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Handbók fyrir íþróttakennara um fimleika:
1. - 4. bekkur í grunnskóla
Handbók þessi hefur að geyma æfingar fyrir íþróttakennara sem þeir geta nýtt sér í kennslu í
grunnskólum en hún er ætluð fyrir 1. - 4. bekk. Höfundum fannst vanta efni fyrir
íþróttakennara sem gæti hjálpað þeim við að fá hugmyndir af æfingum sem þeir gætu nýtt sér
í kennslu og hvernig þeir ættu að kenna æfingar. Höfundar tóku saman æfingar og settu í
handbók sem þeir hafa lært á ýmsum námskeiðum á vegum bæði Fimleikasambandsins sem
og annarra námskeiða erlendis og hafa nýtt sér í gegnum árin við þjálfun yngri krakka í
fimleikum. Ásamt því var rætt við reyndan íþrótta- og fimleikakennara til margra ára til að fá
hugmyndir af æfingum sem henta vel í kennslu í 1. – 4. bekk.
Hér fyrir neðan eru æfingar sem nýta má sem grunn í fimleikum en þær hjálpa til við að
undirbúa nemendur fyrir erfiðari æfingar seinna meir og nýtast einnig sem grunnur fyrir aðrar
íþróttir.
Handbókin er sett þannig upp að henni er skipt niður í fimm hluta. Hver hluti tekur
fyrir um mismunandi áhöld sem finna má í hinum almenna íþróttasal, en fjallað er um
æfingar sem hægt er að framkvæma á hverju áhaldi fyrir sig. Fyrir neðan hverja æfingu eru
grunnæfingar sem hægt er að nota til þess að ná betra valdi á æfingunni. Íþróttakennarar geta
hjálpað nemendum að gera grunnæfingar með því að aðstoða þau en í handbókinni eru
leiðbeiningar um hvernig sé best að bera sig að. Myndir af öllum æfingum fylgja til þess að
sýna hvernig æfingin er og einnig er lýst hvernig íþróttakennarar geta aðstoðað við æfingar.
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1. Dýna
Dýna eða renningur er áhald sem mikið er notuð þegar grunnæfingar eru æfðar. Í flestum
íþróttahúsum er til dýna eða renningur en langflestar fimleikaæfingar fara fram að einhverju
leyti á dýnu.

1.1 Fram kollhnís
Fram kollhnís er með fyrstu
grunnæfingum í fimleikum sem börn læra.
Fram kollhnís er einnig undirbúningsæfing
fyrir framheljarstökk.
Áhöld: Dýna og skákubbur.

Mynd 1: Framkollhnís

Framkvæmd: Byrja standandi → setjast á hækjur sér → setja hendur í gólfið í
axlarbreidd → rúlla á bakið og horfa á naflann → standa upp með fætur saman án
þess að nota hendur.
Móttaka: Íþróttakennari stendur hægra megin við nemanda → setur vinstri hönd á hægri
mjöðm og hægri hönd á vinstri mjöðm → hjálpar nemandanum síðan í veltunni
Ef íþróttakennari stendur vinstra megin þá speglast móttakan.
Íþróttakennari getur hjálpað nemanda með sama hætti þegar hann gerir kollhnís á skákubb.

1.1.1 Rúlla á bakið
Markmið með þessari grunnæfingu er til
að mynda rétta stöðu á hryggnum þannig
að líkaminn rúlli vel á meðan æfingunni
stendur. Staðsetning handa er æfð og
hvernig er best að standa upp.
Mynd 2: Rúlla á bakið

Framkvæmd: Setjast á hækjur sér með hendur hjá eyrum → horfa á naflann →
setja kúlu á bakið → rúlla afturábak, setja lófa í gólfið og rúlla til baka aftur, setja
hendur fram og standa upp → endurtekið nokkrum sinnum.
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1.1.2 Framkollhnís á skákubb
Hér er einnig hægt að búa til skákubb með
því að nota bretti og setja dýnu yfir það.
Markmið með þessari grunnæfingu er að
fá nemendur til að framkvæma æfinguna
rétt með hjálp halla.

Mynd 3: Framkollhnís á skákubb
Mynd 4: Bretti með dýnu yfir

Framkvæmd: Byrja standandi við breiðari enda skákubbsins → setjast á hækjur
sér með hendur hjá eyrum → horfa á naflann → gera kúlu á bakið → setja hendur
á kubbinn → rúlla fram í kollhnís → setja hendur fram og standa upp.

1.2. Afturábak kollhnís
Afturábak kollhnís er grunnæfing sem er
meðal þeirra fyrstu sem börn læra í
fimleikum og er erfiðari en fram kollhnís.
Þessi æfing er einnig undirbúningur fyrir
afturábak heljarstökk.
Áhöld: Dýna og skákubbur.

Mynd 5: Afturábak kollhnís

Framkvæmd: Byrja standandi → setjast á hækjur sér með hendur hjá eyrum →
rúlla á bakið og setja hendur í gólf → rúlla yfir á fæturnar með því að ýta með
höndunum.
Móttaka: Íþróttakennarinn stendur hægra megin við nemanda → setur hægri hönd á hægri
mjöðm og vinstri hönd á vinstri mjöðm → hann hjálpar síðan nemandanum í veltunni.
Ef íþróttakennarinn stendur vinstra megin þá speglast móttakan.
Íþróttakennarinn getur hjálpað nemanda með sama hætti þegar hann gerir kollhnís á skákubb.
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1.2.1 Rúlla á bakið
Æfingin er sú sama og fyrir framkollhnís
og markmiðið einnig það sama.

Mynd 6: Rúlla á bakið

Framkvæmd: Setjast á hækjur sér með hendur hjá eyrum → horfa á naflann →
setja kúlu á bakið → rúlla afturábak, setja lófa í gólfið og rúlla til baka aftur, setja
hendur fram og standa upp → endurtekið nokkrum sinnum.
1.2.2 Herðastaða
Herðastaða er góð grunnæfing sem æfir
nemandann í að stjórna líkamanum sem og
að spenna hann. Einnig undirbýr æfingin
nemandann að fara yfir í afturábak
kollhnís.

Mynd 7: Herðastaða

Framkvæmd: Byrja liggjandi með hendur meðfram síðum → setur fætur upp í 90°
þannig að tær vísi upp → lyfta tánum enn hærra þannig að líkaminn verði beinn
frá herðablöðum niður að tám.
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1.2.3 Afturábak kollhnís á skákubb
Markmið með æfingunni er að auðvelda
nemendum að framkvæma æfinguna með
hallanum.

Mynd 8: Afturábak kollhnís á skákubb

Framkvæmd: Byrja standandi við breiðari enda skákubbsins → setjast á hækjur
sér með hendur hjá eyrum → rúlla á bakið og setja hendur á kubbinn → rúlla yfir
á fæturnar með því að ýta með höndunum.

1.3. Handstaða á gólfi
Handstaða er mikilvæg grunnæfing í
fimleikum þar sem þarf að huga vel að
líkamsstöðunni. Líkamsstöðuna þarf að
reyna að lengja eins mikið og hægt er
þannig að hann sé beinn í lóðréttri stöðu.
Áhöld: Dýna og veggur.
Mynd 9: Handstaða á gólfi

Framkvæmd: Byrja standandi með beinar hendur hjá eyrum → taka stórt skref
fram og teygja hendur langt fram og setja í gólfið → spyrna fótunum upp í loft og
setja þær saman → opna fætur sundur og fara niður → enda standandi eins og í
byrjun.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við hlið nemanda → grípur utan um fæturna á honum og
heldur. Íþróttakennarinn getur hjálpað nemanda með sama hætti þegar hann gerir höfuðstöðu
og handstöðukollhnís.
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1.3.1 Krabbastaða
Markmið með þessari æfingu er að æfa
grunnstöðu fyrir handstöðu og styrkinn
sem þarf í hana sem og jafnvægið.

Mynd 10: Krabbastaða

Framkvæmd: Byrja sitjandi á hækjum sér með hendur í gólfi → setja hnén ofan á
olnbogana → halla sér fram og lyfta fótunum rólega upp þar til jafnvægi er náð →
síðan er farið rólega aftur niður.

1.3.2 Höfuðstaða
Markmið með höfuðstöðu er að æfa sömu
líkamsstöðu og er í handstöðunni sjálfri
nema með aðeins stærri undirstöðuflöt til
þess að hjálpa sér.

Mynd 11: Höfuðstaða

Framkvæmd: Byrja sitjandi á hækjum sér með hendur í gólfi → hausinn er settur í
gólfið þannig að hann myndi þríhyrning með höndunum → spyrna fótunum
rólega upp þar til komið er í beina líkamsstöðu → haldið uppi í stöðunni og farið
síðan rólega niður aftur.
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1.3.3. Öfug handstaða upp við vegg
Markmið með öfugri handstöðu er að æfa jafnvægið í
handstöðunni með stuðningi. Axlarbreidd á að vera á milli
handanna þannig að fingurnir snúi fram. Nemendur byrja á
því að vera lengra frá veggnum með hendurnar en eftir því
sem þau verða sterkari færast hendurnar nær veggnum.
Passa þarf að nemendur fetti ekki bakið, ef þau gera það
eru þau komin of nálægt veggnum of fljótt.

Mynd 12: Öfug handstaða upp við vegg

Framkvæmd: Byrja standandi með bakið í átt að vegg → setja hendurnar í gólfið
→ klifra með fæturna rólega upp vegginn þar til komið er í beina líkamsstöðu →
hendurnar færðar nær veggnum → stöðunni haldið og klifrað niður vegginn aftur.

1.3.4. Handstaða upp við vegg
Markmiðið í þessari æfingu er eins og í öfugri handstöðu
að æfa jafnvægi með stuðningi en það er minni stuðningur
í þessari æfingu.

