
 

 

B.A.-ritgerð  

Íslenska 

Stökkskot og stoðsendingar 
Orðmyndun í íslensku körfuboltamáli 

Kristján Gauti Karlsson 

Leiðbeinandi: Jóhannes Gísli Jónsson 
Júní 2020 

 



 

 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Íslenska 

 

 

 

 
 

Stökkskot og stoðsendingar 
Orðmyndun í íslensku körfuboltamáli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

Kristján Gauti Karlsson 

Kt.: 090490-2819 

 

Leiðbeinandi: Jóhannes Gísli Jónsson 

Maí 2020 



 

 1 

Ágrip 
Einn af hornsteinum íslenskrar málstefnu er nýyrðastefnan. Markmiðum málstefnunnar 

er að mestu fylgt við myndun körfuboltaorða. Það er gert án þess að formlegt 

nýyrðastarf hafi átt sér stað í orðanefndum. Engu að síður ber orðaforðinn þess merki að 

málnotendur hafi lagt sig fram um að búa til ný orð yfir fjölmörg heiti og hugtök sem 

vantaði íslensk orð yfir eftir að íþróttin barst til landsins. En þó ný orð á íslensku séu 

mynduð er ekki þar með sagt að þau verði notuð. Orð í körfuboltamáli hafa þurft að 

keppa um hylli málnotenda. Tvígrip hefur þannig sigrað keppnina við tvírek. Hugtakið 

tálmun (e. blocking) tengist baráttu orðanna, en í því felst að orð eða orðmyndir sem til 

eru í orðasafninu geta komið í veg fyrir að önnur orð með sömu (eða sambærilega) 

merkingu séu mynduð. Þannig kann spjald að hafa tálmað orðinu körfuþil. Tálmun nær 

þó ekki til orða af ólíku málsniði. Misforlmeg eins og knöttur og bolti geta bæði lifað í 

málinu þó þau hafi nákvæmlega sömu merkingu. 

Orðmyndun í körfuboltamáli er að flestu leyti dæmigerð fyrir myndun nýrra orða í 

íslensku almennt. Langflest körfuboltaorð eru nafnorð, rétt eins og flest ný orð í málinu 

eru nafnorð. Samsetning er algengasta aðferðin til að mynda ný nafnorð, bæði í 

körfuboltamáli og almennt í tungumálinu. Rúmlega þriðjungur allra samsetninga 

körfuboltamálsins eru tökuþýðingar en stór hluti nýrra orða sem búin hafa verið til á 

íslensku eru tökuþýðingar. Það sem helst er ólíkt með körfuboltamáli og íslensku 

almennt er að fast samsett orð og eignarfallssamsetningar virðast vera álíka margar í 

körfuboltamáli en eignarfallssamsetning er langalgengasta samsetningin í íslensku. Hátt 

hlutfall fast samsettra orða í körfuboltamáli kann að skýrast af því að orðaforðinn 

inniheldur margar samsetningar með fyrri liði sem hafa tilhneigingu til að mynda frekar 

fast samsett orð en aðrar gerðir samsetninga. 
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1 Inngangur 
Nýyrðasmíð hefur verið hluti af íslensku máli alla tíð. Nafnorðin lögsögumaður og 

jarðeldur eru dæmi um nýyrði úr fornu máli (Halldór Halldórsson 1971:193-195) en 

snjallsími og hamfarahlýnun eru nýyrði úr samtímanum. Ef hlutur, fyrirbæri eða hugtak 

hefur ekki heiti á íslensku þarf að búa það til, ellegar taka upp erlent heiti þess og laga 

að íslensku máli eins og hægt er. En þó nýyrði verði til er ekki þar með sagt að það nái 

fótfestu í málinu. Sum ný orð heyrast ef til vill aðeins einu sinni áður en þau falla í 

gleymsku en önnur verða hluti af tungumálinu til frambúðar (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:18). 

Í þessari ritgerð verður orðmyndun körfuboltaorða til athugunar. Með því að kanna 

orðmyndun á afmörkuðu sviði málsins er ætlunin að afla vitneskju um orðmyndun í 

íslensku máli almennt. Þar sem íþróttin á sér tiltölulega stutta sögu hér á landi ætti 

orðmyndun í körfuboltamáli að geta gefið góðar vísbendingar um hvaða 

orðmyndunaraðferðir eru virkar í íslensku nútímamáli. Samkvæmt þessari athugun er 

samsetning, bæði föst og laus, virk orðmyndunaraðferð, sem og afleiðsla. Aðrar aðferðir 

sýna takmarkaða virkni. 

Megininntak íslenskrar málstefnu er annars vegar efling málsins, þar á meðal 

nýyrðasmíð, og hins vegar varðveisla þess. Þeim meginmarkmiðum málstefnunnar 

virðist hafa verið fylgt við myndun körfuboltaorða, þó hvorki hafi verið starfandi 

orðanefndir né stunduð önnur skipulögð nýyrðasmíð á sviði íþróttarinnar. Sömu sögu er 

að segja af handbolta- og knattspyrnumáli (Magnea Huld Aradóttir 2006; Guðmundur 

Marinó Ingvarsson 2009). Orðaforði íþróttagreinanna þriggja ber þess merki að 

málnotendur hafi lagt sig fram um að smíða íslensk orð um þau hugtök sem vantaði 

heiti á eftir að þær bárust til Íslands. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að orðmyndun í körfuboltamáli er að flestu leyti 

dæmigerð fyrir nýyrði í málinu almennt. Langflest körfuboltaorð eru nafnorð, eða 

86,7% orðaforðans. Samsetning er algengasta aðferðin til að mynda ný nafnorð, en 

63,1% nafnorða körfuboltamálsins eru samsett. Tökuþýðingar eru áberandi í íslensku 

körfuboltamáli, eins og í málinu almennt, en þær mynda meira en þriðjung allra 

samsetninga körfuboltamálsins eða 35,4%.Afleiðsla er tiltölulega fátíð, en aðeins 8,8% 

körfuboltaorða eru mynduð með afleiðslu. Þau orð körfuboltamálsins sem eru afleidd 

eru mynduð með aðskeytum sem eru meðal þeirra algengustu í íslensku almennt. 
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Kaflaskipting ritgerðarinnar er sem hér segir. Í öðrum kafla er sagt frá mikilvægum 

hugtökum í orðmyndunarfræði og fjallað um helstu orðmyndunaraðferðir sem notaðar 

eru í íslensku, t.d. samsetningu og afleiðslu, auk þess sem sérstaklega er fjallað um 

tökuþýðingar. Í þriðja kafla er sagt frá helstu orðmyndunaraðferðum í körfuboltamáli og 

hvernig körfuboltamálið samræmist íslenskri málstefnu. Í fjórða kafla eru sérstaklega 

tekin til athugunar orð körfuboltamálsins sem hafa þurft að keppa um hylli málnotenda í 

samhengi við hugmyndir málfræðinnar um tálmun (e. blocking). Að endingu eru helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í fimmta kafla. 
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2 Nýyrðasmíð 
Orð tungumáls koma og fara. Sum lifa vel og lengi en önnur kunna að gleymast í áranna 

rás. Ný orð verða til þegar þeirra er þörf, en sum kunna ef til vill aðeins að heyrast einu 

sinni og svo aldrei meir. Önnur festast í málinu og ná almennri notkun (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:18). En til að orð festist í málinu þarf að byrja á því að mynda þau. 

Í þessum kafla verður byrjað á því að fara yfir nokkur hugtök sem tengjast orðmyndun. 

Því næst er fjallað um helstu orðmyndunaraðferðir í íslensku, eins og samsetningar, 

afleiðslu og nýmerkingar. Því næst verður greint frá meginatriðum íslenskrar málstefnu 

og að lokum fjallað stuttlega um íðorðastarf í íþróttamáli og íslensku almennt. 

2.1 Nokkur hugtök 
Hugtakið nýyrði nær til nýrra orða sem búin eru til yfir hluti eða hugtök sem ekki var til 

orð yfir í íslensku áður, sem og orða sem eru tekin upp í nýrri merkingu (Halldór 

Halldórsson 1971:220). Flest ný orð í íslensku eru nafnorð, en einnig eru mynduð ný 

lýsingarorð og sagnir (Eiríkur Rögnvaldsson 1900:36-37; Guðrún Kvaran 2005:104). 

Teljast þessir orðflokkar vera opnir, það er að þeir geta tekið við nýjum orðum. Aðrir 

orðflokkar eru að mestu lokaðir og geta ekki tekið við nýjum orðum. Þar má nefna 

orðflokka eins og til dæmis fornöfn og forsetningar (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:37). Þó 

ber að geta þess að atviksorð skera sig að einhverju leyti úr í þessu samhengi. Sumir 

flokkar þeirra virðast móttækilegri fyrir nýjum orðum en aðrir, einkum háttaratviksorð 

(Guðrún Kvaran 2005:104). 

Hér að neðan verður rætt um nokkrar aðferðir til að mynda ný orð í íslensku. En áður 

en það verður gert er rétt að greina aðeins frá ýmsum hugtökum sem til umfjöllunar 

verða. 

Öll orð innihalda rót, en hún er kjarni hvers orðs. Rætur eru einu myndönin sem geta 

staðið ein og sér. Framan við rótina getur komið forskeyti en aftan við hana viðskeyti. 

Einu nafni eru forskeyti og viðskeyti nefnd aðskeyti. Hlutverk forskeyta er að mynda 

orð sem er skylt rótinni að merkingu (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:21). Þannig má bæta 

viðskeytinu -leg(ur) við rót nafnorðsins vist til að búa til lýsingarorðið vist-leg(ur). 

Forskeytinu ó- má síðan bæta framan við hið nýja orð til að mynda orðið ó-vist-leg(ur) 

sem hefur gagnstæða merkingu. Rót orðs, ásamt forskeyti og/eða viðskeyti, nefnist 

stofn. Stofn er sá hluti sem helst óbreyttur í öllum beygingarmyndum (Eiríkur 
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Rögnvaldsson 1990:21). Stofn lýsingarorðsins óvistlegur er óvistleg og hann helst 

óbreyttur í öllum beygingarmyndum þess. Hljóðbeygingarreglur geta þó valdið 

hljóðbreytingum í stofni orðs. Má þar nefna a og ö víxl í stofni sterkra hvorugkynsorða, 

sbr. land og lönd eða í-ei-i-i hljóðskiptaröð sterkra sagna eins og bíta og líta (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:46-47; 93).  

Orð sem innihalda tvær rætur eru nefnd samsett, eins og hús-bíll eða pott-lok. Orð 

sem mynduð eru af rót og viðskeyti eða forskeyti eru nefnd afleidd (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:21). Þar má nefna orð eins og skim-un eða for-dómar. En mörk 

afleiðslu og samsetningar eru ekki alltaf skýr, eins og Baldur Jónsson (2002) bendir á. 

Ef forskeyti geta aldrei staðið ein og sér verða for- og sam- forskeyti en fyrir- og 

saman- svokallaðir forliðir, sem sagt verður nánar frá í kafla 2.2.2. Af því leiðir til 

dæmis að orðin samstaða og forstaða teljast mynduð með afleiðslu en fyrirstaða og 

aðstaða teljast samsett orð (Baldur Jónsson 2002:203-205). Einnig má nefna muninn á 

orðunum aðal-maður og auka-maður í þessu samhengi. Það fyrra telst myndað með 

afleiðslu þar sem aðal- er forliður og getur ekki staðið eitt og sér, en auka getur staðið 

sjálfstætt og því telst auka-maður samsett orð (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:28). Auka 

getur reyndar aðeins staðið eitt og sér sem sögn og því kann að vera að ekki sé um að 

ræða sama myndanið í forliðnum auka- og sögninni auka. 

2.2 Orðmyndunaraðferðir í íslensku 
Fjórar aðferðir eru einkum notaðar til að mynda ný orð í íslensku: samsetning1, 

afleiðsla, nýmerking og aðlögun erlends orðs (Ari Páll Kristinsson 2004). Hér að neðan 

verða þessar orðmyndunaraðferðir ræddar nánar, auk þess sem fjallað verður sérstaklega 

um þá gerð samsetninga sem kallast tökuþýðingar og virðast vera áberandi í 

körfuboltamáli. 

2.2.1 Samsett orð 
Samsetning kallast það þegar tveimur eða fleiri rótum er raðað saman til að mynda nýtt 

orð. Eiríkur Rögnvaldsson (1990:35) skiptir samsettum orðum í þrjá flokka; fast samsett 

orð, laust samsett orð (eignarfallssamsetningar) og bandstafssamsetningar. 

Fast samsett orð samanstendur oftast af stofni sem fyrri samsetningarliði og getur 

hann verið nafnorð, lýsingarorð, töluorð eða fornafn (Guðrún Kvaran 2005:152). Orð 

                                                
1 Ari Páll (2004) kallar þessa aðferð reyndar samtengingu í grein sinni en hér er orðið samsetning notað, 
líkt og  Guðrún Kvaran (2005) gerir í Íslenskri tungu II. 
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eins og her-maður, skó-sveinn og Land-spítali eru öll fast samsett. Sjaldan eru mynduð 

samsett orð af sögnum í íslensku (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:36) en þó má nefna orðið 

stinghnífur af sögninni stinga (Guðrún Kvaran 2005:153). Þá virðist einnig erfitt að 

mynda samsettar sagnir í málinu þó að nokkuð sé til af þeim, eins og t.d. sögnin háls-

höggva (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:37). 

Eignarfallssamsetning hefur nafnorð í eignarfalli sem fyrri samsetningarlið orðsins. 

Sá liður getur annaðhvort verið í eignarfalli eintölu eða fleirtölu (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:35). Dæmi um orð sem samsett eru með eignarfalli eru leigu-verð og bókar-kápa. 

