næst efstu deild

á  Íslandi  vantar  aðeins  upp  á  miðað  við  leikmenn  sem  eru  í  yngri

landsliðum  Íslands.  Leikmenn  Fjölnis  geta  ekki  hoppað  jafn  hátt  og

leikmenn yngri landsliðanna. Sem segir okkur að leikmenn í næst efstu

deild á Íslandi ættu að einbeita sér að því að reyna auka stökkkraft sinn.  

Það voru mun fleiri leikmenn sem voru í yngri landsliðs mælingum

heldur en hjá Fjölnis liðinu. Næsta skref væri að taka fleiri leikmenn og lið

úr næst efstu deild og bera þau síðan saman til þess að fá fleiri leikmenn

og skýrari stöðu yfir stöðu deildarinnar. 

Einnig væri áhugavert að sjá stöðu Olís deildarinnar í samanburði

við A- landsliðið. Hægt væri að skoða yngri landslið Íslands og bera þau

saman við yngri landslið erlendis og sjá stöðu íslenskra yngri landsliða. Sjá

hvar þau standa miðað við landslið erlendis og sjá hvað Ísland getur gert

betur þegar kemur að þjálfun ungra landsliðsmanna. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar þurfti að taka medicine boltakastið

tvisvar  sinnum,  vegna  þess  að  við  framkvæmd  númer  eitt  var  ekki

fræmkvæmd á sama hátt og prófanir yngri landsliðanna. Seinna skiptið

var  framkvæmdin eins  og  þegar  hún var  gerð hjá  yngri  landsliðunum.

Upphitun landsliðanna var framkvæmd öðruvísi en upphitun Fjölnis liðsins,

landsliðin tóku 15 mínútna stjórnaða upphitun þar sem hlaupaferðir með

liðkun voru aðalatriði. Hægt er að sjá upphitunina í viðauka 1. Upphitun
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Fjölnis liðsins var 10 – 15 mínútna knattspyrnuleikur sem var spilaður á

handknattleiksvelli. Ef prófin yrðu tekin aftur væri áhugavert að sjá áhrif

upphitunarinnar  og  gera  þá  sömu  upphitun  fyrir  lið  Fjölnis  og  yngri

landsliðin gerðu og sjá hvort Fjölnis liðið myndi bæta sig. Munurinn á yngri

landsliðunum og Fjölnis liðinu er að finna í CMJ prófinu í  hinum þremur

prófþáttunum er ekki marktækan mun að finna á milli  Fjölnis liðsins og

yngri landsliðanna.
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Viðauki 1. 

Upphitun yngri landsliðanna áður en prófin voru tekin. 

Hlaupið var frá endalínu á handknattleiksvelli og 12 metra áfram.

- Hlaup
- Valhopp með handasveiflu áfram
- Valhopp með handasveiflu aftur á bak
- Hlaup með handasveiflum upp í loft
- Hlaup með handasveiflum inn að líkama
- Háar hnélyftur með handasveiflum áfram
- Háar hnélyftur með handasveiflum aftur á bak
- Hlaup með bolvindu
- Hlaup með hnélyftu inn að líkama
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- Hlaup með hnélyftu inn að líkama aftur á bak
- Hlaup með náraliðkun inn að líkama
- Hlaup með náraliðkun frá líkama afturábak
- Hliðarhlaup þar sem fætur krossa í  báðar áttir  fyrst  til  hægri  svo

vinstri
- Hliðarskref þar sem hægri fótur leiðir
- Hliðarskref þar sem vinstri fótur leiðir
- Hliðarskref þar sem hægri fótur leiðir með snöggum fram og aftur

skrefum þar sem hendur voru upp í lofti fyrir ofan höfuð
- Hliðarskref þar sem vinstri fótur leiðir með snöggum fram og aftur

skrefum þar sem hendur voru upp í loft fyrir ofan höfuð
- Varnarskref tvö til hægri tvö til vinstri 
- Varnarskref áfturábak tvö til hægri tvö til vinstri
- Náraliðkun hægri 
- Náraliðkun vinstri 
- Afturábak hlaup 
- Varnarskref áfram með hendur fyrir ofan höfuð
- Varnarskref afturábak með hendur fyrir ofan höfuð
- Háar hnélyftur með hendur fyrir ofan höfuð
- Hælar í rass
- Hælar til hliðar í rass
- Lítil hliðarhopp áfram
- Háar hnélyftur og til hliðar á hægri 
- Háar hnélyftur og til hliðar á vinstri
- Hælar í rass 
- Hlaupið á hælum og beinar fætur áfram
- Labbað áfram og annar fótur teygður aftur og hendur fram
- Hlaupið áfram og sitthvor fótur réttur út til skiptis
- Labbað áfram og hné dregið að brjósti til skiptist 
- Háar hnélyftur með hliðarstig á báðar fætur
- Framstig áfram með hendur fyrir ofan höfuð
- Bjarnaganga með beinar fætur áfram
- Gengið til hliðar í armbeygjustöðu til hægri 
- Gengið til hliðar í armbeygjustöðu til vinstri
- Náraliðkun frá líkama með hendur fram 
- Náraliðkun að líkama með hendur fyrir ofan höfuð
- Labbað yfir og fætinum sparkað fram
- Fjórar háar hnélyftur og svo sprettur
- Fjórir hælar í rass og svo sprettur 
- Eitt jafnfætis hliðarhopp til hægri og svo sprettur
- Eitt jafnfætis hliðarhopp til vinstri og svo sprettur
- Eitt hliðarhopp á hægri eitt á vinstri og svo sprettur
- Tvö skref afturábak og svo snúið við og sprettur tvær ferðir
- Láta sig falla fram og taka svo við sér og beint í sprett
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Á þessum tíma var hætt að hlaupa og farið í fótasveiflur á staðnum hægri

og vinstri. Næst voru hliðarsveiflur. Hnébeygjur þar sem hendur eru fram

þangað til í botnstöðu og svo settar í gólf og rétt úr hnjám áður en það var

rétt  úr  mjöðm.  Framstigstaða með hendur upp í  loft  og svo var  hægri

hendi sett í átt að hægri ökkla og snúið upp á efra bak þar sem horft var á

eftir hendinni. Mjaðmalyftur þar sem hægt var farið niður og hratt upp.

Mjaðmalyftur  á  öðrum  fæti  3x  á  hvorn  fót.  Armbeygjustaða  þar  sem

mjöðm var sett upp í loft. Armbeygjustaða með bolvindu. Fótasveiflur fram

og aftur. Hoppað fram á annan fótinn og stoppað. Hliðarhopp á öðrum fæti

þar sem var stoppað í lendingu. 
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