Mynd 13: Handstaða upp við vegg

Framkvæmd: Byrja standandi með bringuna í átt að vegg → taka stórt skref og
setja hendurnar upp við vegginn → spyrna fótunum upp að veggnum í beina
líkamsstöðu → sundur með fætur og rólega niður aftur.
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1.3.5. Handstöðukollhnís
Í handstöðukollhnís eru tvær grunnæfingar
settar saman og því mikilvægt að hafa gott
vald á bæði handstöðunni og kollhnís.
Markmið með þessari æfingu er að setja
saman nokkrar æfingar og geta
framkvæmt þær í einu.
Mynd 14: Handstöðukollhnís

Framkvæmd: Byrja standandi með hendur beinar hjá eyrum → stíga stórt skref
fram → teygja hendur langt fram og setja í gólfið → spyrna fótunum upp í
handstöðu og halda stöðunni → beygja hendur og fara niður í kollhnís.
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1.4. Handahlaup
Handahlaup er framkvæmt mismunandi
meðal karla og kvenna. Karlar byrja og
enda handahlaup á hlið en konur byrja
handhlaup fram og enda síðan í öfuga átt
miðað við hvernig þær byrja.
Áhöld: Dýna og húllahringur.

Mynd 15: Handahlaup kvenna

Mynd 16: Handahlaup karla

Framkvæmd konur: Byrja standandi fram með hendur beinar hjá eyrum → stíga
stórt skref fram → teygja hendur langt fram og setja í gólf, eina í einu þannig að
lófar myndi T → spyrna fótum yfir og lenda standandi með fætur sundur og
hendur uppi.
Framkvæmd karlar: Byrja standandi með fætur sundur og hendur beint út → halla
sér á aðra hliðina og setja hendur í gólf, aðra í einu → spyrna fótum yfir og lenda
standandi með fætur sundur og með hendur til hliðar.
Móttaka: Íþróttakennari stendur þeim megin sem fremri fótur nemanda er í byrjun
handahlaups → setur hendur á mjaðmir nemanda og stýrir líkama hans.
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1.4.1 Bangsahandahlaup
Markmið með þessari æfingu er að
nemandi læri rétta færslu handa og fóta.
Húllahringur er settur á gólfið. Hendur og
fætur fara síðan fyrir utan hann.

Mynd 17: Bangsahandahlaup

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan hringinn → setja hendur og fætur á
sína staði í eftirfarandi röð fótur, hönd, hönd, fótur → endurtekið nokkrum
sinnum án þess að stoppa.

1.4.2 Lítið handahlaup
Lítið handahlaup er millistig af
bangsahandahlaupi og venjulegu
handahlaupi. Þessa æfingu framkvæma
börn áður en þau ná að sparka fótunum
alveg upp. Markmiðið með þessari æfingu
er því að börn geti æft sig í að gera
handahlaup líkt venjulegu handahlaupi.
Mynd 18: Lítið handahlaup

Framkvæmd: Byrja standandi með hendur beinar hjá eyrum → stíga stórt skref
fram → teygja hendur langt og setja í gólfið → spyrna fótum hálfvegis upp í loftið
og yfir.
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1.5 Sjassei
Sjassei er mikið notað í áhaldafimleikum
en einnig í hópfimleikum í splittstökkum.
Sjassei er mjög svipað og forhopp sem
verður kennt hér fyrir neðan en yfirleitt er
byrjað á því að kenna sjassei áður en
forhopp er kennt. Hendurnar eru hafðar
beint út til hliðar eða önnur til hliðar og
hin beint fram en hér verður kennt að hafa

Mynd 19: Sjassei

þær beint út.
Áhöld: Dýna.
Framkvæmd: Byrja standandi á dýnu → spyrna með fótunum upp frá dýnunni og
áfram → hendur beint út til hliðar → setja annan fótinn í gólfið og hinn fyrir
framan.

1.6. Forhopp
Forhopp er ein mikilvægasta æfing í
fimleikum og er notað fyrir framan öll
stökk á dýnu. Þar af leiðandi er mikilvægt
að kenna rétta tækni í forhoppi strax.
Áhöld: Dýna, kubbar, þunn dýna og
hindrun.
Mynd 20: Forhopp

Framkvæmd: Byrja standandi með fætur saman → hoppa upp og beygja fætur →
teygja hendur fram → setja annan fótinn í gólfið, teygja hinn langt fram og beygja
þegar hann snertir gólfið.
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1.6.1. Forhopp upp á dýnu
Markmið með þessari æfingu er að æfa sig
í að lyfta fótunum upp og beygja þá í
forhoppi.

Mynd 21: Forhopp upp á dýnu

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan dýnu → hoppa upp á dýnuna og beygja
fætur → teygja hendur fram → setja annan fótinn niður, teygja hinn langt fram og
beygja hann þegar hann snertir dýnuna.
1.6.2. Forhopp yfir dýnu
Markmiðið með því að gera forhopp yfir
dýnu er til þess að forhoppið verði langt.
Til þess að krafturinn sem fæst með
hlaupinu fyrir forhoppið minnki ekki þarf
það að vera langt áfram án þess efri partur
líkamans færist upp í loftið.
Mynd 22: Forhopp yfir dýnu

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan dýnuna → hoppa upp og beygja fætur
→ teygja hendur fram → setja annan fótinn niður í gólfið en passa að vera komin
yfir dýnuna fyrst → teygja hinn fótinn langt fram og beygja þegar hann snertir
gólfið.
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1.6.3 Forhopp í dýnuhús
Markmið með þessari æfingu er að æfa að
beygja fætur og fara langt í forhoppinu
þannig að krafturinn haldist áfram í næsta
stökk.

Mynd 23: Forhopp í dýnuhús

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan húsið → hoppa fram → beygja fætur
yfir hindrunina → beygja líkamann fram og teygja hendur langt → setja annan
fótinn í gólfið þegar búið er að fara yfir hindrunina → teygja hinn fótinn langt
fram þegar hann snertir gólfið.

1.7. Arabastökk
Arabastökk er tæknilega erfið æfing þar
sem það er margt sem þarf að huga að til
að ná að fullkomna tæknina. Arabastökk
er framkvæmt fyrir framan stökk sem eru
afturábak. Þegar nemandi er búinn að ná
tökum á kyrrstöðu arabastökki er bætt við
hlaupi og forhoppi fyrir framan til þess að
fá meiri kraft. Nauðsynlegt er að nemandi
sé búinn að ná valdi á handahlaupi áður en

Mynd 24: Arabastökk

hann lærir arabastökk.
Áhöld: Dýna, bretti og kubbur.
Framkvæmd: Byrja standandi fram með hendur beinar hjá eyrum → stíga stórt
skref fram → teygja hendur langt fram og setja í gólf þannig að lófar myndi T →
spyrna fótum yfir og lenda standandi með fætur saman og hendur uppi.
Móttaka: Íþróttakennari stendur þeim megin sem fremri fótur nemanda er í byrjun
arabastökks→ setur hendur á mjaðmir nemanda og stýrir líkama hans.
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1.7.1 Corbett
Markmið með corbett er að æfa spyrnuna
frá öxlunum sem þarf í arabastökki ásamt
því að æfa fætur í að fara hratt svo
líkaminn lendi í réttri stöðu. Corbett er
yfirleitt æft á bretti en er einnig hægt að
gera á gólfi.
Mynd 25: Corbett

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan hærri enda á brettinu → fara í
handstöðu með hendur á brettinu → fetta bakið → spyrna frá brettinu með
öxlunum og lenda saman með fætur þannig þær séu nálægt brettinu.
1.7.2 Arabastökk niður af kubb
Með því að framkvæma arabastökk niður
af kubb hafa nemendur lengri tíma til að
fara saman með fætur.

Mynd 26: Arabastökk niður af kubb

Framkvæmd: Byrja standandi upp á kubb með hendur beinar hjá eyrum → stíga
stórt skref fram → teygja hendur langt fram og setja á endann á kubbnum þannig
að lófar myndi T → spyrna fótunum yfir og lenda standandi með fætur saman og
hendur uppi.
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1.8. Kraftstökk
Kraftstökk er erfið æfing en hún þarfnast ákveðins liðleika í öxlum og baki. Nauðsynlegt er
að nemendur séu búnir að ná góðum tökum á vissum grunnæfingum áður en þeir geta farið að
framkvæma kraftstökk. Sem dæmi má
nefna er spennuhopp, forhopp, handstaða,
handstöðuhopp og brú grunnæfingar sem
þarf að vera búið að ná tökum á áður en
þessi æfing er kennd. Þegar nemendur
hafa náð tökum á kyrrstöðu kraftstökki er
bætt við hlaupi og forhoppi fyrir framan til
þess að fá meiri kraft og snerpu.
Áhöld: Dýna, þykk mjúk dýna og kubbur.

Mynd 27: Krafstökk

Framkvæmd: Byrja standandi með hendur beinar hjá eyrum → stíga stórt skref
fram → teygja hendur langt fram og setja í gólfið → spyrna fótum frá gólfi og yfir
→ spyrna með höndum frá gólfinu alla leið upp með hendur hjá eyrum → lenda
saman með fætur.
Móttaka: Íþróttakennari stendur öðrum megin við nemandann → nemandi setur hendurnar í
gólfið við hlið íþróttakennarans → íþróttakennari tekur um hönd nemandans sem er nær
honum, setur hina höndina við herðablöð hans og hjálpar honum upp.
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1.8.1 Handstaða sparka í dýnu
Með því að æfa handstöðu upp við mjúka dýnu er hægt að
æfa hraða hælaspyrnu sem og fara hratt saman með fætur.