Almennt er frekar notað eignarfall eintölu en fleirtölu í tilvikum þar sem hvort tveggja 

virðist koma til greina, sbr. byggingar-reglugerð eða giftingar-hringur. Merking orða 

getur hins vegar krafist þess að fyrri samsetningarliðurinn sé hafður í eignarfalli 

fleirtölu (Ari Páll Kristinsson 1991). Í Málfarsbanka Árnastofnunar er til dæmis mælt 

með því að ritað sé mánaðamót en ekki mánaðarmót. Fyrri samsetningarliðinn skuli 

hafa í eignarfalli fleirtölu vegna merkingar orðsins, sem vísar til þess tíma þegar einum 

mánuði lýkur og annar hefst.2 Í fleirsamsettum orðum, það er orðum sem hafa fleiri en 

tvær rætur, mynda fyrri samsetningarliðirnir oftast heild gagnvart síðasta liðnum 

(Eiríkur Rögnvaldsson 1990:35), sbr. körfubolta-völlur, þar sem körfubolta myndar 

heild gagnvart völlur. Sést það jafnframt í merkingu orðsins sem er ‘völlur fyrir 

körfubolta’ en ekki ‘boltavöllur fyrir körfu’. 

Bandstafssamsetningar kallast sú aðferð samsetningar þegar samsetningarliðir eru 

tengdir saman með sérstöku tengihljóði, sem er hvorki eignarfallsending orðs né hluti af 

stofni þess. Þetta hljóð er alla jafna kallað bandstafur, eða tengistafur. Fjórir bandstafir 

koma til greina í íslensku: -a-, -i-, -u- og -s-. Dæmi um slíkar samsetningar eru orð á 

borð við rusl-a-fata, spar-i-sjóður, ráð-u-neyti og athygli-s-verður (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:35; Guðrún Kvaran 2005:155-156). 

Vert er að geta þess að ákveðnar hömlur virðast gilda um samsetningar. Þannig 

virðast til dæmis sterk nafnorð eins og skot og varp hafa ríka tilhneigingu til að mynda 

fastar samsetningar, sbr. skot-maður og varp-tími fremur en eignarfallssamsetningarnar 

skots-maður eða skot-a-maður og varp-s-tími eða ?varp-a-tími. 

Bandstafssamsetningarnar *skot-i-maður og *varp-i-tími virðast ekki koma til greina, 

en slíkar samsetningar eru almennt sjaldgæfar í málinu. Þá virðast veik nafnorð yfirleitt 

                                                
2	  Þessar upplýsingar voru sóttar á vef Málfarsbanka Árnastofnunar og voru aðgengilegar hinn 22. febrúar 
2020 á slóðinni http://malfar.arnastofnun.is/grein/71821.	  
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mynda lausar samsetningar ef þau standa sem fyrri liður samsetts orðs, sbr. bolta-

pumpa, brúsa-pallur, vöru-bíll og flösku-háls. 

2.2.2 Afleiðsla 
Afleiðsla kallast það þegar aðskeyti, annaðhvort forskeyti eða viðskeyti, er bætt við rót 

eða stofn orðs (Ari Páll Kristinsson 2004) til að leiða nýtt orð af öðru orði. Þau orð eru 

nefnd afleidd. 

Viðskeyti eru notuð til að mynda ný orð af öðrum. Þannig er viðskeytið -leg(ur), sem 

er langalgengasta viðskeyti tungumálsins (Eiríkur Rögnvaldsson 1987), en það er notað 

til að mynda lýsingarorð af nafnorðum, sögnum og öðrum lýsingarorðum. Það má nota 

til að mynda lýsingarorðin trölls-leg(ur) af nafnorðinu tröll, breyti-legur af sögninni 

breyta og því má bæta við stofn lýsingarorðsins fátækur til að mynda annað lýsingarorð, 

fátæk-legur (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:34). 

Önnur algeng viðskeyti í málinu eru viðskeytin -un og -ing, sem eru meðal 

algengustu viðskeyta sem notuð eru til að mynda verknaðarnafnorð af veikum sögnum 

(Guðrún Kvaran 2005:131). Viðskeytið -ing er yfirleitt notað til að leiða 

verknaðarnafnorð af veikum sögnum sem fá þátíðarendingarnar -ði, -di eða -ti í 1. 

persónu eintölu (Ari Páll Kristinsson 1991:56). Verknaðarnafnorðið spill-ing er þannig 

leitt af sögninni spilla með viðskeytinu -ing. Þegar -ing er notað til að leiða eitt orð af 

öðru er -n- stundum skotið milli orðstofns og viðskeytis (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:33), sbr. ruð-n-ing(ur) af sögninni ryðja. Þá ber að geta þess að viðskeytið -ing má 

einnig nota til að mynda nafnorð af öðrum nafnorðum, sbr. kylf-ingur og lýsingarorðum, 

sbr. græn-ingi (Guðrún Kvaran 2005:137-138). 

Viðskeytið -un er notað er til að mynda verknaðarnafnorð af veikum sögnum sem fá 

þátíðarendinguna -aði í 1. persónu eintölu (Ari Páll Kristinsson 1991). Mun -un vera 

algengasta viðskeytið sem notað er til að mynda slík nafnorð af veikum sögnum (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:33). Þannig er verknaðarnafnorðið mál-un myndað af sögninni 

mála og með því að bæta -un við rót sagnarinnar hlusta fæst orðið hlust-un. 

Forskeytið ó- er talið eitt virkasta forskeyti tungumálsins (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:34). Er það notað til að ljá orðum gagnstæða merkingu. Með því að bæta ó- 

framan við lýsingarorðið fríður, sem merkir ‘fallegur, fagur’ verður til orðið ó-fríður 

sem hefur gagnstæða merkingu. Raunar virðast flest forskeyti eiga það sammerkt að 

hafa neikvæða merkingu eða hliðra til merkingu rótarinnar sem þau tengjast, sbr. 
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forskeytið van- í orðum á borð við van-svefta og van-heill, eða mis- í orðum eins og 

mis-jafn og mis-góður (Eiríkur Rögnvaldson 1990:35). 

Áður en þessari umfjöllun um afleiðslu lýkur er rétt að geta þess að oft er gerður 

greinarmunur á forskeytum og forliðum annars vegar og viðskeytum og viðliðum hins 

vegar. Forliðir eru myndön, oft rætur, sem hafa tapað merkingu sinni að miklu eða öllu 

leyti en er skeytt framan við orð til að auka áherslu þeirra, sbr. stein-dauður þar sem 

stein- hefur ekki merkinguna ‘steinn’ heldur er aðeins ætlað til áhersluauka (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:28). Þannig má að sama skapi auka áherslu lýsingarorðsins tryggur 

með því að bæta forliðnum hund- fyrir framan svo úr verður hund-tryggur, sem þýðir 

einfaldlega ‘mjög tryggur’. Að sama skapi eru til svokallaðir bundnir samsetningarliðir, 

sem eru ekki eða varla til sem sjálfstæð orð. Annar hluti samsetningarinnar hefur þá 

glatað merkingu sinni og orðið að nokkurs konar viðskeyti (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:28; Ari Páll Kristinsson 1991). Ari Páll Kristinsson (1991) nefnir sem dæmi um 

slíkt liðina -þegi, -gjafi og -fari, sem sjá má í orðum eins og laun-þegi, blóð-gjafi og 

heimskauta-fari. 

Þá er einnig vert að geta þess að einnig má mynda nýtt orð af öðru með svokallaðri 

stýfingu, en í henni felst að eitthvað er fellt brott. Með stýfingu má til að mynda búa til 

nafnorð af veikum sögnum, þar sem -a í bakstöðu er fjarlægt ef það er hluti af stofni 

(Eiríkur Rögnvaldsson 1990:29). Má þar nefna orð eins og skopp, flaut og spark af 

sögnunum skoppa, flauta og sparka. 

2.3 Ný orð í málinu 
Hægt er að mynda ný orð í íslensku sem eiga sér önnur orð sem fyrirmyndir, annaðhvort 

innlend eða erlend. Hér að neðan verður fjallað um aðlögun, sem felst í því að erlent orð 

er lagað að íslensku málkerfi. Einnig verður sagt frá nýmerkingu, þegar orð sem þegar 

er til í málinu er ljáð ný merking í nýju samhengi, sem og tökuþýðingum sem fela í sér 

að erlent orð er þýtt lið fyrir lið til að mynda nýtt orð í íslensku. Auk þess verður sagt 

frá meginatriðum íslenskrar málstefnu og íðorðastarfi, en ekkert skipulagt íðorðastarf 

hefur verið stundað í körfuboltamáli. 

2.3.1 Aðlögun 
Orðmyndun með aðlögun felur í sér að erlent orð er tekið inn í málið og lagað að 

íslensku málkerfi þó það beri ef til vill enn merki um erlendan uppruna (Guðrún Kvaran 

2005:106). Í íslensku er að finna fjölmörg tökuorð úr öðrum málum, til að mynda 
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nafnorðið bíll og sagnorðið blífa sem hafa verið aðlöguð íslenskri stafsetningu og 

framburði. Í málinu eru einnig fjölmörg tökuorð sem ekki hafa verið fyllilega aðlöguð 

málkerfinu. Má þar nefna orð eins og biskup sem hefur ekki fengið neina 

nefnifallsendingu, þrátt fyrir að hafa verið í tungumálinu um aldir. Einnig má nefna orð 

eins og partí eða gúanó, sem brjóta þá reglu að a, i og u séu einu sérhljóðin sem koma 

fyrir í áherslulausum atkvæðum ósamsettra orða (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:19). 

2.3.2 Nýmerking 
Nýmerking kallast það þegar orði, sem þegar er til í málinu, er ljáð ný merking í 

samræmi við nýtt notkunarsvið orðsins. Þekktasta dæmið um nýmerkingu í íslensku fyrr 

og síðar er líklega orðið sími, sem íslensk þýðing á erlenda hugtakinu telefon. 

Hvorugkynsorðið síma var til í fornu máli og merkti ‘þráður’ (Guðrún Kvaran 

2005:106). Nýmerkingar eins og sími, eða önnur sambærileg dæmi um nýmerkingar 

sem byggja á málsögulegri þekkingu, er ekki að finna í þessari rannsókn á 

körfuboltamáli. Slíkt kemur ekki á óvart, enda engin orðanefnd verið starfandi í 

körfuboltamálinu, en í slíkum nefndum eru jafnan starfandi ráðgjafar með málsögulega 

þekkingu.  

2.3.3 Tökuþýðingar 
Tökuþýðing kallast það þegar búið er til nýtt orð sem er hliðstætt erlendu orði að gerð 

og merkingu, sbr. samviska sem þýðing á latneska orðinu concientia (Halldór 

Halldórsson 1971:189). Með öðrum orðum hefur erlent orð verið þýtt, lið fyrir lið og 

þannig búið til nýtt orð í nýju máli. Augljóst dæmi um slíkt er nafnorðið körfu-bolti, þar 

sem orðhlutar enska orðsins basket-ball hafa verið þýddir yfir á íslensku og þeir síðan 

settir saman til að mynda nýtt orð. Sama gildir um fót-bolti sem þýðing á enska orðinu 

football og handbolti sem þýðing á danska orðinu hånd-bold. Auk þess mætti nefna sem 

dæmi um tökuþýðingar orð eins og nafnorðið loft-púði sem þýðing á air-bag, sögnina 

heilaþvo sem þýðing á ensku sögninni brain-wash, eins og Guðrún Kvaran (2005:106) 

gerir. Tökuþýðingar eru nokkuð algengar í íslensku, en þó nokkur hluti nýyrða í 

íslensku bæði fyrr og nú eru tökuþýðingar (Halldór Halldórsson 1971:189). 

2.3.4 Íslensk málstefna 
Íslensk málstefna snýst í meginatriðum um tvennt, annars vegar að varðveita 

tungumálið og hins vegar að efla það. Þessa stefnu um varðveislu og eflingu málsins 
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hafa Íslendingar sjálfir markað sér (Indriði Gíslason o.fl. 1988:53) og mótast málstefnan 

því af menningu íslenskra málnotenda (Ari Páll Kristinsson 2006). 

Varðveisla íslenskunnar snýr að því að halda samhengi málsins órofnu milli kynslóða 

(Indriði Gíslason o.fl. 1988; Árni Böðvarsson 1992:53) og hvers kyns viðleitni til að 

sporna við miklum breytingum á orðaforða málsins og málkerfinu (Ari Páll Kristinsson 

2016). Markmið varðveislunnar er einkum að viðhalda tengslum lifandi tungumáls 

hvers tíma við ritmál fyrri alda og þar með bókmenntaarf íslenskunnar (Indriði Gíslason 

o.fl. 1988:53). 

Sá hluti málstefnunnar sem snýr að eflingu tungunnar hefur oft verið nefndur 

málrækt og nýyrðasmíð er eitt höfuðeinkenni hennar (Ari Páll Kristinsson 2016). En 

þrátt fyrir að mörg ný orð séu sannarlega mynduð undir merkjum ákveðinnar 

nýyrðastefnu eru ekki endilega bein tengsl milli nýyrðasmíðar úr innlendum efniviði og 

nýyrðastefnu (Ari Páll Kristinsson 2009:13). Það að nýyrði úr innlendum efniviði séu 

sterkt einkenni orðaforðans verður ekki aðeins rakið til hreintunguviðhorfa. Almennt 

nota málnotendur þau orð sem þeir þekkja og eiga kost á að nota hverju sinni án þess að 

það megi rekja til málræktarviðhorfs hvers og eins. Þrátt fyrir það er stundum ljóst að ef 

málnotandi hefur val um samheiti, annars vegar nýyrði og hins vegar tökuorð, þá skipta 

ytri aðstæður máli og við formlegar aðstæður verður nýyrðið frekar fyrir valinu. Má 

færa rök fyrir því að undir slíkum kringumstæðum hafi málstefnan bein áhrif á 

málnotkun fólks (Ari Páll Kristinsson 2009:14). 

2.3.5 Íðorðastarf 
Hér á landi hafa verið starfandi sérhæfðar orðanefndir á fjölmörgum sviðum málsins, 

jafnvel um áratugaskeið. Á vefsíðu Árnastofnunar er að finna lista yfir orðanefndir á 

málræktarsviði stofnunarinnar, bæði virkar nefndir og þær sem hafa lokið störfum. Þar 

má sjá að Orðanefnd rafmagnsverkfræðinga Íslands mun vera elsta starfandi orðanefnd 

landsins, stofnuð 16. maí 1941. Hefur hún gefið út 16 orðasöfn frá árinu 1952 til ársins 

2008. Orðanefndirnar sem tilgreindar eru á vef Árnastofnunar eru fjölmargar og hafa 

starfað á ýmsum fagsviðum. Á vegum þeirra hafa verið gefin út fjölmörg sérhæfð 

orðasöfn í áranna rás. 

Engin þeirra nefnda sem getið er um á vef Árnastofnunar hefur starfað á sviði 

íþróttamáls, þar með talið á sviði körfuboltans, hvorki virk nefnd né óvirk. Kjartani G. 

Ottóssyni (1990) er ekki kunnugt um skipulagt íðorðastarf á sviði íþróttamáls og þar 

með talið í körfuboltamáli og höfundur þessarar ritgerðar veit ekki til þess að það hafi 
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breyst. Sú er raunin á fjölmörgum sviðum íslenskunnar. Ásdís Þórsdóttir (2011) kveðst í 

B.A.-ritgerð sinni um hestamannamál ekki vita til þess að orðanefndir hafi komið að 

myndun nýyrða í hestamannamáli og Magnea Huld Aradóttir (2006) komst að þeirri 

niðurstöðu í B.A.-ritgerð sinni um knattspyrnumál að engir sérstakir orðasmiðir væru 

ábyrgir fyrir knattspyrnuorðaforðanum. Telur hún að þar hafi verið farinn nokkurs 

konar millivegur virkrar orðmyndunar og lærðrar. Orðasmiðirnir hafi lagt sig fram við 

orðasmíðina og reynt að vanda til verka, án þess þó að hafa einhverja málsögulega 

þekkingu að byggja á (Magnea Huld Aradóttir 2006). Guðmundur Marinó Ingvarsson 

(2009) dregur sambærilega ályktun í B.A.-ritgerð sinni um handboltamál. 
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3 Orðmyndun í körfuboltamáli 
Eins og fjallað var um í kafla 2.2 eru einkum fjórar aðferðir sem notaðar eru til að 

mynda ný orð í íslensku: samsetning, afleiðsla, nýmerking og aðlögun erlends orðs (Ari 

Páll Kristinsson 2004). Körfuboltamál er afmarkaður hluti tungumálsins og þar sem 

íþróttin á sér tiltölulega stutta sögu hér á landi ætti orðmyndun í körfuboltamáli að geta 

gefið góðar vísbendingar um hvaða orðmyndunaraðferðir eru virkar í íslensku 

nútímamáli.  

Í þessum kafla verður sagt frá afmörkun viðfangsefnisins og öflun heimilda. Fjallað 

verður um helstu einkenni körfuboltamálsins og þær orðmyndunaraðferðir sem notaðar 

hafa verið til að mynda körfuboltaorðin. Þar kemur fram að flest orð körfuboltamálsins 

eru nafnorð og samsetning er algengasta orðmyndunaraðferðin, auk þess sem margar 

samsetninganna eru tökuþýðingar Afleiðsla er sjaldgæfari en einnig vel þekkt í 

körfuboltamáli. Að endingu verður fjallað um körfuboltamálið í samhengi við íslenska 

málstefnu, en markmiðum nýyrðastefnunnar er að mestu fylgt við myndun 

körfuboltaorða. 

3.1 Hvað er körfuboltamál? 
Áður en lengra er haldið er rétt að greina frá því hvað átt er við þegar rætt er um 

körfuboltamál. Með körfuboltamáli er átt við orð og orðasambönd sem aðeins eru notuð 

í tengslum við íþróttina, s.s. körfuknattleikur, kraftframherji og stökkskot, en einnig orð 

sem finnast líka á öðrum sviðum en skipta máli í samhengi körfuboltans. Þar má nefna 

orð eins og tvígrip og stoðsending, sem einnig er að finna í orðaforða annarra 

boltaíþrótta, en líka orð eins og hrinding, opinn og hindrun sem eru hluti af almennum 

orðaforða íslenskunnar en hafa aðra eða sérhæfðari merkingu í körfuboltamáli. Saman 

mynda þessi orð orðaforða körfuboltamáls sem notaður er við ákveðnar aðstæður. 

Þess ber að geta áður en lengra er haldið að í þessari athugun eru ekki talin upp dæmi 

um orðmyndun sem telja má algjörlega sjálfsagða og viðbúna. Þar er einkum átt við þau 

fjölmörgu samsettu orð sem hafa körfuknattleiks- eða körfubolta- sem fyrri 

samsetningarlið. Orð á borð við körfuknattleiks-dómari eða körfubolta-skór eru því ekki 

hluti af þessari rannsókn þó þau séu vissulega hluti af körfuboltamáli. Ástæðan fyrir því 

er að slík umfjöllun myndi ekki varpa neinu ljósi á orðmyndun í körfuboltamáli eða 

íslensku almennt. 
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3.2 Öflun heimilda 
Skapti Hallgrímsson (2001) rekur upphaf körfuknattleiksiðkunar á Íslandi til veru 

Bandaríkjahers hér á landi í seinni heimsstyrjöldinni, en íþróttin var einmitt fundin upp í 

Bandaríkjunum árið 1891. Körfuknattleikurinn eins og við þekkjum hann í dag náði 

fótfestu hér á landi á árunum 1946 til 1950. 

Höfundur leitaði að körfuboltaorðum í bókinni Leikreglur í körfuknattleik: lög og 

reglugerðir sem Körfuknattleikssamband Íslands stóð fyrir útgáfu á árið 1966. Er það 4. 

útgáfa umræddrar leikreglubókar og elsta útgáfan sem varðveitt er á Landsbókasafni. 

Eldri útgáfur leikreglnanna fundust ekki þrátt fyrir að þeirra hafi verið leitað nokkuð 

víða, s.s. á bókasöfnum, hjá fornbókasölum, körfuknattleikssambandinu og í 

einkasöfnum einstaklinga. Einnig leitaði höfundur orða í kynningarbæklingi, 

áttblöðungi um körfuknattleik sem KKÍ gaf út árið 1963. Sömuleiðis var leitað eftir 

orðum í ritinu Körfuknattleikur I3 og í Reglum og ákvæðum um tæknimerki frá 1963. 

Orðunum sem höfundur fann í ofangreindum heimildum var safnað saman í orðalista 

sem sjá má í viðauka. Hverju og einu orði og öllum beygingarmyndum þess var flett 

upp á Tímarit.is og niðurstöðurnar flokkaðar eftir aldursröð. Auk þess var leitað 

sérstaklega að orðum sem höfundur þekkti úr eigin orðaforða og er einnig að finna í 

viðauka. Einnig var leitað að öllum orðunum í Ritmálssafni Orðabókar háskólans. 

Völdum orðum, sem fáar heimildir fundust um, var flett upp í Risamálheimildinni á vef 

Árnastofnunar, auk þeirra orða sem sérstaklega eru til umfjöllunar í 4. kafla. 

Til að finna ensk heiti körfuboltahugtaka var flett upp í Dictionary of Sports and 

Games Terminology (Adrian Room 2010), en sú orðabók er aðgengileg með 

leitarmöguleika á Google Books. Einnig var leitað fanga í Official Basketball Rules, 

leikreglubók Alþjóðakörfuknattleikssambandsins FIBA frá 2018, sem aðgengileg er á 

vef sambandsins. 

Samkvæmt leit á Tímarit.is birtist orðið körfuknattleikur fyrst á prenti á íslensku árið 

1925. Þar er þó líklega um að ræða svokallaðan reitakörfuknattleik (e. netball), sem 

iðkaður var hér á landi áður en körfuknattleikurinn eins og við þekkjum hann í dag barst 

til Íslands. Síðasta heimildin um orðið í þessari merkingu er frá 1945. Eftir það virðist 

orðið körfuknattleikur alfarið notað sem þýðing á enska orðinu basketball og vísa til 

sömu íþróttar og það gerir enn þann dag í dag. Orðið körfubolti birtist fyrst á prenti í 

íslensku árið 1936 og þá þegar hefur orðið sömu merkingu og það hefur í dag. Orðið 
                                                
3	  Útgáfuárs þess rits er ekki getið en fremst í því er frétt úr Morgunblaðinu frá 14. janúar 1967. Ritið getur 
því ekki verið eldra en frá miðjum janúar 1967.	  
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körfubolti virðist alla tíð bæði hafa verið haft um íþróttina sjálfa og boltann sem notaður 

er þegar hún er leikin. Þó fundust einnig dæmi um orðið körfuknött í þessari athugun, en 

þau eru aðeins tvö eins og fjallað verður um í kafla 4.2.1. 

3.3 Orðaforði körfuboltamáls 
Orðaforði körfuboltamáls samanstendur að mestu leyti af nafnorðum, en 86,7% allra 

orða í þessari könnun eru nafnorð. Þau mynda að öllum líkindum stærsta orðflokk 

málsins almennt. Erfitt er að ætla að henda reiður á stærð einstakra orðflokka eða fjölda 

orða í tungumáli. Fræðilega séð geta orðin vitaskuld verið óendanlega mörg og ný orð 

eru alltaf að bætast við eftir því sem þeirra gerist þörf (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:18). 

Athugun Friðriks Magnússonar (1988) á lesmálsorðum úr safni Orðabókar háskólans 

leiddi í ljós að nafnorð mynda langstærsta orðflokk tungumálsins, eða tæp 57% allra 

orða. Næststærstur er flokkur lýsingarorða, rúmlega 16% og þá sagnorð, með rúm 12%. 

Könnunin náði til rúmlega 54.000 lesmálsorða og höfundur segir sjálfur að efniviðurinn 

hafi líklega ekki verið nógu mikill til að draga megi af honum almennar ályktanir um 

málið (Friðrik Magnússon 1988). Engu að síður ættu niðurstöðurnar að gefa ákveðnar 

vísbendingar um stærð einstakra orðflokka í tungumálinu. 

Rétt eins og flest orð í íslensku eru nafnorð eru flest nýyrði málsins líka nafnorð, en 

einnig eru mynduð ný lýsingarorð og sagnir (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:36-37; Guðrún 

Kvaran 2005:104). Þessir orðflokkar eru almennt taldir vera þeir orðflokkar sem geta 

tekið við nýjum orðum, en aðrir eru nokkurn veginn alveg lokaðir (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:37). Þó er vert að geta þess að einnig er hægt að mynda atviksorð, 

eins og getið var í kafla 2.1 (Guðrún Kvaran 2005:104) en ekki verður farið nánar út í 

þá sálma hér. 

Þau orð sem fundust í þessari athugun á körfuboltamáli og sjá má í viðauka raðast öll 

í orðflokka nafnorða, lýsingarorða og sagnorða. Langflest eru nafnorðin, eða 86,7% af 

öllum körfuboltaorðunum í þessari athugun. Sagnir eru 8,3% og lýsingarorð 5%. Flest 

orð körfuboltamálsins eru samsett, eða 56,4% allra orðanna og 63,1% nafnorðana. 

Nýmerkingar þekkjast í körfuboltamáli eins og í íslensku almennt, þar sem eldri orðum 

hefur verið ljáð ný eða breytt merking. Tökuþýðingar eru áberandi í körfuboltamáli, þar 

sem erlend orð eru þýdd lið fyrir lið og þeim síðan skeytt saman, eins og greint er frá í 

kafla 3.6, en 35,4% allra samsettra orða í körfuboltamáli eru tökuþýðingar. 
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3.4 Samsett orð í körfuboltamáli 
Eins og fram kom í kafla 3.3 eru langflest orð körfuboltamálsins nafnorð, rétt eins og í 

íslensku almennt. Flest nýyrði tungunnar eru nafnorð (Guðrún Kvaran 2005:104) og 

samsetning er algengasta aðferðin til að mynda ný nafnorð (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:36). Körfuboltamálið er þar engin undantekning. Langflest orð sem til athugunar 

eru í þessari ritgerð eru nafnorð, eða 86,7% og 63,1% nafnorðanna eru samsett. 

Aðeins eitt orð samsett með bandstaf er að finna í þessari athugun á körfuboltamáli, 

en það er orðið hæfni-s-villa. Þar er bandstafnum -s- skeytt milli orðanna orðanna hæfni 

og villa til að tengja þau saman. Nafnorðið hæfni er aðeins til í eintölu og er óbeygt í 

öllum föllum, eins og tækni. Enginn formlegur munur er þá á fastri og lausri 

samsetningu. Í slíkum tilfellum kemur stundum fyrir að -s- er skotið á milli orðanna, þó 

fyrri liðurinn hafi aldrei haft -s endingu, sbr. leikfimi-s-hús. Má því ef til vill líta á slíkt 

sem bandstafssamsetningu (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:35).  Í tilfelli hæfni-s-villu telur 

höfundur að viðbúið hefði verið að sjá fastri samsetningu beitt, hæfni-villa, sbr., tækni-

villa, en ekkert dæmi fannst um slíkt. 

Sem fyrr segir fannst aðeins eitt dæmi um bandstafssamsetningu í körfuboltamáli og 

orðið sem um ræðir, hæfnisvilla, er mjög sjaldgæft. Aðeins eitt dæmi fannst um notkun 

þess, frá árinu 1963. Aðrar aðferðir samsetningar eru mun algengari í körfuboltamáli 

eins og í íslensku almennt. Samsetning með eignarfalli er algengasta form samsetningar 

í íslensku almennt (Baldur Jónson 2002:214), en fastar samsetningar og 

eignarfallssamsetningar eru álíka algengar í körfuboltamáli. Af þeim samsettu orðum 

sem sjá má í viðauka eru 47,5% fast samsett en 48,5% samsett með eignarfalli. Þó ber 

að hafa í huga að mörg samsettorð körfuboltamálsins hafa sterk karlkynsorð eins og leik 

og knött sem fyrri samsetningarlið. Slík orð virðast hafa ríkari tilhneigingu en mörg 

önnur til að mynda fastar samsetningar. 