Mynd 28: Handstaða sparka í dýnu

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan mjúka dýnu sem er upp við vegg →
taka stórt skref og teygja hendur fram í gólfið → lyfta hælunum frá gólfinu, setja
þá saman og sparka með þeim hratt í dýnuna.
1.8.2 Handstaða og lenda í dýnu
Hér í þessari æfingu er verið að æfa að
opna axlir, sem sagt liðka þær og einnig
æfa rétta stöðu í kraftstökkinu.
Nauðsynlegt er að nemendur skilji hver
staðan í kraftstökkinu eigi að vera sem og
hvernig axlirnar eigi að vera í því.
Mynd 29: Handstaða og lenda í dýnu

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan þykka mjúka dýnu með hendur beinar
hjá eyrum → stíga stórt skref fram → teygja hendur langt fram og setja í gólfið →
spyrna fótum upp frá gólfinu í handstöðu → falla niður í dýnuna í brú án þess að
hendur fari frá gólfinu.
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1.8.3 Brú
Brú er oft notuð sem teygja til þess að
auka liðleika í öxlum og baki. Brú er
líkamsstaða sem notuð er í erfiðari
æfingum eins og kraftstökki og flikki.

Mynd 30: Brú

Framkvæmd: Byrja liggjandi → beygja fætur þannig hælar séu nálægt rassinum
→ lófar settir í gólfið hjá eyrunum þannig að fingur vísi að hælum → lyfta sér upp
með höndunum og fótunum.
1.8.4 Handstaða í brú
Þessi æfing er vinsæl meðal nemenda og
hjálpar þeim að stjórna líkamsstöðunni
eins og hún á að vera í kraftstökki án þess
að spyrna með höndum og lenda
standandi.

Mynd 31: Handstaða í brú

Framkvæmd: Byrja standandi með beinar hendur hjá eyrum → stíga stórt skref
fram → teygja hendur langt fram og setja í gólfið → spyrna fótum upp frá gólfinu
upp í handstöðu → falla niður í brú.
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1.8.5 Kraftstökk niður af kubb
Þessi æfing er nauðsynleg til þess að æfast
í að spyrna frá með öxlunum sem og fá
tíma til að fara hratt saman með fætur á
leiðinni niður.

Mynd 32: Krafstökk niður af kubb

Framkvæmd: Byrja standandi með beinar hendur hjá eyrum upp á kubb → stíga
stórt skref fram → teygja hendur langt fram og setja á kubbinn við endann á
honum → spyrna fótum upp og yfir → spyrna frá með öxlunum af kubbnum alla
leið upp með hendur hjá eyrum → lenda saman með fætur.
1.8.6 Handstöðuhopp
Handstöðuhopp er æfing sem æfir spyrnu í
öxlunum sem þarf í kraftstökki ásamt fleiri
fimleikaæfingum. Mikilvægt er að huga að
líkamsstöðunni í handstöðuhoppinu með
því að spenna vel líkamann.

Mynd 33: Handstöðuhopp

Framkvæmd: Byrja standandi með beinar hendur hjá eyrum → stíga stórt skref
fram → teygja hendur langt fram og setja í gólfið → fótum spyrnt upp frá gólfinu
→ um leið og fætur fara upp og lófar snerta gólfið er spyrnt með öxlunum frá
gólfinu þannig það myndist hopp.
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1.9. Jafnvægi
Æfingar sem reyna á jafnvægi og styrk og eru flestar þeirra framkvæmdar bæði í
gólfæfingum og á slá. Í jafnvægi er oft gott að finna ákveðin punkt til þess að horfa á en
þannig er auðveldara að ná að halda jafnvæginu betur.
Áhöld: Dýna eða á gólfi.

1.9.1. Flugvél

Mynd 34: Flugvél

Framkvæmd: Byrja standandi og horfa á ákveðinn punkt → setja hendur beint út → halla sér
aðeins fram ásamt því að lyfta öðrum fætinum rólega upp í lárétta stöðu.
Til að gera þetta jafnvægi erfiðara er hægt að fara með fótinn hærra upp en passa
þarf að efri partur líkamans haldi sömu stöðu.

1.9.2 Lítið hliðarjafnvægi

Mynd 35: Lítið hliðarjafnvægi

Framkvæmd: Byrja standandi og horfa á ákveðinn punkt → önnur höndin fer upp
en á sama tíma aðeins til hliðar og hin er við hliðina á fætinum sem færist aðeins
frá gólfinu.
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1.9.3 Hliðarjafnvægi

Mynd 36: Hliðarjafnvægi

Framkvæmd: Byrja standandi og horfa á ákveðinn punkt → setja aðra höndina
beint til hliðar → öðrum fætinum lyft bognum upp og hin höndin grípur utan um
ilina → rétt úr fætinum.
1.9.4 Brú
Brú er jafnvægi sem er leyfilegt að
framkvæma í dansi í hópfimleikum en þá
er annar fóturinn settur beint upp í loft
meðan stöðunni er haldið.

Mynd 37: Brú

Framkvæmd: Byrja liggjandi → beygja fætur þannig hælar séu nálægt rassinum
→ lófar settir í gólfið hjá eyrunum þannig að fingur vísi að hælum → nemandi
lyftir sér upp með höndunum og fótunum → setja annan fótinn beinan upp í loft.
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1.9.5 Vinkill með fætur saman
Í þessu jafnvægi reynir mikið á styrk
nemandans ásamt jafnvæginu.

Mynd 38: Vinkill með fætur saman

Framkvæmd: Byrja sitjandi með beinar fætur saman → hendur settar í gólfið
sitthvoru megin við lærin → líkamanum lyft upp með höndunum þannig þær einar
snerta gólfið.
1.9.6 Vinkill með fætur sundur
Í þessum vinkli reynir einnig á styrk og
jafnvægi nemandans.

Mynd 39: Vinkill með fætur sundur

Framkvæmd: Byrja sitjandi með beinar fætur sundur → hendur settar í gólfið á
milli læranna → líkamanum lyft upp með höndunum þannig að þær einar snerta
gólfið.
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1.10 Píróett
Píróett er æfing sem gerð er í gólfæfingum bæði í áhaldafimleikum og hópfimleikum. Píróett
er einnig gerð á slá í áhaldafimleikum kvenna. Í píróett snýr nemandinn sér um langásinn í
hring á öðrum fæti upp á tám. Snúningurinn getur verið fram og afturábak og mismikill. Það
er mikilvægt að spenna og rétta vel úr
líkamanum í píróett. Æfingin reynir á
jafnvægi og rýmisskynjun. Hægt er að
framkvæma píróett með hendur beinar
niðri með síðum eða hafa þær upp fyrir
haus þar sem þær mega beygjast. Þegar
byrjað er að snúa í píróett er best að byrja
á hálfum snúning og svo auka við
snúninginn þegar búið er að ná valdi á

Mynd 40: Píróett

hálfum snúning.
Áhöld: Dýna.
Framkvæmd: Byrja standandi → stíga stórt skref fram → setja sömu hendi beint fram og
fóturinn sem er fyrir framan → hin hendin fer beint út til hliðar → spyrna aftari
fætinum upp, beygja hann og setja tánna við hnéð ásamt því að fara upp á tá → á
sama tíma fara hendur upp eða beint niður eftir hvað hentar → snúa sér í hálfan
hring → stíga síðan skref fram með bogna fætinum.
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1.10.1 Píróett án snúnings
Píróett án snúnings er góður
undirbúningur fyrir píróett með snúning. Í
honum er æfð byrjunar og loka staða
ásamt réttri líkamsstöðu.

Mynd 41: Píróett án snúnings

Framkvæmd: Byrja standandi → stíga stórt skref fram → setja sömu hendi beint fram og
fóturinn sem er fyrir framan → hin hendin fer beint út til hliðar → spyrna aftari
fætinum upp, beygja hann og setja tánna við hnéð ásamt því að fara upp á tá → á
sama tíma fara hendur upp eða beint niður eftir hvað hentar → stíga skref fram
með bogna fætinum.

1.11 Hopphringur
Hopphringur er æfing sem gerð er í gólfæfingum bæði í áhaldafimleikum og hópfimleikum.
Hopphringur reynir á rúmskynjun, samhæfingu, styrk og jafnvægi. Gott er að byrja að æfa
hálfan snúning og auka síðan við þegar búið er að ná góðum tökum á hálfum snúning. Í
hopphring verður að passa að mjaðmir
byrji og endi beint fram. Einnig þarf að
huga að tærnar snúist ekki áður en hoppað
er upp í loftið. Það er mikilvægt að
líkamsstaðan í hoppinu sé bein, líkaminn
vel spenntur og sé lóðréttur í hoppinu.
Áhöld: Dýna.
Mynd 42: Hopphringur

Framkvæmd: Byrja standandi með tærnar vísandi aðeins til hliðar og hælana saman → setja
báðar hendur beint upp í loftið → beygja aðeins hnén → hendur fara niður í
stitthvora áttina, sú hönd sem er í sömu átt og hoppað er í fer fram en hin
afturábak → spyrnt frá gólfinu og snúið í hring → lenda með smá bogin hné
þannig að mjaðmir og tær vísi beint fram.
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1.12 Splittstökk
Splittstökk er æfing sem mikið er notuð í fimleikum en það er góð grunnæfing fyrir erfiðari
tegundir af splittstökkum eins og með
snúningum eða skiptisplittstökk. Það
reynir á liðleika, styrk og samhæfingu.
Það sem þarf að huga að er að nemendur
fari vel sundur með fætur og að þær fari í
efstu stöðu á sama tíma. Til þess að ná því
er mikilvægt að ná að fara hátt upp í loftið
ásamt því að fara áfram.
Áhöld: Dýna, kubbur og lítil dýna.

Mynd 43: Splittstökk

Framkvæmd: Byrja standandi og gera sjassei → stíga skref → setja hendur beint
út til hliðar → spyrna öðrum fætinum upp og áfram ásamt því að spyrna hinum
fætinum upp afturábak → lenda á fremri fætinum → taka skref fram með aftari
fætinum.
1.12.1 Splittstökk upp á dýnu
Að gera splittstökk upp á dýnu neyðir
nemendur til þess að fara upp í loftið
þegar þau framkvæma það. Þetta er því
góð æfing til þess að æfa nemendur í að ná
góðri hæð í splittstökkum.