3.4.1 Fast samsett orð 
Allmörgt fast samsett orð er að finna í körfuboltamáli, eða 47,5% allra nafnorða sem sjá 

má í viðauka. Eins og greint var frá í kafla 3.4 hér að ofan hafa mörg þeirra hafa leik og 

knött sem fyrri eða fyrsta samsetningarlið orðs. Slík virðast hafa tilhneigingu til að 

mynda fastar samsetningar. Þar má nefna orð eins og leik-maður, leik-hlé, leik-skýrsla 

og leik-stöðvun. Orðin eru öll mynduð með fastri samsetningu, með því að skeyta 

orðstofnum eða rótum aftan við stofn orðsins leikur. Gildir þá einu hvernig orðin sem 

mynda síðari samsetningarlið hins nýja orðs urðu til í upphafi. Leikstöðvun er þannig 
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fast samsett orð eins og öll hin sem talin voru upp hér að ofan. Sú staðreynd að síðari 

hluti hins nýja orðs -stöðvun, er myndaður með afleiðslu skiptir þar engu. Nafnorðið 

stöðvun hefur verið leitt af sögninni stöðva með viðskeytinu -un viðskeyti og því orði 

síðan skeytt aftan við stofn nafnorðsins leikur. Samsetta sögnin ?leikstöðva er ekki til í 

málinu. Enda þótt nokkuð sé til af samsettum sagnorðum í íslensku, sbr. háls-höggva, 

virðist almennt erfitt að mynda samsettar sagnir  í málinu (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:36). Þó er vert að geta þess að samsetta sögnin dóm-tapa hefur verið notuð í 

körfuboltamáli og verður hún sérstaklega til umfjöllunar í kafla 3.4.3. 

Fast samsett orð þar sem stofn orðsins knöttur myndar fyrri samsetningarliðinn eru 

einnig þekkt í körfuboltamáli þó þau séu ef til vill mismikið notuð nú á dögum. Þar má 

nefna orð eins og knatt-gjöf, knatt-meðferð og knatt-rek. Öll þessi orð lýsa því hvað 

leikmaður gerir með knöttinn eða við hann þegar íþróttin er leikin. 

Guðrún Kvaran (2005:153) og Eiríkur Rögnvaldsson (1990:36) segja að sagnorð 

myndi sjaldan fast samsett orð í íslensku. Þó séu dæmi um slíkt og nefnir Guðrún 

stinghnífur af sögninni stinga (2005:153). Engin dæmi fundust um slíkt í 

körfuboltamáli, en hins vegar fundust dæmi um sagnleidd nafnorð sem fyrri 

samsetningarliði samsettra nafnorða, sbr. hopp-skref, hopp-skot og stökk-skot. 

Nafnorðin hopp og stökk hafa verið leidd af sögnunum hoppa og stökkva með stýfingu 

og síðan skeytt saman við önnur orð til að mynda ný. Í því samhengi er vert að geta þess 

að aðrir möguleikar en föst samsetning virðast illa koma til greina til að mynda samsett 

orð með sagnleidda nafnorðið stökk sem fyrri lið, sbr. ?stökks-skot og stökka-skot 

hljóma einkennilega og bandstafssamsetningarnar *stökk-i-skot og *stökk-u-skot eru 

ótækar. Ástæðan kann að vera sú að sum sterk beygð nafnorð eins og stökk virðast hafa 

tilhneigingu til að mynda frekar fastar samsetningar en aðrar gerðir, eins og fjallað var 

um í kafla 2.2.1.  

Nafnorðið hopp þekkist aftur á móti sem fyrri samsetningarliður nafnorða sem 

mynduð eru með bandstafssamsetningum. Þannig þekkjast bæði hopp-u-kastali, hopp-i-

kastali, sem og fasta samsetningin hopp-kastali.4 Engin dæmi fundust um hoppa sem 

fyrri lið bandstafssamsetningar fundust í körfuboltamáli. 

Einnig má í þessu samhengi nefna lýsingarorðið kast-viss. Orðið er fast samsett, með 

sagnleidda nafnorðið kast sem fyrri samsetningarlið orðsins en lýsingarorðið viss sem 
                                                
4 Hopp-u-kastali gefur t.a.m. um 8.540 niðurstöður ef orðinu er slegið upp á leitarvélinni Google. Leit að 
hopp-i-kastali skilar 282 niðurstöðum og hopp-kastali 759 niðurstöðum. Allar tölur miðast við 16. apríl 
2020. Orðunum var flett upp með gæsalöppum en þá leitar leitarvélin aðeins að nákvæmlega því sem ritað 
ritað innan gæsalappanna, í þessu tilfelli nefnifalli eintölu án greinis. 
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þann síðari. Önnur aðferð virðist varla koma til greina. Bandstafssamsetningarnar *kast-

i-viss og *kast-a-viss virðast til að mynda ekki ganga upp. Samsetning með eignarfalli 

eintölu, kasts-viss, kann að ganga upp en samsetning með eignarfalli fleirtölu gerir það 

ekki, sbr. *kasta-viss. 

3.4.2 Eignarfallssamsetningar 
Eignarfallssamsetning, einnig nefnd laus samsetning, er langalgengasta aðferðin sem 

beitt er þegar samsett nafnorð eru mynduð. (Baldur Jónsson 2002:214). 

Eignarfallssamsetningar eru allmargar í körfuboltamáli, eða 48,5% þeirra orða sem 

fundust í þessari rannsókn. Eins og áður hefur verið getið er vert að hafa í huga að mörg 

samsett orð í körfuboltamáli hafa sterk karlkynsorð eins og leik og knött sem fyrri 

samsetningarlið, sem kann að skýra hátt hlutfall fastra samsetninga. Hvað varðar laust 

samsettu orðin eru í körfuboltamáli bæði samsetningar af eignarfalli eintölu og fleirtölu. 

Ber fyrst að nefna samsett orð sem hafa eignarfall orðsins karfa sem fyrri eða fyrsta 

samsetningarlið. Orðin körfu-bolti, körfu-kast, körfu-knattleikur, körfu-knöttur og körfu-

skot eru dæmi um slík orð. Öll eru þau mynduð af eignarfalli eintölu orðsins karfa. 

Eignarfallssamsetningar af eignarfalli fleirtölu er einnig að finna í körfuboltamáli. 

Flest dæmi um slíkar eignarfallssamsetningar eru orð sem hafa víti sem fyrri eða fyrsta 

samsetningarlið, sbr. víta-fjöldi, víta-kast, víta-samstæða og víta-teigur. Nú þekkjast 

einnig samsett orð í íslensku sem hafa víti sem fyrri samsetningarlið í eignarfalli eintölu, 

sbr. víti-s-kvalir, víti-s-sódi og víti-s-vél. Þegar kemur að eignarfallssamsetningum getur 

merking krafist þess hvort notað er eignarfall eintölu eða fleirtölu við samsetningu, sbr. 

vaxta-hækkun þar sem fleirtalan er skyldubundin og umferðar-ljós, þar sem aðeins 

eintala kemur til greina (Ari Páll Kristinsson 1991:49). Í samsetningum með víti í fyrri 

lið virðist hins vegar bæði eintala og fleirtala koma til greina. Víta-kast ætti allt eins að 

geta verið vítis-kast. Aftur á móti virðist sem víti sé í körfuboltamáli alltaf haft í 

eignarfalli fleirtölu. Hugsanlega er ástæðan sú að þar sem eignarfall eintölu af orðinu 

víti er notað til samsetningar vísar fyrri liðurinn til vítis í merkingunni ‘helvíti’, sbr. 

vítis-kvalir en í körfuboltaorðum eins og víta-kast og víta-fjöldi hefur fyrri liðurinn 

merkinguna ‘refsivert brot’, rétt eins og í knattspyrnuorðinu víta-spyrna. 
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3.4.3 Sögnin dómtapa 
Eins og getið var um í kafla 3.4.1. virðist erfitt að mynda samsettar sagnir í íslensku. Þó 

eru þær til í málinu, sbr. háls-höggva eins og Eiríkur Rögnvaldsson (1990:36-37) hefur 

fjallað um og telur hann raunar að samsettum sögnum fari fjölgandi í málinu. 

Í körfuboltamáli er til dæmi um sögnina dóm-tapa. Hún er fast samsett, hefur stofn 

nafnorðsins dómur sem fyrri samsetningarlið og sögnina tapa sem síðari lið. Sögnin er 

veik og fær endinguna -aði í þátíð 1. persónu eintölu. Hún stóð í nefnifalli karlkyns í 

lýsingarhætti þátíðar, dómtapaður, þegar hún kom fyrst fram í Leikreglum í 

körfuknattleik frá 1966. Merking sagnarinnar er á þá leið að lið telst dómtapa leik ef það 

neitar að leika eftir að dómari hefur gefið fyrirskipun um það, eða ef lið á færri en tvo 

leikmenn eftir á vellinum. Höfundur telur að dómtapa sé þýðing á ensku sögninni 

forfeit. Orðið er ekki algengt. Hvorki fundust heimildir um það á Tímarit.is, 

Ritmálssafni Orðabókar háskólans né Risamálheildinni, aðeins í fyrrgreindri heimild frá 

1966. Þó er vert að geta þess að eitt dæmi um nafnorðið dómtap fannst á Tímarit.is, frá 

árinu 1964. 

3.5 Afleiðsla í körfuboltamáli 
Afleidd orð eru tiltölulega fátíð í körfuboltamáli, en aðeins 8,8% orðanna sem sjá má í 

viðauka eru mynduð með afleiðslu. Kemur það heim og saman við þær rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á bæði knattspyrnumáli og handboltamáli (Magnea Huld Aradóttir 

2006; Guðmundur Marinó Ingvarsson 2009). Einnig er það í samræmi við það sem 

gerist í málinu almennt, en samsetning er algengasta leiðin til að mynda ný nafnorð 

(Eiríkur Rögnvaldsson 1990:36) og mörg þeirra afleiddu orða sem fundust í þessari 

könnun á körfuboltamáli er að finna á öðrum sviðum málsins einnig.  

Í þessari athugun á körfuboltamáli fundust orð sem leidd eru af öðrum bæði með 

forskeytum og viðskeytum. Flest þau forskeyti og viðskeyti sem notuð eru við myndun 

körfuboltaorða eru með þeim algengustu í íslensku almennt. Sagt verður frá þeim hér að 

neðan í umfjöllun um afleiðslu í körfuboltamáli og í þeirri umfjöllun verður stuðst við 

það sem fram kom um afleiðslu í kafla 2.2.2. 

3.5.1 Afleiðsla með viðskeytum 
Eins og greint var frá í kafla 2.2.2 eru viðskeytin -un og -ing notuð til að mynda nafnorð 

af sögnum. Í körfuboltamáli fundust aðeins dæmi um verknaðarnafnorð leidd af sögnum 

með viðskeytunum -ing, og -un, sbr. hrind-ing af sögninni hrinda og hindr-un af 
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sögninni hindra. Eru -ing og -un meðal algengustu viðskeyta sem notuð eru til að 

mynda verknaðarnafnorð af sögnum (Guðrún Kvaran 2005:137-138) og viðskeytið -un 

er raunar það algengasta til að mynda slík nafnorð (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:33). 

Annað viðskeyti sem nefna má í samhengi körfuboltamáls er viðskeytið -andi sem er 

notað til að leiða gerandanafnorð af sögnum. Sést það í samsettu nafnorðunum 

leikstjórn-andi og knatt-rekandi í körfuboltamáli, þar sem viðskeytið hefur verið notað 

til að leiða nafnorðin stjórn-andi og rek-andi af sögnunum stjórna og rekja áður en 

samsettu nafnorðin hafa verið búin til. Vert er að geta þess að viðskeytið -andi má líka 

nota til að mynda nafnorð sem ekki vísa til geranda, s.s. sitj-andi í merkingunni 

‘afturendi, rass’ (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:32). Viðskeytið -ari er algengt viðskeyti, 

notað til að mynda gerandanafnorð af sögn, sbr. valt-ari. Einnig eru til dæmi um að 

viðskeytið -ari hafi verið notað til að leiða ný nafnorð af nafnorði, sbr. dóm-ari og yngri 

dæmi um notkun þess til að mynda orð af lýsingarorði, eins og töff-ari (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:32). Eitt dæmi um notkun þess fannst í körfuboltamáli, í orðinu 

drip(p)l-ari, sem leitt er af sögninni drip(p)la. Viðskeytið -leg(ur), sem er algengasta 

viðskeyti lýsingarorða og raunar langalgengasta viðskeyti málsins (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1987; 1990:34) kemur ekki fyrir í körfuboltamáli, þrátt fyrir að vera eitt 

allra virkasta viðskeytið í íslensku (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:34). Skýringin á því er 

að öllum líkindum sú að afar fá lýsingarorð er að finna í körfuboltamáli. 

Viðskeytið -un er sem fyrr segir notað til að mynda nafnorð af sögnum. Með því að 

skeyta -un við stofn sagnanna hindra, tálma og dekka fást verknaðarnafnorðin tálm-un, 

hindr-un og dekk-un, sem eru öll hluti af körfuboltamáli. Annað dæmi er orðið völd-un 

af sögninni valda, sem hefur merkinguna ‘að gæta mótherja’ líkt og orðið dekk-un. 

Einnig sést notkun viðskeytisins í samsettu nafnorðunum knatt-trufl-un og leik-stöðv-

un. Þar hefur -un verið notað til að mynda verknaðarnafnorðin trufl-un og stöðv-un af 

sögnunum trufla og stöðva og þeim verknaðarnafnorðum síðan verið skeytt saman við 

önnur nafnorð með fastri samsetningu til að mynda ný verknaðarnafnorð, leik-stöðv-un 

og knatt-trufl-un. Í tilfelli þessara tilteknu nafnorða er engin önnur orðmyndunaraðferð 

möguleg, því sagnirnar ?leikstöðva og ?knatttrufla eru ekki til í íslensku þó sagnirnar 

sjálfar séu ef til vill málfræðilega mögulegar. Slíkar samsettar sagnir eru fátíðar í 

íslensku, eins og rætt var í kafla 3.4.1. 