Mynd 44: Splittstökk upp á dýnu

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan dýnuna og gera sjassei → stíga skref
→ setja hendur beint út til hliðar → spyrna öðrum fætinum upp og áfram ásamt
því að spyrna hinum fætinum afturábak → lenda á fremri fætinum upp á dýnunni
→ taka skref fram með aftari fætinum.
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1.12.2 Splittstökk yfir dýnu
Að gera splittstökk yfir dýnu er góð æfing
til þess að æfa nemendur í að fara áfram.

Mynd 45: Splittstökk yfir dýnu

Framkvæmd: Byrja standandi og gera sjassei → stíga skref þannig fóturinn sé
fyrir framan dýnuna → setja hendur beint út til hliðar → spyrna öðrum fætinum
upp og áfram ásamt því að spyrna hinum upp afturábak → lenda á fremri fætinum
hinum megin við dýnuna → taka skref fram með aftari fætinum.

1.13 Sisson
Sisson er svipað og splittstökk en í því
byrjar hoppið á tveimur fótum og lent á
einum. Í þessu hoppi lyftist aftari fóturinn
hátt afturábak en fremri fer aðeins lítið
fram. Líkt og í splittstökki reynir sisson á
liðleika, styrk og samhæfingu.
Áhöld: Dýna.
Mynd 46: Sisson

Framkvæmd: Byrja standandi með fætur saman → setja hendur beint upp og sveifla þeim
niður → sveifla þeim upp til hliðar og hoppa upp á sama tíma → annar fóturinn
lyftist aðeins upp að framan en hinn lyftist vel upp að aftan → fremri fóturinn
lendir á gólfinu → aftari fóturinn helst áfram uppi og stöðunni haldið → stíga
síðan skref fram.
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1.14 Gallhopp
Gallhopp reynir á samhæfingu en í því
fara fæturnir upp í kúlu á mismunandi
tíma þar sem hoppað af öðrum fætinum og
lent á hinum.
Áhöld: Dýna.

Mynd 47: Gallhopp

Framkvæmd: Byrja standandi og gera sjassei → setja hendur beint út til hliðar → stíga fram í
annan fótinn → lyfta hinum fætinum upp í kúlu ásamt því að hoppa frá gólfinu og
áfram → hinum fætinum lyft upp í kúlu á sama tíma er hinn fóturinn settur niður
og lendir fyrst á gólfinu → setja fótinn niður og taka skref fram.

1.15 Skæri
Skæri er hopp sem er framkvæmt eins og
gallhopp nema með beinar fætur og reynir
því á það sama.
Áhöld: Dýna.

Mynd 48: Skæri

Framkvæmd: Byrja standandi og gera sjassei → setja hendur beint út til hliðar → stíga fram í
annan fótinn → lyfta hinum fætinum upp beint fram ásamt því að hoppa frá
gólfinu og áfram → hinum fætinum lyft upp beint fram á sama tíma er hinn
fóturinn settur niður og lendir fyrst á gólfinu → setja fótinn niður og taka skref.
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2. Stökk
Stökk er áhald í áhaldafimleikum hjá bæði körlum og konum en það er það áhald sem tekur
öllu jafna stystan tíma en það er hlaupið og stökkið framkvæmt. Í keppni stúlkna byrja yngstu
keppendurnir í áhaldafimleikum að keppa á dýnustafla en það er notað sem stökkhestur í
sumum þrepum. Þegar þær verða aðeins eldri fara þær að stökkva yfir hest. Strákar byrja
strax á því að hoppa yfir hest þegar þeir keppa í fyrsta sinn. Þetta áhald þarfnast styrks og
snerpu ásamt því að þegar lengra er komið þurfa nemendur að hafa gott vald á rúmskyni.
Mikilvægt er að kenna vel og fara vel í gegnum tæknina og grunninn á stökki til þess að
nemendur séu með frá byrjun þetta rétt. Þannig næst bestur árangur. Ávallt skal hafa í huga
að rétt hæð sé á hestinum fyrir nemendur sem og viðeigandi lendingardýnur séu til staðar.

2.1 Spennuhopp á stökki
Spennuhopp er mikilvæg æfing á stökki
þar sem þá þurfa nemendur að nota brettið
vel en þetta er æfing sem fær nemendur til
þess að læra vel inn á að hvernig þau eiga
að nota brettið. Einnig æfast nemendur í
því að stjórna sér þegar þeir hoppa og
stjórna líkamsstöðunni sinni.
Áhöld: Hlauparenningur, bretti og stór

Mynd 49: Spennuhopp á stökki

þykk dýna.
Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í átt að brettinu
→ teygja sig inn á brettið með hendur niðri → hoppa á brettinu og setja hendur
beint upp → halda beinni líkamsstöðu og lenda standandi á dýnunni.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við dýnuna → setur aðra hendina á magann og hina á bakið
→ hjálpa nemandanum í hoppinu upp á dýnuna.
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2.2 Kollhnís
Kollhnís er undirbúningur fyrir handstöðu
á stökki, nemendur æfast í að nýta kraftinn
og hoppa saman með fætur á brettinu.
Þetta er milliæfing fyrir handstöðuna þar
sem það þarf mikinn kraft og líkamsstyrk
til þess að framkvæma hana og er því þetta
góð æfing til þess að undirbúa fyrir það.
Áhöld: Hlauparenningur, bretti og stór

Mynd 50: Kollhnís

þykk dýna.
Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í áttina að
brettinu → teygja sig inn á brettið með hendur niðri → hoppa á brettinu og setja
hendur beint upp → hoppa upp, teygja fram og setja hendur í dýnuna → gera
kollhnís og standa á fætur með hendur beint upp.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við dýnuna → setur aðra hendi á magann og hina á bakið →
hjálpar nemandanum í veltunni.

2.3 Handstaða á bakið
Þetta er góð undirstaða fyrir yfirslag sem
er keppnisstökk hjá eldri nemendum en
þeir verða að vera komnir með gott vald á
þessari æfingu til þess að geta gert
yfirslag. Nauðsynlegt er að spenna vel
líkamann og einnig vera með góðan styrk
til þess að geta framkvæmt þessa æfingu.
Áhöld: Hlauparenningur, bretti og stór
þykk dýna.

Mynd 51: Handstaða á bakið

Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í áttina að brettinu → teygja
sig inn á brettið með hendur niðri → hoppa á brettinu og setja hendur beint upp →
hoppa upp, teygja sig fram og setja hendur í dýnuna → spenna vel líkamann og
spyrna fótunum frá brettinu upp í handstöðu → detta á bakið í beinni stöðu.
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Móttaka: Íþróttakennari stendur við dýnuna → setur aðra hendina á magann á nemandanum
og hina hendina á lærin → hjálpar honum að fara upp í handstöðuna og niður á bakið.

2.4 Hoppa yfir hest/kistu með fætur á milli handanna
Þessa æfingu gera yngstu strákarnir þegar
þeir byrja að keppa. Í henni er hoppað yfir
hestinn þar sem fæturnir fara á milli
handanna. Mjög mikilvægt er að hafa í
huga hvernig líkamsstaðan á að vera og að
nemendur viti nákvæmlega hvernig
stökkið eigi að vera og hvernig þau þurfi
að vera í því. Passa þarf vel að teygja
hendur langt inn á hestinn og spenna vel

Mynd 52: Hoppa yfir hest/kistu með fætur á milli handanna

líkamann.
Áhöld: Hlauparenningur, bretti, kista/hestur og stór þykk dýna.
Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í áttina að brettinu → teygja
sig inn á brettið með hendur niðri → hoppa á brettinu og setja hendur beint upp →
hoppa upp, teygja sig fram og setja hendur á hestinn/kistuna → spyrna fótunum
frá brettinu upp, beygja fæturna og ýta þeim á milli handanna yfir hestinn.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við hestinn → grípa utan um aðra hendina þegar hann hoppar
af hestinum og fylgir honum.
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2.4.1 Hérahopp
Hérahopp er millistig áður en nemendur
geta stokkið með fæturna á milli yfir
hestinn en þetta er hægt að gera til þess að
nemendur venjist æfingunni og fái
tilfinninguna fyrir því hvernig þetta er.
Nauðsynlegt er að nemendur æfist í að
stjórna sér í stökkinu til þess að hafa vald
á æfingunni.

Mynd 53: Hérahopp

Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í áttina að brettinu → teygja
sig inn á brettið með hendur niðri → hoppa á brettinu og setja hendur beint upp → hoppa
upp, teygja sig fram og setja hendur á hestinn/kubbinn → spyrna fótunum frá
brettinu upp og inn á hestinn → lenda með fæturna í hestinum á milli handanna →
rétta úr sér með hendur beint upp → hoppa beint af hestinum og lenda saman með
fætur.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við hestinn → grípur utan um aðra hendina þegar hann
hoppar af hestinum og fylgir honum.
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3.Trampólín
Trampólín er eitt af áhöldunum í hópfimleikum en það er eins og stökkið í áhaldafimleikum,
sem sagt tekur stystan tíma. Í þetta áhald þarf mikla snerpu, kraft, styrk og gott rúmskyn.
Einstaklingar þurfa að læra að geta stjórnað sér vel í loftinu á stökki sem og nýtt líkamann vel
til þess að geta gert sem mest á trampólíninu. Það þarf að huga vel að öllu frá byrjun á hlaupi
og þar til búið er að framkvæma æfinguna en allt hefur áhrif á stökkið og hvernig það verður.
Þetta er því mjög tæknilegt áhald þar sem það góða hlaupatækni, góða tækni inn í trampólínið
og góða tækni í stökkin. Mikilvægt er að huga vel að því að nemendur hlaupi ekki á hælunum
heldur á tánum til þess að fá sem besta spyrnu í hlaupið og þeir geti náð sem mestum krafti.
Eins þarf að passa vel hvernig nemendur nota hendurnar en þær verður að nota rétt.
Olnbogarnir mega alls ekki fara út á við og verða nemendur að beygja hendurnar vel. Vinna
þarf vel með hendurnar fram og aftur og þegar þær fara aftur verða olnbogarnir að fara vel
afturábak og síðan vel fram án þess samt að rétta úr höndunum.

3.1 Tilhlaup
Huga þarf vel að hlaupinu hjá nemendum til þess að það nýtist þeim sem best í trampólínið.
Ekki er hægt að hlaupa bara af stað og gera eitthvað heldur verður að kenna nemendum
hvernig þeir ættu að hlaupa og hvernig þeir þurfa að huga að að hlaupinu sínu.
Áhöld: Dýna, húllahringir og litlar grindur.
Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa rólega af stað → stíga stór skref og
nota hendur vel, ýta olnbogum vel afturábak og fram aftur → hraðinn aukinn eftir því sem
hlaupið er lengra og hlaupið hraðast rétt við trampólínið.
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3.1.1 Stór skref
Markmiðið með þessari æfingu er að
nemendur æfist í því að taka stór skref og
þeir fái tilfinningu fyrir því hvernig þeir
eigi að nýta hreyfinguna í hlaupinu. Hérna
er æfingin að nemendunum sé aðeins
þröngvað í það að taka stór skref til þess
að fá meiri kraft í hlaupið. Bil er á milli
húllahringjanna og er hægt að minna og

Mynd 54: Stór skref

stækka það eftir getu og þroska nemenda.
Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan húllahringi → halla sér örlítið fram og
hlaupa af stað → setja einn fót inn í hvern húllahring og hlaupa áfram eftir röðinni
→ endurtaka nokkrum sinnum.

3.1.2 Upp með hné
Hér er nauðsynlegt að huga vel að því að lyfta fótunum vel upp til þess að geta ýtt þeim vel
fram síðan eftir á til að fá stór skref. Æfingin er aðeins ýktari heldur en hnén eiga að vera en
það er einungis til þess að nemendur hugsi
vel um það að fara upp með hnén og séu
meðvitaðir um að þeir verðir að lyfta þeim
upp. Hægt er að nota ýmsa hluti sem
nemendur eiga að fara yfir en hérna verður
notast við litlar hlaupagrindur. Þeim er
raðað niður í línu. Bilið á milli grindanna
er misjafnt og er hægt að minnka og eða
stækka eftir getu nemenda.

Mynd 55: Upp með hné

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir framan grindur → halda beinni líkamsstöðu og
hlaupa af stað → beygja hendur, ýta olnbogunum vel afturábak og síðan ýta
hendinni vel fram aftur → beygja fætur og lyfta hnjánum vel upp → auka vel
hraðann eins og hægt er eftir grindunum → endurtaka nokkrum sinnum.
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3.1.3 Sprettir
Hérna er markmiðið að æfa nemendur í
því að hlaupa eins hratt og þeir geta, samt
sem áður að byrja rólega og auka hraðann
upp í það sem þeir geta mest. Mjög gott er
að reyna að hafa ekki oft hart undirlag og
hafa langa vegalengd þannig að nemendur
geti náð að keyra upp almennilegan hraða.
Mynd 56: Sprettir

Framkvæmd: Byrja standandi á endanum → halla sér örlítið fram → beygja
hendur og hlaupa af stað rólega → ýta höndum vel aftur og fram, beygja vel hnén
og stíga stór skref áfram → auka hraðann smátt og smátt og rétt eftir hálfa
vegalengd hlaupa eins hratt og hægt er.

3.2 Innstökk
Innstökk er einn mikilvægasti þáttur trampólínsins því að ef það er ekki stokkið rétt inn á
trampólínið getur stökkið til dæmis orðið of langt. Mjög mikilvægt er því byrja strax að
kenna innstökk rétt og passa að nemendur séu alltaf að framkvæma það. Huga þarf vel að því
hvernig nemendur fara inn í trampólínið. Eins verður að gæta þess að passa líkamsstöðuna
vel, spenna líkamann og hafa hann í réttri stöðu. Þetta er tækni sem vefst oft fyrir nemendum
þar sem það er margt sem þarf að hugsa um. Það þarf að hugsa um að fara með fæturna rétt
inn í trampólínið, huga að höndunum en það þarf að gera hring á sama tíma og fæturnir fara
inn í trampólínið og setja þær síðan hratt upp þegar hoppað er á trampólíninu. Þegar
nemendur hafa náð tökum á þessu er þetta ekkert mál fyrir þau og hjálpar þetta þeim mjög
mikið í öllum stökkum og að geta haft góða stjórn á sér í þeim.
Áhöld: Dýna, hlauparenningur, kista, bretti, skákubbur, trampólín, stór þykk dýna og
lendingardýna.
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3.2.1 Innstökk í skákubb
Hér er æfingin eins og að fara inn í trampólín nema að notaður er skákubbur. Þessi æfing er
til að líkja eftir því hvernig innstökkið er á trampólíni og nemendur geti æft sig í að fara rétt
inn í hann til þess að geta náð því á
trampólíninu. Hér er mikilvægt að
nemendur fari með fæturnar á undan inn í
skákubbinn til þess að fá rétta stöðu sem
er smá skáhallandi afturábak þegar
nemandinn er í trampólíninu. Þetta þarf til
þess að þegar nemandinn hoppar á
trampólíninu og setur hendurnar upp þá
fari hann upp í loftið.

Mynd 57: Innstökk í skákubb

Framkvæmd: Byrja standandi á dýnu → hlaupa af stað → teygja fæturna inn í
skákubbinn og gera hring afturábak á sama tíma með höndunum niðri → hoppa
inn í skákubbinn og setja hendurnar hratt upp á sama tíma.
3.2.2 Innstökk af kistu niður á trampólín og spennuhopp
Þessi æfing er mjög góð og frekar einföld
til þess að fá nemendur til þess að hugsa
einungis um handavinnuna í innstökkinu.
Þetta er í rauninni æfing sem er bútuð
niður og þá þurfa nemendur bara að huga
að því hvernig þeir vinna með hendurnar
og þar af leiðandi geta náð án þess að vera
að hugsa um fæturna á sama tíma.

Mynd 58: Innstökk af kistu niður á trampólín og spennuhopp

Framkvæmd: Byrja standandi á kistu → stíga niður af kistunni og á trampólín →
snúa höndum á sama tíma í hring afturábak niðri → hoppa á trampólíninu og á
sama tíma setja hendur hratt upp → lenda standandi á dýnunni.
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3.2.3 Innstökk af kistu niður á trampólín og heljarstökk
Markmiðið með þessari æfingu er að líkja eftir hvernig innstökkið í trampólínið og stökkið á
því er án þess að þurfa að hlaupa í það.
Með þessu getur nemandinn æft sig í
þessu og er nauðsynlegt að brjóta
æfingarnar niður til þess að geta þeim
tækifæri á að ná æfingunum áður en
hlaupi er bætt við. Heljarstökk er eins og
framkollhnís en líkamsstaðan í þeirri
æfingu er sú sama og því er mjög
mikilvægt að nemandi kunni framkollhnís

Mynd 59: Innstökk af kistu niður á trampólín og heljarstökk

áður en hann gerir heljarstökk.
Framkvæmd: Byrja standandi á kistu → stíga niður á trampólín og gera á sama
tíma hring afturábak með hendur niðri → hoppa á trampólíninu og setja hendur
hratt upp á sama tíma → setja hendur hratt niður og gera heljarstökk → lenda á
lendingardýnu.
Móttaka: Íþróttakennari stendur upp á stóru þykku dýnunni → setur hendina sem er nær
nemandanum á magann á honum og hina á bakið → snýr nemandanum í stökkinu í hring.
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3.3 Spennuhopp á trampólíni
Spennuhopp er gott að byrja á að láta
nemendur gera á trampólíni en með því
æfa þau sig í því að halda líkamsstöðunni.
Þeir verða að geta stjórnað líkamanum og
líkamsstöðunni. Mikilvægt er að spenna
allan líkamann og þarf að halda honum
alveg beinum í stökkinu. Þetta reynir vel á
styrk, stöðugleika og góða líkamsstjórnun.
Áhöld: Hlauparenningur, trampólín og

Mynd 60: Spennuhopp á trampólíni

lendingardýna.
Framkvæmd Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í áttina að
trampólíninu → teygja fæturna inn í trampólínið og gera hring með höndunum
niðri á sama tíma → hoppa á trampólíninu og setja hendur hratt upp á sama tíma
→ spenna vel líkamann og lenda á lendingardýnu.
Móttaka: Íþróttakennari stendur á lendingardýnunni → setur hendina sem er fjær
nemandanum á magann á honum þegar hann er á leiðinni niður til að grípa hann.
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3.4 Spígathopp
Spígathopp er aðeins erfiðara stökk heldur
en spennuhopp en það er einnig góð æfing
til þess að nemandinn geti æft sig í að
stjórna sér í loftinu. Þetta gefur því meiri
fjölbreytni og þau fá tækifæri til þess að
æfa sig á ýmsan hátt við að ná tökum á
líkamanum. Hér þarfnast þessi æfing
mikillar líkamsstjórnunar, styrk og
liðleika.

Mynd 61: Spígathopp

Áhöld: Hlauparenningur, trampólín og lendingardýna.
Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í áttina að
trampólíninu → teygja fæturna inn í trampólínið og gera hring með höndunum
niðri á sama tíma → hoppa á trampólíninu og setja hendurnar hratt upp á sama
tíma → setja fæturna upp í spígatstöðu og hendurnar beint fram → lenda á lendingardýnu.
Móttaka: Íþróttakennari stendur á lendingardýnu → setur hendina sem er fjær nemandanum á
magann á honum þegar hann er á leið niður til þess að grípa hann.
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3.5 Heljarstökk
Hér fara nemendurnir að framkvæma stökk þar sem þeir hreyfast í hring í loftinu en þá er
mikilvægt að þeir séu komnir með gott vald á að geta stjórnað líkamanum í loftinu ásamt því
að vera með góð tök á rúmskyni. Mikilvægt er að nemandi sé alltaf með augun opin þegar
hann framkvæmi stökk í loftinu þannig hann geti séð hvað hann er að gera og hvar hann er
staddur. Hér reynir vel á rúmskyn, góða
líkamsstjórnun, styrk og samhæfingu
líkamans. Líkamsstaðan í heljarstökki er
eins og í framkollhnís en hann er einmitt
æfing fyrir heljarstökk og því mikilvægt
að nemendur kunni framkollhnís áður en
þeir framkvæma það.
Áhöld: Hlauparenningur, trampólín og

Mynd 62: Heljarstökk

lendingardýna.
Framkvæmd: Byrja standandi á hlauparenning → hlaupa af stað í áttina að
trampólíninu → teygja fæturna inn í trampólínið og gera hring með höndunum
niðri á sama tíma → hoppa á trampólíninu og setja hendurnar hratt upp á sama
tíma → setja hendurnar hratt niður og gera heljarstökk → lenda á lendingardýnu.
Móttaka: Íþróttakennari stendur á lendingardýnunni → setur hendina sem er nær
nemandanum á magann á honum og hina á bakið → hjálpar nemandanum við að snúa í hring
í loftinu.