Eins og fram kom í 2.2.2 kafla má nota viðskeytið -ing til að mynda nafnorð af 

öðrum nafnorðum, lýsingarorðum og bæði sterkum og veikum sögnum. Í 

körfuboltamáli fundust aðeins dæmi um verknaðarnafnorð leidd af sögnum með 
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viðskeytinu -ing, sbr. hrind-ing, ruð-n-ingur og send-ing. Annað dæmi um slíkt í 

körfuboltamáli er orðið blokker-ing, myndað með viðskeytinu -ing af sögninni blokkera, 

í merkingunni ‘verja skot’, en orðið þekkist einnig í merkingunni ‘hindra’ bæði í 

körfuboltamáli og handboltamáli. Ekki fundust dæmi í körfuboltamáli um notkun 

viðskeytisins -ing til að leiða nafnorð af öðrum nafnorðum eða lýsingarorðum, sbr. kylf-

ingur af nafnorðinu kylfa eða aum-ingi af lýsingarorðinu aumur. 

Eins og áður kom fram má nota bæði -un og -ing til að leiða verknaðarnafnorð af 

sögnum. Því mætti ætla að viðskeytin væru að einhverju leyti í samkeppni hvort við 

annað. Svo er þó ekki, að minnsta kosti ekki almennt. Viðskeytið -un er einkum notað 

til að mynda nafnorð af tvíkvæðum veikum sögnum sem fá þátíðarendinguna -aði, sbr. 

hindr-un og tálm-un sem nefnd voru hér fyrr í kaflanum. Málið er þó ekki svo einfalt. 

Dæmi eru um að -un hafi verið notað til að mynda nafnorð af veikum sögnum sem fá 

þátíðarendingar sem hefjast á tannhljóði, sbr. horf-un af sögninni horfa, þt. horf-ði. 

Þegar orðið horf-un skaut upp kollinum fyrir það sem síðar var kallað áhorf var notkun 

þess mótmælt á grundvelli þess að það væri rangt myndað (Baldur Jónsson 2002:247). 

Ekki er hægt að segja til um hvort orðið hafi horfið vegna þessara sjónarmiða eða vegna 

þess að það samræmdist ekki máltilfinningu málnotenda almennt. En sú staðreynd að 

horf-un hafi yfirhöfuð komið til greina fyrir það sem síðan hefur verið kallað áhorf 

bendir engu að síður til þess að einhverjum málnotendum hafi að minnsta kosti þótt 

mögulegt að nota viðskeytið -un til að mynda nafnorð af fleiri sögnum en tvíkvæðum 

sögnum sem fá þátíðarendinguna -aði (Þorsteinn G. Indriðason 2008:109). Baldur 

Jónsson (2002:247) bendir til að mynda á nafnorðið unun, sem virðist myndað með -un 

af sögninni una sem fær -di í þátíð 1. persónu eintölu, undi. Þá sló höfundur nafnorðinu 

stör-un upp á leitarvélinni Google, en það er myndað af sögninni stara og fær -ði 

endingu í þátíð 1. persónu eintölu og fundust 15 dæmi.5 Gefa störun og unun ef til vill 

einnig vísbendingar um að viðskeytið -un megi hugsanlega nota til að leiða nafnorð af 

fleiri veikum sögnum en aðeins þeim sem fá þátíðarendinguna -aði í 1. persónu eintölu. 

3.5.2 Afleiðsla með forskeytum 
Forskeyti eru ekki eins algeng í íslensku og viðskeyti og hlutverk þeirra er alla jafna að 

hnika til merkingu rótarinnar eða neita henni (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:21). Orð sem 

mynduð eru með forskeytum í körfuboltamáli eru ekki mörg, en í öllum tilfellum gera 
                                                
5 Hér telur höfundur aðeins með niðurstöður þar sem ráða má af samhengi textans að orðið störun hafi 
merkinguna ’það að stara’ eða áþekka merkingu. Heildarniðurstöður leitarinnar voru nokkuð fleiri. Leitað 
var 18. apríl 2020, orðið var ritað í gæsalöppum og aðeins leitað að síðum á íslensku. 
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þau það að verkum að merkingu rótarinnar sem þau tengjast er neitað eða hliðrað til, 

sbr. tví- í tví-grip. Það sést einnig á lýsingarorðinu ó-valdaður. Þar hefur lýsingarorðið 

valdaður fengið forskeytið ó- sem neitar merkingu stofnorðsins svo úr verður ó-

valdaður, sem í körfuboltamáli er haft um sóknarleikmann sem er ekki gætt nægilega 

vel af varnarmanni. Forskeytið ó- er líklega algengasta forskeytið í íslensku (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:34) en fannst aðeins í þessu eina orði í þessari athugun á 

körfuboltamáli. 

Sex orð sem mynduð eru með forskeytinu tví- fundust í þessari athugun á 

körfuboltamáli. Þau eru eftirfarandi: tví-grip, tví-dekka, tví-dekkun, tví-rek, tví-taktur og 

tví-víti. Í öllum tilfellum hefur forskeytinu tví- verið skeytt framan við stofn orðs til að 

gefa til kynna að eitthvað sé tvöfalt eða gert tvisvar. Tvígrip kallast leikbrot það þegar 

leikmaður sem hefur rekið knöttinn grípur um hann með báðum höndum en heldur svo 

áfram að rekja hann. Með öðrum orðum er vísað til þess að leikmaður hafi „gripið 

boltann tvisvar“ og sé því óheimilt að halda áfram að rekja hann. Tvírek er samheiti 

tvígrips og þó merking þess fyrrnefnda sé ef til vill betur lýsandi hefur síðarnefnda 

orðið náð fótfestu í málinu á kostnað hins. Til marks um það finnst aðeins eitt dæmi um 

tvírek í íslensku á Tímarit.is og er það úr körfuboltamáli en leit að orðinu tvígrip, sem 

einnig er hluti af handboltamáli, gefur 75 niðurstöður samtals. Tví-víti kallast það þegar 

tveir leikmenn brjóta hvor á öðrum á sama tíma. Þá fá þeir báðir villu skráða á sig en 

refsingin er látin niður falla. Nafnorðið tví-dekkun vísar til þess þegar tveir leikmenn 

verjast einum og sama andstæðingnum á sama tíma, sem og sögnin tví-dekka. 

3.5.3 Forliðir 
Tvö af þeim lýsingarorðum sem fundust í þessari könnun á körfuboltamáli taka forliði, 

frír og opinn. Eins og sagt var frá í kafla 2.2.2 eru forliðir myndön sem hafa tapað 

merkingu sinni að miklu eða öllu leyti en er skeytt framan við orð til að auka áherslu 

þeirra. Í körfuboltamáli fær lýsingarorðið frír forliðinn dauða- en gal- bætist framan við 

lýsingarorðið opinn til að auka áherslu þess: dauða-frír, gal-opinn.  

Ekki er valkvætt hvaða forliðum er skeytt framan við tiltekin orð. Til dæmis er ekki 

hægt að taka orðin dauða-frír og gal-opinn og víxla forliðunum til að mynda orðin 

*gal-frír og *dauða-opinn. Orðið stein-dauður er þekkt í málinu en ekki *grjót-dauður, 

þrátt fyrir að liðirnir stein- og grjót- hafi mjög sambærilega merkingu þegar þeir standa 

einir. Greinilegur munur er á hlutverki liða eins og þessara þegar þeir koma fyrir sem 

sjálfstæð orð annars vegar og hins vegar þegar þeir hafa það málfræðilega hlutverk að 
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auka áherslu. Liðir sem þessir hafa verið kerfisvæddir, en í kerfisvæðingu felst að 

sjálfstæð orð breytast í nokkurs konar aðskeyti sem hafa málfræðilegt hlutverk. Orðin 

virðast samt bæði getað lifað í málinu sem sjálfstæð orð og nokkurs konar aðskeyti og 

gegnt ólíkum hlutverkum (Þorsteinn G. Indriðason 2016). 

Dauðafrír merkir í körfuboltamáli að sóknarleikmaður sé óvaldaður, eða með öðrum 

orðum að hans sé ekki gætt nægilega vel af varnarmanni. Orðið þekkist í íþróttamáli að 

minnsta kosti frá 1961, en þekkist í handboltamáli frá 1971 og í körfuboltamáli að 

minnsta kosti frá 2002. Galopinn er mun eldra. Elsta dæmi um orðið á Tímarit.is er frá 

1878 og þar haft um opna gröf. Orðið sést fyrst í körfuboltamáli árið 1972 og er þá haft 

til að lýsa ‘galopinni vörn’. Galopinn sést fyrst í körfuboltamáli til að lýsa skoti sem 

leikmaður fær að taka óáreittur, í Degi 13. febrúar 1998.  

3.5.4 Á mörkum afleiðslu og samsetningar 
Eins og greint var frá í 2. kafla eru mörk afleiðslu og samsetningar ekki alltaf skýr. Sagt 

var frá bundnum samsetningarliðum og nefnd dæmi um viðliðina -þegi, -gjafi og -fari í 

orðum eins og laun-þegi, blóð-gjafi og heimskauta-fari. Þessir liðir hafa að einhverju 

leyti tapað merkingu sinni og eru varla eða ekki til sem sjálfstæð orð (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:28; Ari Páll Kristinsson 1991). 

Nokkur orð í körfuboltamáli eru mynduð með bundna samsetningarliðnum eða 

viðliðnum -herji, til dæmis nafnorðin fram-herji sem er þýðing á enska orðinu for-ward 

og mið-herji sem er þýðing á enska orðinu center. Af orðinu fram-herji er síðan myndað 

samsetta nafnorðið kraft-fram-herji sem þýðing enska orðsins power forward, sem og 

orðasambandið lítill fram-herji, sem er þýðing á enska heitinu small forward. Orð með 

viðliðinn -herji eru ekki ýkja mörg í málinu. Orðið ein-herji þekktist í fornu máli, leitt 

af orðunum einn og her og eiginleg merking þess er ‘ágætur hermaður’ eða ‘sá sem 

berst einn’ (Ásgeir Blöndal 1989). Orðin sam-herji og mót-herji þekkja flestir og þau 

eru notuð á mörgum sviðum tungumálsins, þar á meðal í körfubolta og fleiri íþróttum. Í 

þessum orðum, samherji og mótherji, virðist viðliðurinn -herji enn að minnsta kosti 

bera keim af uppruna sínum, þar sem hann vísar til hvers kyns baráttu, til dæmis í 

íþróttaleik. En þegar kemur að körfuboltaorðunum fram-herji og mið-herji, sem og 

fótboltaorðinu út-herji, þá verður erfiðara að lesa þá merkingu út úr orðinu. Í þessum 

tilfellum er -herji notað til að mynda heiti yfir stöður sem leikmenn leika á vellinum, en 

þó eru það alltaf fyrri liðirnir fram-, mið- og út-, sem aðgreina leikstöðurnar. Vera kann 

að í þessum tilfellum merki -herji einfaldlega ‘sá sem er í liði’. Her er vissulega lið í 
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ákveðnum skilningi og hernaðar- og bardagalíkingar eru oft hafðar um íþróttaleiki. 

Höfundi þykir þó heldur langsótt að ætla að -herji haldi upphaflegu merkingu sinni frá 

orðinu her í orðum eins og framherji, miðherji og útherji. Þar telur höfundur að þessi 

bundni samsetningarliður hafi tapað merkingu sinni, að minnsta kosti að nokkru leyti. 

Það sést einnig á því að liðurinn -herji getur ekki staðið einn og sér heldur verður hann 

að vera síðari hluti samsetts orðs. Hann hefur því misst merkingu sína og orðið að 

nokkurs konar viðskeyti sem táknar hlutverk. Sambærilegt dæmi nefnir Eiríkur 

Rögnvaldsson (1990:28) um orðhlutann -dómur í orðinu vís-dómur, sem upphaflega 

merkti ‘viturlegur dómur’. Síðar hefur -dómur tapað merkingu sinni í því samhengi og 

orðið merkir í dag ‘viska’. Liðurinn -dómur hefur orðið að viðskeyti sem er haft um 

eiginlega eiginleika eða ástand og hefur síðan verið notaður til að mynda önnur orð eins 

og svein-dómur og mey-dómur. 

Þess má geta að orðið fram-vörður þekkist einnig í íþróttamáli sem tökuþýðing á 

enska orðin for-ward og lifir ef til vill enn sem tvímynd orðsins fram-herji í 

knattspyrnumáli. Yngsta dæmið um slíka notkun orðsins fram-varðar sem fannst á 

Tímarit.is er frá 2011. Í körfuboltamáli er til leikstaðan bak-vörður og af því orði 

myndað samsetta orðið skot-bak-vörður. Bakverðir eru einnig í knattspyrnu, sem og 

mið-verðir og mark-verðir. Þau orð eru í knattspyrnumáli öll höfð um þá leikmenn sem 

hafa það hlutverk að ‘standa vörð um e-ð’, sbr. hús-vörður eða sundlaugar-vörður. 

Aftur á móti er erfiðara að halda því fram að -vörður hafi þá merkingu í orðinu 

framvörður, þar sem hlutverk hans er fyrst og fremst að sækja að marki 

andstæðinganna. Sömuleiðis telur höfundur hæpið að -vörður í bakvörður eða 

skotbakvörður í körfuboltamáli hafi þá merkingu. Ef til vill hefur liðurinn -vörður að 

einhverju leyti tapað merkingu sinni, að minnsta kosti í íþróttamáli, þar sem hann er 

einkum notaður til að mynda orð yfir stöður sem leikmenn leika á íþróttavellinum. 

3.6 Tökuþýðingar 
Eitt einkenni körfuboltamáls er að flest þeirra samsettu nafnorða sem mynda stærstan 

hluta orðaforðans eru jafnframt tökuþýðingar, en þær mynda 35,4% samsettra nafnorða, 

sem svarar til 19,3% af heildarorðaforðanum. Þar hafa erlend orð verið þýdd, lið fyrir 

lið og þeim síðan skeytt saman svo úr verður nýtt orð í nýju tungumáli. Fjölmörg þeirra 

samsettu nafnorða í körfuboltamáli sem hafa verið nefnd hér áður eru tökuþýðingar. 

Körfubolti, hið almenna heiti íþróttarinnar og heiti knattarins sem hún er leikin með, er 

nærtækasta dæmið um tökuþýðingu. Orðhlutar enska orðsins basketball hafa verið 
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þýddir, lið fyrir lið og síðan skeytt saman með eignarfallssamsetningu svo úr verður 

íslenska nafnorðið körfubolti. Tökuþýðingar eru nokkuð algengar í íslensku og mynda 

stóran hluta þeirra nýyrða sem hafa verið búin til í málinu bæði nú og á fyrri öldum 

(Halldór Halldórsson 1971:179). 

Þegar kemur að tökuþýðingum í körfuboltamáli virðist ekki skipta höfuðmáli hvaða 

aðferð er beitt við samsetningu hins nýja íslenska orðs. Í körfuboltamáli er þannig bæði 

að finna tökuþýðingar sem eru fast samsett nafnorð og eignarfallssamsetningar. Dæmi 

um fast samsettar tökuþýðingar í körfuboltamáli eru meðal annars bak-fjöl, hopp-skref, 

hopp-skot, stökk-skot og orðin tækni-brot og tækni-víti.  

Bakfjöl er þýðing á enska orðinu backboard. Elsta heimild um orðið á Tímarit.is er 

frá 1960 en það er einnig að finna í Leikreglum í körfuknattleik frá 1966. Orðið virðist 

hins vegar ekki vera notað lengur. Yngsta dæmið um það í körfuboltamáli sem fannst á 

Tímarit.is er frá 1991 og það næstyngsta er tíu árum eldra, eða frá 1981. Aðeins níu 

dæmi fundust samtals um orðið í körfuboltamáli, þar af sjö frá árunum 1960 til 1970, 

eitt frá 1981 og svo yngsta dæmið frá 1991, sem fyrr segir. Líklega er því óhætt að segja 

að það sé horfið úr íslensku körfuboltamáli. Höfundur veit enda ekki til annars en að 

orðið spjald, stundum körfuspjald, sé almennt notað sem þýðing á enska orðinu 

backboard í dag. 

Hoppskref er þýðing á enska orðinu jump step og hoppskot og stökkskot eru 

tökuþýðingar á jump shot. Bæði orðin sem hafa tækni sem fyrri lið, tæknibrot og 

tæknivíti eru þýðingar á enska hugtakinu technical foul. Nafnorðið tækni er aðeins til í 

eintölu, er eins í öllum föllum og fær því ekki eignarfallsendingu. Því er ekki mögulegt 

að mynda eignarfallssamsetningar af orðinu tækni. Þegar svo ber undir er enginn 

formlegur munur á fastri samsetningu og lausri. Í slíkum tilfellum er -s- stundum skotið 

inn, sbr. hæfni-s-villa. Mætti ef til vill líta á slíkar samsetningar sem 

bandstafssamsetningar eins og getið var um í kafla 3.4 (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:35). 

Það gerist aftur á móti ekki þegar hæfni myndar fyrri samsetningarlið orðs. 

Eignarfallssamsetning er algengasta aðferðin sem beitt er við myndun tökuþýðinga 

körfuboltamálsins. Af tökuþýðingum eru 71,4% þeirra eignarfallssamsetningar en 

28,6% fast samsett. Í dæmi (1) hér að neðan má sjá nokkur dæmi um laust samsettar 

tökuþýðingar: 
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(1) basket-ball körfu-bolti 

 foul shot víta-skot 

 hook shot krækju-skot 

 personal foul persónu-víti 

 scoreboard stiga-tafla 

 side-line hliðar-lína  

 

Þar sem verið er að þýða orð lið fyrir lið og setja orðhlutana svo saman mætti ætla að 

málnotandinn hafi val um samsetningaraðferð. Fjöldi eignarfallssamsetninga í 

tökuþýðingum, samanborið við fjölda annarra samsetningaraðferða, gæti gefið 

vísbendingar um að hún sé algengasta samsetningaraðferðin í íslensku máli. Þar sem 

nær öll orðin í rannsókn þessari eru innan við 60 ára gömul í málinu gefur það 

hugsanlega einnig vísbendingar um að eignarfallssamsetning sé frjóasta aðferðin til 

samsetningar í málinu almennt. Þó ber að fara varlega í slíkar fullyrðingar, þar sem 

samsetningar eru takmörkunum háðar. Orð eins og körfu-bolti gæti þannig aldrei verið 

fast samsett orð, sbr. *körf-bolti eða *karf-bolti. Auk þess virðist körfu-bolti aðeins geta 

verið laust samsett af eignarfalli eintölu, sbr. *karfa-bolti. Svo virðist sem eignarfall 

eintölu sé langoftast notað þegar myndaðar eru lausar samsetningar með veik 

kvenkynsorð sem fyrri samsetningarlið, sbr. hænu-skref en ekki *hæna-skref og stjörnu-

spá en ekki *stjarna-spá. 

3.7 Nýmerkingar 
Eins og sagt var frá í upphafi 3. kafla eru nýmerkingar tiltölulega fáar í körfuboltamáli. 

Þó þekkist að orð sem notuð eru á öðrum sviðum tungumálsins hafi fengið nýja eða 

breytta merkingu í körfuboltamáli, til dæmis sagnirnar drip(p)la, tálma og hindra og 

nafnorðin tálmun og hindrun sem leidd eru af tveimur síðarnefndu sögnunum með 

viðskeytinu -un. 

Sögnin drip(p)la merkir ‘að stinga bolta í gólf’ og er líklega tekin inn í 

körfuboltamálið úr handboltamáli. Áður var sögnin notuð í tengslum við kornrækt í 

merkingunni ‘hrista fram sáðina’ eins og Guðmundur Marinó Ingvarsson (2009) bendir 

á í ritgerð sinni um handboltamál. Síðan fær sögnin yfirfærða merkingu í handboltamáli 

frá árinu 1953 og allt bendir til þess að hún hafi verið tekin þaðan inn í körfuboltamálið 

þar sem hún sést fyrst árið 1964. 
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Sögnin tálma er þýðing á enska sagnorðinu screen. Í Leikreglum í körfuknattleik 

(1966:40) er enska orðið meira að segja haft í sviga þar sem það kemur fyrst fyrir. 

Tálma merkir ‘að setja fyrirstöðu, hindra, hamla’ (Íslensk nútímamálsorðabók) en 

merkingin er heldur þrengri í körfuboltamáli. Þar er hún notuð um þá leikaðferð þegar 

sóknarleikmaður sem ekki hefur vald á knettinum stillir sér upp, með báða fætur kyrra, 

til að hindra för varnarmanns sem gætir annars sóknarleikmanns. Sagnorðið hindra 

hefur einnig verið notað sem þýðing á ensku sögninni screen. Af þeim eru leidd 

verknaðarnafnorðin tálmun og hindrun, sem einnig þekkjast í körfuboltamáli og fjallað 

var um í kafla 3.5.1. 

Sögnin mata merkir í körfuboltamáli að ‘senda boltann ítrekað á einhvern’. Í 

íslensku almennt merkir sögnin mata að ‘gefa einhverjum að borða, setja mat í munninn 

á einhverjum’ en hún þekkist í fyrrgreindri merkingu í körfuboltamáli frá 1958. 

3.8 Körfuboltamálið og málstefnan 
Eins og greint var frá í kafla 2.3.4 er inntak íslenskrar málstefnu hvers kyns viðleitni til 

að varðveita íslenska tungu og efla hana. Íslendingar hafa sjálfir unnið markvisst að 

þeim markmiðum í tímans rás, bæði með nýyrðasmíð orðanefnda og eins orðmyndun 

málnotenda sjálfra. Körfuboltamálið samræmist að stærstum hluta þessum markmiðum 

íslenskrar málstefnu þrátt fyrir að engin orðanefnd hafi verið starfandi á sviði 

körfuknattleiksins. Orðaforðinn ber þess merki að málnotendur hafi sýnt viðleitni til að 

búa til íslensk nýyrði yfir ýmis hugtök sem vantaði heiti á þegar íþróttin barst hingað til 

lands. Tökuþýðingar á borð við körfubolti og hliðarlína eru algengar, þar sem orðhlutar 

erlendra orða hafa verið þýddir lið fyrir lið og síðan skeytt saman til að mynda ný 

íslensk orð. Slík orðmyndun sýnir viðleitni til að búa til íslensk orð yfir erlend hugtök, 

en tökuþýðing er að vissu leyti einfaldasta og augljósasta orðmyndunaraðferðin ef þýða 

á samsett orð á annað borð. En stundum er gengið skrefinu lengra í íslensku, sbr. 

hugbúnaður sem þýðing á enska orðinu software. Tökuþýðing hefði að öllum líkindum 

getið af sér orðið mjúkvara á íslensku, sbr. sænsku tökuþýðinguna mjukvara. 

Hugsanlega mætti nefna orðið endalína sem dæmi um slíkt í körfuboltamáli, fyrir það 

sem á ensku nefnist baseline. Augljós tökuþýðing væri líklega orðið grunnlína, en það 

hefur ef til vill ekki þótt nógu lýsandi og því verið ákveðið að nota endalína í staðinn.  

Vitaskuld eru tökuorð hluti af töluðu máli körfuboltans og slettur einnig, eins og í 

íslensku almennt. Þannig þekkjast tökuorð eins og sögnin blokka og nafnorðið húkkskot 

í körfuboltamáli og slettan point guard hefur að minnsta kosti tvisvar birst í íslenskum 
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texta í íslenskum prentmiðli. Orð hafa komið og farið í körfuboltamáli eins og á öðrum 

sviðum tungumálsins. Má þar nefna bakfjöl, sem fjallað verður um í kafla 4.2.3. Allflest 

hugtök í körfuknattleik virðast eiga sér íslensk heiti og mjög mörg þeirra orðin áratuga 

gömul. Sést það til dæmis á þeim fjölda orða í viðauka sem fara að sjást í rituðum 

heimildum dagblaða og tímarita snemma á 7. áratugnum. 

Þegar körfuboltamálið er borið saman við fótboltamál og handboltamál má sjá að 

nafnorð mynda stærstan hluta orðaforðans í öllum tilfellum. Samsetning er mjög algeng 

orðmyndunaraðferð í knattspyrnumáli (Magnea Huld Aradóttir 2006) og sú 

langalgengasta í handboltamáli (Guðmundur Marinó Ingvarsson 2009). Tökuþýðingar 

eru mjög algengar í körfuboltamáli, rétt eins og í knattspyrnumáli (Magnea Huld 

Aradóttir 2006). Orðmyndun með viðskeytum er vel þekkt í orðaforða allra þriggja 

íþróttanna en nýmerkingar fundust aðeins í körfubolta- og handboltamáli. Þar er um að 

ræða sögnina drip(p)la, sem er hluti af körfubolta- og handboltamáli auk sagnarinnar 

mata og nafnorðsins spjald í körfuboltamáli. Engar orðanefndir hafa verið starfandi á 

sviði íþróttanna þriggja, ekki frekar en í tengslum við aðrar íþróttagreinar eins og getið 

var um í kafla 2.3.5. Enginn þeirra sem höfundur ræddi við í tengslum við þessa 

rannsókn gat bent á tiltekna orðasmiði körfuboltaorðanna, en þannig er málum einnig 

háttað um handboltaorð (Guðmundur Marinó Ingvarsson 2009). Nýyrðasmíðin virðist 

því einkum hafa verið í höndum dagblaða og tímarita, þó erfitt sé að slá því föstu. Hafa 

ber í huga að í þessum þremur athugunum var fyrst og fremst stuðst við ritaðar heimildir 

úr dagblöðum og tímaritum. Fara verður varlega í að álykta sem svo að þaðan séu öll 

orð körfubolta-, handbolta- og knattspyrnumálsins komin, því það eru 

höfuðheimildirnar sem höfundar studdust við í athugunum sínum. 
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4 Barátta orðanna 
Dæmi eru um það í körfuboltamáli að orð hafi komið og farið, eins og bakfjöl. Einnig 

eru dæmi um orð eins og tvírek sem skaut upp kollinum í árdaga íþróttarinnar en virðist 

á endanum hafa horfið vegna þess að annað orð varð ofan á, tvígrip í þessu tilfelli. Enn 

önnur hafa síðan aldrei náð að hasla sér völl í körfuboltamáli, eins og sögnin dómtapa. 

Lið dómtapar leik ef það neitar að spila eftir að dómari hefur gefið merki um það, eða 

ef lið getur ekki teflt fram lágmarksfjölda leikmanna. Líklega eru þær aðstæður svo 

sjaldgæfar að nánast aldrei hefur verið þörf á sérstöku orði yfir þær. 

Í þessum kafla verður fjallað um orð körfuboltamálsins sem komu og fóru og önnur 

sem virðast aldrei hafa náð að hasla sér völl. Rætt verður hvers vegna sum orð hurfu eða 

náðu aldrei fótfestu í körfuboltamáli í tengslum við hugmyndir málfræðinnar um tálmun 

(e. blocking), en einnig hefur verið talað um hömlur í því sambandi. Í þeirri umfjöllun 

kemur fram að tálmun virðist eiga sér margar undantekningar. Í kafla  4.2.2 og 4.2.3 er 

fjallað sérstaklega um tilvik í körfuboltamáli þar sem ekki kemur til tálmunar, þrátt fyrir 

að búast hefði mátt við því. Þar kemur fram að málsnið virðist hafa áhrif á virkni 

hennar. Ef orð tilheyra ólíku málsniði tálmar tilvist eins ekki öðru. 