46

4. Slá eða bekkur
Slá er áhald í áhaldafimleikum kvenna sem krefst jafnvægis, styrks og hugrekkis. Hægt er að
nota bekki í stað slá ef hún er ekki til. Bekkina er hægt að nota á marga vegu, venjulega, á
hvolfi eða upphækkaða. Hægt er að snúa bekknum á hvolf til þess að breiddin á honum
minnki. Einnig er hægt að setja kubba undir sitthvorn endann á bekknum til þess að hækka
hann upp þannig að hann líkist slá enn meira. Sumir eiga í erfiðleikum með þetta áhald og
þarf því að huga vel að bæði hæðinni og breiddinni á slánni eða bekknum. Ávallt skal hafa
dýnu undir slánni og bekknum ef hann er upphækkaður. Í mörgum æfingum eru hendur
hafðar beint út til hliðar svo að það sé auðveldara að halda jafnvægi á slánni eða bekknum.
Hér fyrir neðan verður alltaf talað einungis um slá þó svo það sé hægt að nota bekk í
æfingunni.
Áhöld: Slá, bekkur, dýnur undir slá, lendingardýna og kubbar.

4.1 Ganga á tám
Að ganga á tám er ein af fyrstu grunnæfingum sem æfðar er á slá. Það er hægt að labba
áfram, afturábak og til beggja hliða. Það sem þarf að huga að þegar labbað er á tám er að
staða ökkla sé rétt en þeir eiga stundum til með að leita út til hliðanna í stað þess að vera
beinir upp. Staða höfuðs skal vera beint fram en hægt er að horfa niður á slánna með
augunum án þess að færa höfuðið. Þegar það er verið að labba afturábak er gott að hjálpast að
til þess að segja til um hvort nemandinn sé kominn alla leið til að forðast slys. Þegar gengið
er til hliðar verður að passa að ganga í báðar áttir.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við slána → heldur í aðra hendina á nemanda á meðan hann
labba yfir.
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4.1.1 Ganga á tám fram

Mynd 63: Ganga á tám fram

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → lyfta
sér upp á tær og ganga af stað fram.

4.1.2 Ganga á tám afturábak

Mynd 64: Ganga á tám afturábak

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → lyfta
sér upp á tær og ganga af stað afturábak.
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4.1.3 Ganga á tám til hliðar

Mynd 65: Ganga á tám til hliðar

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni á hlið → setja hendur beint út til hliðar
→ lyfta sér upp á tær og ganga af stað.

4.1.4 Ganga á tám og snúa
Með því að bæta við að snúa upp á tám á
slánni verður æfingin erfiðari en þegar
verið er einungis að ganga. Að snúa á
báðum fótum upp á tám er einnig mjög
góður undirbúningur fyrir píróett þar sem
snúningurinn fer fram á öðrum fæti.
Mynd 66: Ganga á tám og snúa

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → ganga þrjú skref → fara upp á tá og
snúa hálfan hring → snúa hálfan hring til baka í hina áttina → ganga þrjú skref og
endurtaka.
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4.1.4 Bangsagangur
Bangsagangur er góð jafnvægisæfing sem
sker sig frá hinum göngu
jafnvægisæfingunum þar sem hún er
framkvæmd á fjórum fótum.

Mynd 67: Bangsagangur

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → beygja sig niður með beinar fætur og
setja hendur í slánna → ganga á fjórum fótum með fætur beinar.

4.2 Dýfa tám í sundlaug
Í þessari æfingu reynir meira á jafnvægið en að ganga yfir venjulega. Ásamt jafnvægis æfir
hún takt og að fá tilfinningu fyrir því að hreyfa sig á slánni á mismunandi hátt. Hægt er að
gera æfinguna gangandi fram og aftur. Nemendum finnst þessi æfing skemmtileg en þau geta
ímyndað sér að þau séu að labba á sundlaugarbakka og eru að dýfa tánum ofaní laugina.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við slána → heldur í hendina á nemandanum á meðan hann
fer yfir.
4.2.1 Dýfa tám í sundlaug fram

Mynd 68: Dýfa tám í sundlaug fram

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → dýfa
öðrum fætinum við hliðina á slánni á meðan hinn fóturinn beygist aðeins → stíga
skref fram með fætinum sem var að dýfa → aftur það sama nema með hinum
fætinum.
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4.2.2 Dýfa tám í sundlaug afturábak

Mynd 69: Dýfa tám í sundlaug afturábak

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → dýfa
öðrum fætinum við hliðina á slánni á meðan hinn fóturinn beygist aðeins → stíga
skref afturábak með fætinum sem var að dýfa → aftur það sama nema með hinum
fætinum.

4.3 Fótlyftur
Fótlyftur reyna á jafnvægi, styrk og liðleika. Í fótlyftum er öðrum fætinum lyft upp í loft á
meðan þarf hinn fóturinn að vera stöðugur svo jafnvægi náist. Passa þarf að hafa báðar fætur
beinar þegar fótlyftur eru gerðar. Þegar fótlyftur eru gerðar er ávalt labbað beint fram en hægt
er að lyfta fætinum upp beint fyrir framan sig, til hliðar og afturábak. Í fótlyftum er mikilvægt
að nemendur byrja á því að lyfta fótunum lítið upp og fara síðan hærra þegar þeir eru orðnir
öruggari.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við slána → heldur í hendina á nemandanum í fótlyftum fram
og hliðar á meðan hann fer yfir.
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4.3.1 Fótlyftur fram

Mynd 70: Fótlyftur fram

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → lyfta
öðrum fætinum upp fyrir framan sig → taka skref fram og lyfta hinum fætinum.

4.3.2 Fótlyftur hliðar

Mynd 71: Fótlyftur til hliðar

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur beint fram → lyfta
öðrum fætinum til hliðar → taka skref fram og lyfta hinum fætinum í hina áttina.
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4.3.3 Fótlyftur afturábak

Mynd 72: Fótlyftur afturábak

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → hendur og annar fótur upp á sama
tíma, hendurnar fara beint fram og fóturinn beint afturábak → taka skref fram,
setja hendurnar aftur niður og lyfta hinum fætinum afturábak ásamt því að hendur
fara aftur fram.

4.4 Jafnvægi
Jafnvægi sem framkvæmd eru á slá er æfingar sem reyna á jafnvægi, styrk og liðleika. Í
þessum æfingum er farið í ákveðna stöðu sem þarf að halda í að minnsta kosti í tvær
sekúndur. Til eru margar tegundir af jafnvægum sem er gert á slá en það eru tvö sem henta
vel fyrir nemendur í 1. til 4. bekk, flugvél og vinkill með fætur sundur.
4.4.1 Flugvél

Mynd 73: Flugvél

Framkvæmd: Standa upp á slánni → horfa á ákveðinn punkt → setur hendur beint
út → halla sér aðeins fram ásamt því að lyfta öðrum fætinum rólega upp í lárétta
stöðu.

53

4.4.2 Vinkill með fætur sundur

Mynd 74: Vinkill með fætur sundur

Framkvæmd: Byrja sitjandi með fætur sitthvoru megin við slánna → setja hendur
í slánna fyrir framan sig → fótum lyft í lárétta stöðu → líkamanum lyft upp með
höndunum þannig að rassinn lyftist frá slánni og hælar fyrir ofan slánna.

4.5 Hopp
Til eru mörg grunnhopp á slá sem auka jafnvægi og öryggi á henni en það er nauðsynlegt að
geta framkvæmt áður en æfð eru flóknari stökk. Þegar byrjað er að æfa hopp er gott að byrja
með lítinn kraft og auka hann síðan þegar öryggi hefur verið náð.

4.5.1 Spennuhopp með hendur á mjöðmum
Gott hopp til að byrja að æfa á slá en hér
eru hendur settar á mjaðmir til þess að þær
séu ekki út um allt og verði fyrir,
auðveldara er að halda jafnvægi og minni
kraftur fæst.

Mynd 75: Spennuhopp með hendur á mjöðmum

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur á mjaðmir → beygja
fætur og hoppa upp frá slánni og aðeins áfram → lenda aftur á slánni og beygja
fætur örlítið.
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4.5.2 Spennuhopp
Í spennuhoppi fæst aðeins meiri kraftur í
hoppið þar sem að hendurnar eru notaðar
til þess að auka kraftinn.

Mynd 76: Spennuhopp

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur upp í loft → beygja fætur
ásamt því að setja hendur niður → hoppa upp frá slánni og aðeins áfram ásamt því
að setja hendur upp á sama tíma → lenda aftur á slánni og beygja fætur örlítið.

4.5.3 Hoppa í kúlu
Að hoppa í kúlu er erfiðara heldur en
spennihoppið þar sem að fæturnar lyftast
enn hærra frá slánni. Þetta reynir því á
hugrekki ásamt jafnvægi og krafti.