4.1 Hvaða orð festast í málinu? 
Orð koma og fara. Sum lifa en önnur falla í gleymsku. Ný orð verða til þegar þeirra er 

þörf, en sum heyrast kannski bara einu sinni en síðan aldrei aftur. Önnur festast í málinu 

og notkun þeirra verður almenn (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:18). En orð sem þegar eru 

til virðast einnig geta komið í veg fyrir að nýtt orð sömu merkingar sé myndað. Orðið 

spjótkast kemur þannig í veg fyrir að orðið spjótvarp sé myndað og háaloft kemur í veg 

fyrir orðið ofanloft. Er stundum rætt um tálmun (e. blocking) í því samhengi (Jóhannes 

Gísli Jónsson 2005:396). Einnig virðast óregluleg orð (e. items) sem geymd eru í 

orðasafninu geta hindrað að reglulegar hliðstæður þeirra komi fram í málinu, jafnvel þó 

það væri alveg viðbúið að þær kæmu fram ef ekki væri fyrir tálmun af völdum þessara 

óreglulegu orða eða orðmynda (Aronoff og Lindsay 2014). En tálmun á sér margar 

undantekningar vegna þess að í orðasafninu er að finna töluvert af orðapörum sem hafa 

sömu eða mjög sambærilega merkingu (Haspelmath og Simms 2002; Jóhannes Gísli 

Jónsson 2005). Sem dæmi um slíkt mætti nefna orð eins og knöttur og bolti eða 

sagnirnar halda og telja. Þegar kemur að virkni tálmunar virðist tíðni orða eða 
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orðmynda skipta máli. Eftir því sem orð (eða orðmynd) er algengara í málinu, þeim 

mun líklegra er að tilvist þess tálmi öðru orði (Haspelmath og Simms 2002). 

Ekki er nóg að mynda ný orð til að þau nái fótfestu í málinu. Orðin þurfa að ná 

augum og eyrum málnotenda. Kjartan G. Ottósson (1990) telur að það séu einkum 

Alþingi, skólar og fjölmiðlar sem ráði því hvaða nýyrði ná að hasla sér völl í málinu.  

Nefnir hann orðið ál sem dæmi, sem náði fótfestu í íslensku á kostnað álúminíum eftir 

að stjórnvöld samþykktu löggjöf um álverið í Straumsvík, en þau lög eru frá árinu 1966. 

Ef orðinu alúminíum er flett upp á Tímarit.is fást 703 niðurstöður frá 1892 til 2015. Þar 

af eru 349 frá áratugunum í kringum löggjöfina, frá 1956 til 1976. Frá árinu 1977 til 

dagsins í dag birtist orðið 96 sinnum á prenti í íslenskum fjölmiðlum. Elsta dæmið um 

orðið í rituðu máli er frá 1997, en eftir það ár birtist orðið 33 sinnum í sömu 

auglýsingunni. Líkur eru á því að til að orð nái fótfestu í tungumáli skipti máli að þau 

komi fyrir sjónir sem flestra. Þar leika stjórnvöld, fjölmiðlar og skólar stórt hlutverk. Á 

endanum fer hins vegar jafnan svo að aðeins eitt orð lifir, eins og tvígrip og hittinn, sem 

fjallað verður um í kafla 4.2.1. 

Þegar ný orð koma til sögunnar getur tekið mislangan tíma fyrir þau að hasla sér völl 

í málinu. Í sumum tilvikum getur það tekið áratugi og jafnvel þarf kynslóðaskipti til að 

svo verði (Kjartan G. Ottósson 1990). Þannig geta fleiri en eitt orð yfir sama hlutinn 

verið til í málinu á sama tíma. Á endanum fer þó svo að eitt nær almennri notkun, eins 

og dráttarvél, á meðan önnur falla í gleymsku, eins og dragi. Þó eru undantekningar frá 

þessu. Orð nákvæmlega sömu merkingar geta lifað í málinu, en þá er yfirleitt um að 

ræða orð sem eru misjafnlega formleg og hæfa þannig ólíku málsniði, eins og til dæmis 

heimili og híbýli.  

4.2 Barátta körfuboltaorða 
Rétt eins og í íslensku almennt hafa sum orð körfuboltamálsins komið og farið. 

Nafnorðið bakfjöl var til í körfuboltamáli og dæmi um notkun þess má sjá í sjö 

heimildum frá 1960 til 1970 en aðeins tvisvar eftir það. Einnig eru dæmi um að til hafi 

orðið tvö og jafnvel þrjú orð sömu merkingar en eitt orð síðan orðið ofan á. Þannig 

hefur tvírek til að mynda þurft að víkja fyrir orðinu tvígrip, en yngsta heimildin um 

tvírek er frá 1995. En einnig má finna dæmi um eitt eða fleiri orð í körfuboltamáli í dag 

sem hafa sömu merkinguna. Þar má nefna lýsingarorðin frír, opinn og óvaldaður, sem 

öll merkja að sóknarleikmanns sé ekki nægilega vel gætt af varnarmanni. 

Körfuknattleikur og körfubolti, sem heiti íþróttarinnar, eru síðan dæmi um orð sem hafa 
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lifað hlið við hlið í körfuboltamáli frá árdögum íþróttarinnar hér á landi og allt til 

dagsins í dag. Ástæðan fyrir því er að þau tilheyra ólíku málsniði, sbr. knöttur og bolti, 

heimili og hýbíli, fallegur og fagur, rita og skrifa. 

Hér að neðan verða til umræðu orð körfuboltamálsins sem hafa horfið úr málinu. 

Rætt verður af hverju sum orð festust en önnur ekki en einnig velt vöngum yfir því 

hvers vegna engu að síður finnast dæmi um tvö og jafnvel þrjú orð sömu merkingar í 

körfuboltamálinu enn í dag. 

4.2.1 Eitt orð tálmar öðru 
Í körfuknattleik er talað um frákast þegar skot að körfu geigar og boltinn skoppar af 

hringnum eða spjaldinu. Þá getur hvaða leikmaður sem er gripið hann og telst sá þá hafa 

tekið frákast. Er það þýðing á enska nafnorðinu rebound. Elsta heimildin um orðið 

frákast í körfuboltamáli er frá 1960. Þrjár eldri heimildir fundust um orðið í 

fótboltamáli, tvær frá 1957 og ein frá 1959. Þar er orðið notað í mjög sambærilegri 

merkingu og í körfuboltamáli, haft um það þegar skot er varið eða fer af marksúlunum 

út í vítateiginn þar sem hvaða leikmaður sem er getur náð boltanum. Fjölda dæma er að 

finna um frákast í körfubolta- og fótboltamáli allt til dagsins í dag. Orðið fráhvarf er 

notað í sömu merkingu og frákast í bæklingnum Reglur og ákvæði um tæknimerki frá 

1963. Í þeim bæklingi var meira að segja vísað til þess að fráhvarf væri þýðing á enska 

orðinu rebound. Engar heimildir fundust um orðið fráhvarf í þessari merkingu í 

körfubolta-, handbolta- eða fótboltamáli á Tímarit.is, Ritmálssafni Orðabókar háskólans 

eða Risamálheildinni. Vera kann að fráhvarf hafi aldrei náð fótfestu í körfuboltamálinu 

vegna þess að orðið frákast virðist þegar hafa verið til um sama fyrirbærið. 

Það sama virðist vera uppi á teningnum þegar kemur að orðunum tvígrip og tvírek. 

Eins og fram kemur í kafla 3.5.4 eru tvígrip og tvírek samheiti yfir það þegar leikmaður 

sem rekur boltann grípur um hann með báðum höndum en heldur svo áfram að rekja 

hann. Slíkt er óheimilt í körfubolta. Aðeins fundust tvö dæmi um tvírek í körfuboltamáli 

frá 1966 og 1995. Það síðarnefnda er eina dæmið sem fannst um orðið utan Leikreglna í 

körfuknattleik frá 1966. Tvígrip þekkist í körfuboltamáli frá 1960 en elsta dæmið um 

orðið í tengslum við íþróttir er úr handboltamáli, frá 1949. Allmörg dæmi fundust um 

orðið í tengslum við báðar íþróttagreinarnar á Tímarit.is og Risamálheildinni. Líklega 

má álykta sem svo að tvírek hafi aldrei náð að hasla sér völl í körfuboltamáli vegna þess 

að orðið tvígrip var þegar til um sama fyrirbærið. Gildir einu þótt tvírek sé ef til vill 

betur lýsandi orð, þar sem leikbrotið sem lýst var hér að ofan á sér í raun ekki stað fyrr 
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en byrjað er að rekja knöttinn að nýju. Má í þessu samhengi einnig nefna að orðið 

tvírakning væri jafnvel enn betur lýsandi heiti leikbrotsins. Það virðist hins vegar ekki 

vera til í málinu heldur. Leit að því skilar engum niðurstöðum, hvort sem leitað er á 

Tímarit.is, Ritmálssafni Orðabókar Háskólans, Risamálheildinni eða á leitarvélinni 

Google. 

Lýsingarorðið hittinn hefur sömu merkingu og kastviss. Ef leitað er að hittinn á 

Tímarit.is gefur leitin 5.771 niðurstöðu og er orðið notað í ýmsum íþróttum. Leit að 

kastviss á Tímarit.is gefur þrjár niðurstöður, þar af eitt úr körfuboltamáli frá 1961. Eldra 

dæmi finnst um notkun orðsins í sundknattleik, frá 1936 og svo skýtur orðið aftur upp 

kollinum í handboltamáli árið 2001. Eitt dæmi til viðbótar fannst um orðið í 

sundknattleik á Risamálheildinni, frá 2016. Virðist sem lýsingarorðið hittinn sé almennt 

notað um þennan hæfileika, en kastviss að mestu óvirkt í málinu. Hittinn tálmar því ef 

til vill orðinu kastviss. 

Samheitin körfuknöttur og körfubolti, sem heiti boltans sem íþróttin er leikin með, 

eru dæmi um samheitapar þar sem annað orðið hefur algerlega náð yfirhöndinni. Eins 

og greint var frá í kafla 3.2 þekkist orðið körfubolti í þeirri merkingu í körfuboltamáli 

allt frá 1944. Elsta heimildin um orðið körfuknöttur er frá 1963. Er það eina dæmið sem 

fannst um orðið þar til það skýtur aftur upp kollinum í auglýsingu frá 2017 sem fannst á 

Tímarit.is. Orðið er hvorki að finna í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans né í 

Risamálheildinni. Þannig kann að vera að tilvist orðsins körfubolti tálmi orðinu 

körfuknöttur. Þó ber að fara varlega í að draga þá ályktun, þar sem orðin myndu að 

öllum líkindum tilheyra ólíku málsniði, eins og fjallað er um í kafla 4.2.2 hér að neðan. 

4.2.2 Þegar hömlurnar halda ekki 
Eins og getið var um í kafla 4.2.1 eru til fjölmargar undantekningar frá tálmun. Þannig 

kann að skipta máli í umræðunni um körfuknött og körfubolta að orðið körfubolti hefur 

jafnframt sömu merkingu og körfuknattleikur. En af hverju geta körfubolti og 

körfuknattleikur lifað hlið við hlið sem heiti íþróttarinnar sjálfrar, rétt eins og fótbolti og 

knattspyrna, handbolti og handknattleikur? Ástæðan fyrir því að tvö orð geta lifað hlið 

við hlið í málinu sem heiti þessara íþrótta hefur líklega með mismunandi málsnið að 

gera. Körfuknattleikur, knattspyrna og handknattleikur eru formlegri heiti en körfubolti, 

fótbolti og handbolti og hæfa betur formlegra málsniði. Sést það til dæmis í því að 
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sérsambönd íþróttagreinanna hafa öll þessi orð í nöfnum sínum6 sem og heiti móta á 

vegum þessara sambanda.7 Körfubolti, fótbolti og handbolti eru hversdagslegri orð sem 

hæfa betur daglegu tali og óformlegum textum. Sama gildir um hið hversdagslega orð 

bolti og formlegra samheiti þess knöttur. 

Í þessu samhengi er einnig vert að skoða lýsingarorðin frír, opinn og óvaldaður. Þau 

eru öll höfð um sóknarleikmann sem ekki er nægilega vel gætt af varnarmanni. Líklega 

er skýringin á því að eitt orðanna tálmar ekki öðru sú sama og í tilfelli orðanna 

körfuknattleikur og körfubolti. Þau eru misjafnlega formleg. Óvaldaður er elst þeirra, 

fengið að láni úr orðaforða skákíþróttarinnar og þekkist einnig í bæði handbolta- og 

fótboltamáli. Það verður jafnframt að teljast formlegast lýsingarorðanna þriggja. Frír er 

óformlegra orð, sem þekkist sömuleiðis bæði í handbolta og fótbolta. Opinn verður hins 

vegar að teljast mjög óformlegt og er annaðhvort sletta eða tökuorð, sbr. enska orðið 

open sem haft er um sömu aðstæður. Heyrist það helst í talmáli og oft með 

áhersluforliðnum gal- eins og rætt var um í kafla 3.5.3. 

4.2.3 Eitt orð nær yfirhöndinni 
Höfundur fann dæmi þess í körfuboltamáli að hvorki fleiri né færri en fimm orð hafi 

verið notuð yfir sama hlutinn, ferhyrndu plötuna fyrir aftan körfuhringinn sem jafnan er 

kölluð spjald en heitir á ensku backboard. Auk spjalds hafa orðin bakfjöl, 

körfuboltaspjald, körfuspjald og körfuþil öll verið notuð sem þýðing á backboard. Af 

þessum orðum virðist elsta orðið, bakfjöl, ekki vera virkt í málinu lengur. Eins og getið 

var um í kafla 3.6 er elsta dæmið um bakfjöl frá árinu 1960. Níu dæmi fundust um 

notkun þess í körfuboltamáli á Tímarit.is, eins og sjá má í töflu (1) hér að neðan:  

 

(1)         

Ár 1960 1964 1968 1969 1979 1981 1991  

Fjöldi dæma 1 2 2 1 1 1 1 = 9 

 

Eins og sjá má í töflu (1) eru sjö af þeim níu dæmum sem fundust um orðið bakfjöl í 

körfuboltamáli frá ellefu ára tímabili, frá og með 1960 til og með 1970. Eftir það virðist 

notkun orðsins smám saman hætt og það finnst ekki eftir 1991.  

                                                
6 Körfuknattleikssamband Íslands, Knattspyrnusamband Íslands og Handknattleikssamband Íslands.  
7 Íslandsmót í körfuknattleik, Íslandsmót í knattspyrnu og Íslandsmót í handknattleik.	  
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Körfuþil er annað orð yfir sama hlut. Það kom aðeins fyrir í ritinu Körfuknattleikur 1. 