Mynd 77: Hoppa í kúlu

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur upp í loft → beygja fætur
ásamt því að setja hendur niður → hoppa upp frá slánni og aðeins áfram, taka
fætur upp í kúlu og setja hendur upp á sama tíma → lenda aftur á slánni og beygja
fætur örlítið.
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4.5.4 Gallhopp
Gallhopp er svipað og að hoppa í kúlu
nema fæturnar fara ekki á sama tíma í kúlu
vegna þess að það er hoppað af öðrum
fætinum og lent á hinum. Gallhopp
erfiðara heldur en að hoppa í kúlu þar sem
að fæturnir lenda ekki á sama tíma.
Mynd 78: Gallhopp

Framkvæmd: Standa á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → stíga
fram í annan fótinn → lyfta hinum fætinum upp í kúlu ásamt því að hoppa upp frá
slánni og áfram → hinum fætinum lyft upp í kúlu á sama tíma er hinn fóturinn
settur niður og lendir fyrst á slánni → setja fótinn niður og taka skref fram.
4.5.5 Splittstökk
Í splittstökki er færslan á slánni lengri heldur í hoppunum hér að ofan og tíminn í loftinu því
lengri. Mikilvægt er að æfa vel að nemendur fari vel í sundur í splittstökkinu og spenni sig
vel í stökkinu. Í byrjun byrja nemendur bara á því fara lítið í sundur í splittstökki en eftir því
sem þau verða betri, öruggari og ná meira
vali á æfingunni fara þau meira og meira í
sundur í því. Nauðsynlegt er að láta
nemendur bara byrja á að fara lítið í
sundur og eins mikið og þau treysta sér í
og láta þau finna svolítið hvernig þetta.
Síðan með tímanum fara eins og þau geta
meira og meira sundur.

Mynd 79: Splittstökk

Framkvæmd: Byrja standandi á endanum á slánni → setja hendur beint út til
hliðar → taka eitt skref áfram → spyrna öðrum fætinum upp og áfram og spyrna
hinum fætinum upp afturábak → stíga í fótinn sem er uppi frammi og stíga með
aftari fótinn fyrir framann hinn.
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4.5.5.1 Passé, spenna fót og hoppa fram
Þetta er undirbúningsæfing fyrir
splittstökk en það er nauðsynlegt að
nemendur læri hvernig þeir eigi að fara í
splittstökk og hvernig það sé til þess að
geta framkvæmt það. Í þessari æfingu
æfast nemendur í því að lyfta fremri
fætinum fyrir splittstökk og einnig hoppa í
það. Nemendur fá tilfinningu fyrir því
hvernig splittstökkið er og hvernig þeir

Mynd 80: Passé, spenna fót og hoppa fram

eiga að gera það.
Framkvæmd: Byrja standandi á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → stíga
skref fram með öðrum fætinum → lyfta hinum fætinum, beygja hann og setja við
hnéð á fætinum sem stendur á slánni, rétta úr honum og hoppa áfram → lyfta
aftari fætinum upp, beygja hann og setja við hnéð á fætinum sem stendur á slánni,
rétta úr fætinum og hoppa áfram → endurtaka yfir slánna.
4.5.6 Sisson
Sisson er mjög svipað splittstökki en þá
byrjar hoppið á tveimur fótum en lent á
einum. Hoppað er upp og annar fóturinn
lyftist upp aftur á bak. Í þessu hoppi byrja
nemendur einnig á því að hoppa einungis
smá sundur en auka með tímanum eins og
þeir treysta sér til þar til þeir ná að fara
sundur eins og á að gera. Þetta hopp reynir
mikið á styrk, jafnvægi og liðleika.

Mynd 81: Sisson

Framkvæmd: Byrja standandi á slánni → setja hendur beint upp og sveifla þeim niður →
sveifla þeim upp til hliðar og hoppa upp á sama tíma → annar fóturinn lyftist
aðeins upp að framan en hinn lyftist vel upp að aftan → fremri fóturinn lendir á
slánni aftur → aftari fóturinn helst áfram uppi og stöðunni haldið.
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4.5.7 Byssuhopp
Í byssuhoppi reynir meira á jafnvægið og
að nemendur geti hoppað vel upp frá
slánni en í þessu hoppi þarf að hafa gott
vald á jafnvægi, liðleika sem og geta farið
í mismunandi stöðu á sama tíma og
hoppað er hátt frá slánni. Hér er hoppið
byrjað á tveimur fótum og lent aftur á
tveimur fótum.

Mynd 82: Byssuhopp

Framkvæmd: Byrja standandi á slánni → setja hendur upp og sveifla niður →
sveifla höndunum fram og hoppa upp → lyfta báðum fótum upp fram þar sem
annar er beinn fram og hinn er boginn → rétta úr fótunum niður og lenda á slánni.

4.6 Píróett
Píróett er framkvæmdur eins á slá og á
gólfi en hann er samt sem áður bara
framkvæmdur fram á við á slá en ekki
afturábak. Píróettinn er framkvæmdur upp
á tá og er mikilvægt að huga vel að
líkamsstöðunni og vera með gott vald á
henni sem og rúmskynjun og jafnvægi.
Mynd 83: Píróett

Framkvæm: Byrja standandi á slánni → stíga stórt skref fram → setja sömu hendi bogna fram
og fóturinn sem er fyrir framan → hin hendin fer beint út til hliðar → spyrna aftari
fætinum upp, beygja hann og setja tánna við hnéð ásamt því að fara upp á tær → á
sama tíma fara hendur upp → snúa sér í hring → stíga skref fram með bogna
fætinum.
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4.6.1 Passé
Passé er æfing sem líkir við ballett en
þetta er æfing sem æfir fyrir píróett.
Nemendur æfast í því að fara upp á tá eins
og í píróett og niður aftur, nemendur æfast
í því að halda líkamsstöðunni og beita
henni rétt fyrir píróett.

Mynd 84: Passé

Framkvæmd: Byrja standandi á endanum á slánni → setja hendur beint út til hliðar → stíga
skref fram með öðrum fætinum → beygja hinn fótinn og setja tánna á honum við
hnéð á fætinum sem stendur á slánni og stíga síðan skref áfram með honum →
lyfta aftari fætinum eins upp, beygja hann og setja við hnéð á fætinum sem
stendur á slánni → endurtaka yfir alla slánna.

4.6.2 Píróett án snúnings
Mikilvægt er að fara vel í gegnum
undirstöðuatriðin fyrir píróett og að
nemendur byrji á byrjun en fari ekki beint
í að reyna að snúa sér án þess að vera með
undirstöðuatriðin á hreinu. Hérna er æft
hvernig farið er í píróettinn, hvernig er
farið úr honum og hvernig líkamsstaðan
er. Nauðsynlegt er að spenna vel líkamann
og hafa hann beinann í píróett.

Mynd 85: Píróett án snúnings

Framkvæmd: Byrja standandi á slánni → stíga stórt skref fram → setja sömu hendi bogna
fram og fóturinn sem er fyrir framan → hin hendin fer beint út til hliðar → spyrna
aftari fætinum upp, beygja hann og setja tánna við hnéð ásamt því að fara upp á
tær → á sama tíma fara hendur upp → stíga skref fram með bogna fætinum.

59

4.6.3 Píróett með hálfum snúning
Hér er byrjað að huga að snúning og þá er
mikilvægt að vera með gott vald á
líkamsstöðunni og hvernig píróettinn er
framkvæmur til þess að geta bætt við
snúningi. Mjög gott er að byrja einungis á
því að snúa hálfan snúning til að byrja
með og bæta síðan síðar meir við þegar
gott vald er komið á hálfum snúning.
Mynd 86: Píróett með hálfum snúning

Framkvæmd: Byrja standandi á slánni → stíga stórt skref fram → setja sömu hendi bogna
fram og fóturinn sem er fyrir framan → hin hendin fer beint út til hliðar → spyrna
aftari fætinum upp, beygja hann og setja tánna við hnéð ásamt því að fara upp á
tær → á sama tíma fara hendur upp → snúa sér hálfan hring → stíga skref fram
með bogna fætinum.
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4.7 Lendingar
Lendingar eru mjög mikilvægar í fimleikum en það er nauðsynlegt að huga að því hvernig
lent er eftir æfingar og stökk. Gott er að æfa lendingar og nýta þar af leiðandi slánna til þess
að æfa það með því að hoppa niður af slánni og lenda í réttri stöðu. Auðvelt er að ná stjórn á
líkamsstöðunni með því að hoppa niður án þess að vera gera einhver stökk og er því gott að
æfa lendingarnar þannig til að ná ná góðu valdi á því hvernig á að haga líkamanum í
lendingunum. Ef ekki er hugað að því hvernig lendingarnar eru eftir stökk eða æfingar að þá
er mjög auðvelt að beita líkamanum
vitlaust og eða slasa sig, þess vegna þarf
að passa þetta vel og æfa. Hægt er að æfa
þetta allsstaðar á slánni með því að standa
á henni og hoppa niður en einnig er hægt
að æfa þetta á endanum á slánni eftir að
hafa gert æfingu yfir slánna og hoppa
niður af henni.

Mynd 87: Lendingar

Framkvæmd: Byrja standandi á slánni → setja hendur beint upp og sveifla þeim
niður → sveifla þeim beint upp aftur og hoppa upp í loftið → vera í beinni
líkamsstöðu → lenda á lendingardýnunni með fætur smá í sundur, hnén aðeins í
sundur, hendur beint fram og líkaminn vel spenntur.
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5. Tvíslá
Tvíslá eins og hún kallast í fimleikum er áhald sem er notað í áhaldafimleikum hjá bæði
konum og körlum. Hún er ekki eins hjá þeim þar sem tvíslá kvenna er tvær rár þar sem önnur
er lægri og hin hærri fyrir framan og er notast við báðar rár í keppni hjá þeim sem eru komnir
lengst. Hjá körlum eru rárnar hlið við hlið og oft eru þær notaðar jafn háar en hægt er að hafa
þær misháar einnig. Tvíslá er áhald sem þarfnast mikils styrks og einnig góðrar
líkamsbeitingar sem og líkamsstjórnun en nemendur verða að kunna vel á líkama sinn og vita
hvernig þeir geta notað hann á tvíslá. Eins er mikilvægt að hafa góða rúmskynjun til þess að
vita hvernig þeir geta farið um tvíslánna á ýmsan hátt en bæði er farið í ýmsa hringi, á hvolf
og milli ráa (hjá konum) á tvíslá en það krefst þess að nemendur hafi gott vald á því. Við
æfingar á tvíslá styrkist handgrip nemandanna. Þessar æfingar hér fyrir neðan eru mjög
mikilvægar fyrir nemendur að læra fljótt á tvíslá til þess að fá tilfinningu fyrir henni
Áhald: Tvíslá og lendingardýna.

5.1 Hanga og labba á hlið
Þetta er æfing sem nemendum finnst oft
mjög skemmtileg en mörgum hverjum
finnst gaman að hanga og leika sér að því.
Hér eru þeir að æfa sig í því að hanga en
einnig færa sig um á ránni, þetta æfir
mikið styrk, líkamsbeitingu og spennu í
líkamanum.
Mynd 88: Hanga og labba á hlið

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir neðan rá → hoppa upp í ránna eða láta lyfta
sér upp → færa hendurna til hliðar á ránni, eina í einu → fara yfir og til baka →
hoppa niður af ránni og lenda.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við nemandann → setur hendurnar á mjaðmir á honum →
fylgir honum á meðan hann færir sig á ránni.
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5.2 Terra
Terra er æfing sem þarfnast mikils styrks
og æfingar til þess að ná henni. Þar af
leiðandi er mikilvægt að nemendur æfi sig
vel í æfingunum fyrir terru til að undirbúa
sig fyrir hana og séu duglegir að æfa hana.

Mynd 89: Terra

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir neðan rá → hendur settar á ránna þannig handarbakið vísi
að líkamanum → gera upphífingu og stoppa í efstu stöðu → fætur lyftast beinir
upp í vinkilstöðu → fætur halda áfram upp þannig að hnén fari í átt að nefinu og
færast síðan yfir ránna og snúast í kring um hana→ snúningurinn endar upp á
ránni þannig að mjaðmir liggi uppvið hana og hendur halda líkamanum uppi.
Móttaka: Íþróttakennari stendur við nemandann → setur aðra hendina við bak nemandans og
hina undir lærin → hjálpar nemandanum með snúninginn → þegar nemandinn er að fara upp
á ránna færast hendur aftur á sama stað.

5.2.1 Upphífingar
Það er nauðsynlegt að geta gert
upphífingar áður en terra er æfð þar sem
þetta er það fyrsta sem gert er í henni.
Með þessu fá nemendur styrk í hendur og
kvið til þess að ná að framkvæma terru og
erfiðari æfingar seinna. Í fimleikum eru
upphífingar gerðar þannig að handarbökin
snúa að nemandanum þar sem flestar
æfingar á rá eru þannig.

Mynd 90: Upphífingar

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir neðan rá → hendur settar á ránna þannig
handarbakið vísi að líkamanum og hanga → hífa sig upp þannig að hakan fari
uppfyrir ránna → fara rólega niður aftur í hangandi stöðu.
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5.2.2 Halda í vinkilstöðu
Vinkilstaða er grunnstaða í fimleikum sem
er mikið notuð á öllum áhöldum og því
mikilvægt að æfa. Æfingin eykur gripstyrk
hjá nemendum ásamt því að styrkjast í
kvið og lærum. Það er bæði hægt að fara
upp í vinkilstöðu og fara strax niður og
gera endurtekningar eða halda
vinkilstöðunni.

Mynd 91: Halda í vinkilstöðu

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir neðan rá → hendur settar á ránna þannig
handarbakið vísi að líkamanum og hanga→ lyfta fótum beinum upp fyrir 90° og
halda í stöðunni eða síga rólega niður og endurteka.
5.2.3 Tær í rá
Að fara með tærnar í ránna er erfiðara
heldur en vinkilstaðan og er einnig hægt
að framkvæma með að gera
endurtekningar eða halda í stöðunni líkt og
í vinkilstöðunni. Þessi æfing reynir mikið
á styrk, sérstaklega í kviðvöðum og er góð
undirbúningsæfing fyrir terru og erfiðari
æfingar eins og kipp.
Mynd 92: Tær í rá

Framkvæmd: Byrja standandi fyrir neðan rá à hendur settar á ránna þannig
handarbakið vísi að líkamanum og hanga à lyfta fótum beinum upp þannig að
tærnar snerti ránna og helda stöðunni eða síga rólega niður og endurtaka.
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6. Hringir
Hringir eru karlaáhald þar sem nemandi þarf mikinn líkamlegan styrk í efri part líkamans
ásamt því að liðleiki í öxlum þarf að vera góður. Hér fyrir neðan eru grunnæfingar á hringjum
en ef þær eru allar gerðar á eftir hvor annarri í réttri röð verður til fyrsta keppnisæfing í
hringjum karla.
Áhöld: Hringir og lendingardýna.

6.1 Upphífingar
Upphífingar í hringjum eru erfiðari en á
tvíslá þar sem að þeir hreyfast á meðan
verið er að framkvæma þær. Í fyrstu
keppnisæfingunni þarf að framkvæma
fimm upphífingar þannig að augun nái í
hæð hringjanna.

Mynd 93: Upphífingar

Framkvæmd: Hangir í hringjum þannig að handarbökin snúi út → hífa sig upp
þannig að augun nái í hæð hringjanna → síga rólega niður aftur.
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6.2 Vinkilstaða á hvolfi
Vinkilstaða er framkvæmd á öllum áhöldum í fimleikum en til þess að geta framkvæmt hana
þarf liðleika og styrk. Á þessu áhaldi
framkvæma karlar vinkilstöðu á ýmsan
hátt en það fer eftir því hvernig hún er
framkvæmd hvað hún reynir á. Eins og
sagt var hér þarf mikinn styrk og liðleika
til að geta gert vinkilstöðu á hvolfi en eins
þurfa nemendur að geta stjórnað
líkamsstöðunni vel til þess að ná að halda í
stöðunni.

Mynd 94: Vinkilstaða á hvolfi

Framkvæmd: Hanga í hringjum þannig að handarbökin snúa út → lyfta upp
fótunum í 90°→ ýta tásunum á milli handanna þannig að fætur séu í láréttri stöðu
og halda stöðunni.

6.3 Snúa á hvolfi með fætur beint upp
Hér í þessari æfingu þarfnast nemendur
mikils styrks í öllum líkamanum en þeir
þurfa að geta stjórnað líkamsbeitingunni
mjög vel sem og haft góða samhæfingu.
Að halda beinni stöðu á hvolfi í hringjum
er mjög erfitt og því þarf að æfa það vel
þar sem hringirnir hreyfast auðveldlega.
Mynd 95: Snúa á hvolfi með fætur beinar upp

Framkvæmd: Hanga í hringjum þannig að handarbökin snúi út → lyfta fótunum í
90°→ ýta tásunum á milli handanna þannig að fætur séu í láréttri stöðu → rétta úr
fótunum þannig að þær fari beint upp þannig að líkaminn snýr lóðréttur á hvolfi.
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6.4 Hanga með axlir öfugar
Í þessari æfingu reynir mjög mikið á axlirnar og þá sérstaklega liðleika í þeim. Nemandi þarf
að láta sig síga alveg niður með axlir
öfugar og þurfa þeir því einnig að hafa
mikinn styrk í öllum líkamanum. Þeir
verða að geta haft góða líkamsbeitingu og
stjórnun til þess að ná að stjórna því
hvernig þeir síga niður í stöðuna. Þeir
verða að hafa mikinn styrk til þess að ná
að hífa sig aftur upp þar sem það er erfitt

Mynd 96: Hanga með axlir öfugar

að fara úr þessari stöðu aftur.
Framkvæmd: Byrja hangandi í hringjunum þannig að handarbökin snúi út → lyfta
fótunum beinum upp og yfir → fæturnir síga rólega niður þar til líkamann kemst
ekki lengra → halda stöðunni → ýta sér til baka.

6.5 Halda í vinkilstöðu
Þegar haldið er í vinkilstöðu er
nauðsynlegt að nemendur hafi góðan styrk
og þá sérstaklega í maga. Mikið reynir á
þá til þess að halda fótunum upp í
stöðunni en á sama tíma verða hendurnar
að vera sterkar til þess að geta haldið
líkamanum. Mikilvægt er því að nemendur
hafi góðan styrk og liðleika til þess að geta
haldið í stöðunni.

Mynd 97: Halda í vinkilstöðu

Framkvæmd: Byrja hangandi í hringjunum þannig að handarbökin snúi út → lyfta
fótunum beinum upp þar til þeir eru aðeins fyrir ofan 90° → halda í stöðunni og
síga rólega aftur niður með fæturna.
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6.6 Sveifla fram og til baka
Hérna verða nemendur að geta spennt vel líkamann til þess að geta stjórnað honum vel á
meðan þeir sveifla honum fram og til baka. Ef líkaminn er ekki spenntur er erfitt að ná
sveiflunni almennilega og þar af leiðandi ekki hægt að stjórna líkamanum á meðan henni
stendur. Kenna verður nemendum strax
hvernig þeir halda stöðunni þannig þeir
geti gert það á meðan þeir sveifla í
hringjunum. Eins verða nemendur að geta
haft gott vald á því hvernig þeir stjórna
öxlunum á meðan æfingunni stendur, þeir
þurfa að geta opnað þær vel og einnig
lokað þeim eftir því hvernig þeir eru að
sveifla.

Mynd 98: Sveifla fram og til baka

Framkvæmd: Byrja hangandi í hringjunum þannig að handarbökin snúi út → sveifla fótum
fram og loka öxlum → sveifla fótum aftur og opna vel axlir → sveifla fótum fram
og loka öxlum → sveifla fótum aftur og opna vel axlir → sveifla fótum fram og
loka öxlum → sveifla fótum aftur, opna vel axlir, sleppa takinu á hringjunum og
lenda á lendingardýnunni.
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