Eins og fram kom í kafla 3.2 er útgáfuárs þess rits ekki getið, en það getur ekki verið 

eldra en frá 1967. Engin dæmi fundust um körfuþil á Tímarit.is, Ritmálssafni Orðabókar 

Háskólans eða Risamálheildinni. Sú staðreynd að orðið fannst aðeins í þessari einu 

heimild gæti bent til þess að það hafi aldrei raunverulega verið notað sem þýðing á 

enska orðinu backboard í íslensku körfuboltamáli. 

Orðið spjald hefur verið notað í sömu merkingu í körfuboltamáli allar götur frá 1963. 

Næstelsta dæmið er frá 1968 og upp frá þeim tíma finnst dæmi um orðið nánast á hverju 

ári í þessari merkingu í körfuboltamáli allar götur til 1985 og stundum oft á ári. Frá 

2000 til 2005 fundust 24 dæmi um spjald, þar af sjö dæmi árið 2003 og fjögur árið 

2005. Frá og með 2015 til aprílloka 2020 fannst orðið sex sinnum. Af heimildunum að 

dæma virðist það hafa komið snemma inn í körfuboltamálið, verið smá tíma að ná 

fótfestu en verið mjög algengt allt frá því snemma á 8. áratugnum. Það virðist enn vera 

mjög algengt í körfuboltamáli í dag og virðist einfaldlega hafa orðið ofan á í áranna rás 

en bakfjöl þurft að víkja. 

Spjald virðist hins vegar ekki hafa komið í veg fyrir að orðin körfuboltaspjald og 

körfuspjald þekkist í málinu allt fram á vora daga. Vert er að veita þessum tveimur 

samsettu orðum sérstaka athygli í þessu samhengi. Á Tímarit.is fundust 80 dæmi um 

orðið körfuboltaspjald í körfuboltamáli. Elsta dæmið er frá 1987 og það næstelsta frá 

1991. Frá þeim tíma birtist orðið á nánast hverju ári allt til ársins 2019. Körfuspjald 

fannst 14 sinnum á Tímarit.is og elsta dæmið er frá 1969 en það yngsta frá 2016. Það er 

því að líkindum yngra en spjald en mun eldra en körfuboltaspjald, sem virðist skjóta 

upp kollinum langt á eftir hinum orðunum sem hafa verið notuð sem þýðing á 

backboard. Ástæða þess að orðin spjald, körfuboltaspjald og körfuspjald eru öll virk í 

málinu í dag kann að vera sú að þau tvö síðarnefndu virðast einnig notuð um leikfang8. 

Körfuboltaspjald og körfuspjald hafa því víðari merkingu en spjald. Vera kann að 

orðasafnshamlan komi ekki í veg fyrir tilvist þeirra vegna þessa. Líklega eiga þessi tvö 

orð þó í baráttu innbyrðis. Körfuboltaspjald er mun algengara en körfuspjald, bæði sem 

þýðing á backboard og sem heiti á umræddu leikfangi. Aðeins örfá dæmi fundust um 

körfuspjald sem heiti leikfangsins, það yngsta frá 2016. Yngsta dæmið um 

körfuboltaspjald haft um leikfangið er frá 2019. Keppni þessara tveggja orða um hylli 

málnotenda er því ef til vill ekki lokið enn. 
                                                
8	  Leikfangið er minni útgáfa af spjaldi eins og er notað í körfubolta, með áföstum hring til að henda bolta 
í gegnum. 
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Til að ljúka umræðunni um spjald, körfuspjald og körfuboltaspjald er vert að velta 

því fyrir sér hvort hér sé um þrjú sjálfstæð orð að ræða eða hvort hér sé aðeins á ferðinni 

eitt orð sem hefur verið stytt, sbr. horn sem stytting á hornspyrna í knattspyrnumáli. Það 

sem mælir gegn því er helst það að spjald virðist vera eldra en bæði körfuboltaspjald og 

körfuspjald, eins og rakið var hér að ofan. Telur höfundur ólíklegt að elstu dæmin 

fyndust um þá útgáfu orðsins sem hefði verið stytt mest. Þó er ekki útilokað að 

körfuboltaspjald og körfuspjald hafi komið fram seinna, til að kveða nánar á um 

merkingu spjalds í aðstæðum þar sem merking þess hefur ekki verið augljós og þá sé í 

raun um að ræða þrjár útgáfur af sama orðinu. 
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5 Lokaorð 
Meginmarkmið íslenskrar málstefnu er annars vegar efling málsins, nýyrðastefna þar 

með talin, og hins vegar varðveisla þess. Þeim markmiðum virðist hafa verið fylgt við 

myndun körfuboltaorða, þrátt fyrir að hér á landi hafi aldrei verið starfandi orðanefndir 

á sviði körfuboltans eins og á mörgum öðrum sviðum. Það sama er uppi á teningnum í 

knattspyrnumáli og handboltamáli. Það bendir til þess að orðanefnda þurfi ekki við til 

að framfylgja nýyrðastefnunni. 

 Þær orðmyndunaraðferðir sem beitt er við myndun körfuboltaorða eru að stærstum 

hluta í samræmi við það sem gengur og gerist í málinu almennt. Flest orðin eru nafnorð, 

eða 86,7% körfuboltaorða og flest þeirra eru samsett, 63,1%, en nafnorð eru stærsti 

orðflokkurinn í íslensku og samsetning er algengasta leiðin til að mynda ný nafnorð. 

Það sem helst er ólíkt með körfuboltamáli og íslensku almennt er að hlutur fast 

samsettra orða og laust samsettra er mjög áþekkur í körfuboltamáli. Fast samsett orð 

mynda 47,5% nafnorða körfuboltamálsins en 48,5% eru laust samsett, en laus 

samsetning er langalgengasta aðferðin til að mynda ný nafnorð í íslensku (Baldur 

Jónsson 2002:214). Þó ber að hafa í huga að mörg orð körfuboltamálsins hafa orð eins 

og leik- sem fyrri samsetningarlið, en þau virðast hafa ríka tilhneigingu til að mynda 

fastar samsetningar. Einnig ber að hafa í huga að úrtak þessarar rannsóknar er ekki stórt, 

eða 181 körfuboltaorð samtals. Afleidd orð í körfuboltamáli eru tiltölulega fá, eða 8,8%, 

en flest þeirra eru mynduð með algengum viðskeytum á borð við -un og -ing. 

Tökuþýðingar eru áberandi, en þær mynda 35,4% allra samsetninga körfuboltamálsins. 

Ástæðan kann að vera sú að þær eiga sér fyrirmyndir í ensku þar sem samsett orð eru 

algeng og því hægt um vik að þýða þau lið fyrir lið til að mynda ný íslensk orð. 

Þó að orð hafi verið myndað er ekki þar með sagt að það festist í málinu og dæmi eru 

um að orð í körfuboltamáli hafi þurft að keppa um hylli málnotenda. Þannig þurfti tvírek 

að víkja fyrir orðinu tvígrip og lýsingarorðið hittinn virðist hafa sigrað baráttuna við 

orðið kastviss. Þetta er í samræmi við hugmyndir fræðimanna um tálmun. Ef til vill 

hefur orð á borð við körfuþil (e. backboard) aldrei náð að hasla sér völl vegna þess að 

orðið spjald var þegar til í málinu um sama hlutinn. Tálmun á sér hins vegar 

undantekningar þegar kemur að málsniði. Þannig geta orð eins og knöttur og bolti bæði 

lifað í málinu þó merking þeirra sé hin sama. Ástæðan er sú að þau eru misformleg og 

hæfa ólíku málsniði. 
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Viðauki 
Í þessum viðauka er að finna samtals 181 orð úr íslensku körfuboltamáli ásamt 

orðskýringu (þar sem við á) og upplýsingum um elstu heimild. Upplýsinga um 

blaðsíðutal í heimild er getið á eftir tvípunkti þar sem því er komið við. Helstu 

tölfræðiupplýsingar um orðin í viðauka eru þær að af þessu 181 orði eru 158 nafnorð 

eða 86,7%. Sagnir eru 15 eða 8,3% og lýsingarorð 9 talsins eða 5%. Samsett orð eru 

samtals 56,4% af heildarfjölda orðanna en afleidd orð 16, eða 8,8% heildarorðaforðans. 

Samsett nafnorð eru 99, eða 63,1% allra nafnorða. Af þeim eru eignarfallssamsetningar 

48 eða 48,5%, fastar samsetningar 47 eða 47,5% og eitt nafnorð er samsett með 

bandstaf, eða 1%. Þá eru einnig örfá orðasambönd sem talin eru sem nafnorð en ekki 

flokkuð sem samsetningar. Þess má geta að listinn hér að neðan er ekki tæmandi. 

 

Orð Orðskýring Elsta heimild 
30 sek. regla/  
þrjátíu sek. regla 

sóknarlið verður að reyna skot innan 30 
sek. frá því bolti telst í leik 

Körfuknattleikur. 1963 

30 sek. tímavörður  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:6 

3-sek. regla/  
þriggja sek. regla 

leikmaður má ekki vera lengur en 3 
sek. í vítateig mótherja 

Körfuknattleikur. 1963 

ásetningsvilla ásetningsbrot, e. intentional foul Vísir 23.01.1963:2 

ásetningsvíti sjá: ásetningsvilla Leikreglur í körfuknattleik. 1966:33 
bakfjöl (bakfjalir) sjá: spjald, e. backboard Morgunblaðið 19.06.1960:19 

bakvörn  Morgunblaðið 08.10.1960:22 

beggja handa grip  Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

blokk varið skot Dagblaðið Vísir - DV 14.03.1985:20 
blokk staður á vellinum nálægt körfunni Víkurfréttir 07.04.2008 

blokka sjá: hindra Dagblaðið 16.10.1978:18 

blokka verja skot Vísir 13.03.1972:10 
blokkera sjá: hindra Mbl.is 05.10.1999 

blokkering sjá: hindrun Vísir 03.12.1976:23 

blokkering  varið skot Dagblaðið Vísir - DV 23.04.1996:25 

brjóstsending sending þar sem leikmaður kastar 
boltanum frá brjósti 

Morgunblaðið 10.02.2003 

dauðafrír  Morgunblaðið 17.04.2002 
dekka að gæta mótherja Tíminn 05.03.1959:4 

dekkun þegar mótherja er gætt Morgunblaðið 05.02.1964:22 

dómarakast  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:11 
dómtap þegar lið neitar að leika eftir að dómari 

hefur gefið fyrirskipun um það, eða á 
færri en tvo leikmenn eftir á leikvelli 

Alþýðublaðið 10. apríl 1964:11 

dómtapa sjá: dómtap Leikreglur í körfuknattleik. 1966:14 

drip(p)la/dribbla að rekja knöttinn Vísir 27.02.1964:2 
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drip(p)lari sá sem dripplar, leikstjórnandi Valsblaðið 1999. 51. árg. 1. tbl.:39 

endalína  Lesbók Morgunblaðsins 
08.07.1962:7 

fjórðungur leikhluti, einn leikur samanstendur af 
fjórum fjórðungum 

Morgunblaðið 06.09.1963:22 

fjórföld tvenna Þegar leikmaður nær tveggja stafa tölu í 
fjórum tölfræðiþáttum, e. quadruple-
double 

Víkurfréttir 13.01.2000:19 

fjölvíti þegar tveir eða fleiri samherjar fremja 
persónuvíti samtímis gegn sama 
mótherja á því sem næst sama 
augnablikinu 

Leikreglur í körfuknattleik. 1966:34 

flotskot ákveðið tegund af skoti nálægt 
körfunni, e. floater 

Vísir.is 04.04.2013 

framlagspunktar ákveðin tölfræðistig sem leikmanni eru 
gefin fyrir framlag til leiksins 

Morgunblaðið 03.02.2012 

framlenging  Tíminn 08.05.1963:5 

framlengja  Tíminn 08.05.1963:5 
fráhvarf frákast, e. rebound Reglur og ákvæði um tæknimerki. 

1963 
frákast  Alþýðublaðið 30.03.1960:14 

frákasta  Víkurfréttir 05.02.1998:19 

frír  Alþýðublaðið 32.02.1958:9 
fyrri taktur leikmaður sem fær knöttinn meðan 

hann er á ferð eða í lok knattreks, má 
stöðvast eins og eftir tveggja takta 
hljómfalli (einn, tveir), eða losa sig við 
knöttinn 

Körfuknattleikur. 1963 

galopinn mjög opinn, sbr. mjög opin vörn, 
óvaldaður 

Alþýðublaðið 09.03.1972 

gangstaða  Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

gleiðstaða  Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

hindra að hindra eðlilega ferð mótherja með 
löglegum hætti, þ.e. ef sá sem hindrar 
er kyrrstæður, e. screen 

Morgunblaðið 29.10.1962:22 

hindrun lögleg snerting sem hindrar eðlilega 
ferð mótherja um leikvöllinn, e. screen 

Morgunblaðið 08.10.1960:22 

hittinn  Alþýðublaðið 19.12.1961:10 

hlaupandi tölur  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:48 

hliðarlína e. sideline Leikreglur í körfuknattleik. 1966:3 

hoppskot e. jump shot Alþýðublaðið 19.01.1958:11 
hoppskref e. jump step Reglur og ákvæði um tæknimerki. 

1963 
hrinding  Morgunblaðið 08.10.1960:22 

húkkskot ákveðin tegund af skoti nálægt 
körfunni, e. hook shot 

Morgunblaðið 02.03.1972:31 

hæfnisvilla ótilhlýðileg framkoma gagnvart dómara Vísir 25.03.1963:2 

innkast  Muninn 1952. 4. tbl.:32 
karfa  Morgunblaðið 05.12.1952:7 

karfa góð gild karfa Fylkir 22.12.1979:13 

kasta frá brjósti sjá: brjóstsending Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
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1963 

kastmaður skotmaður, sá sem kastar bolta á 
körfuna 

Leikreglur í körfuknattleik. 1966:28 

kastviss hittinn Þjóðviljinn 26.04.1961:9 
kjarnakast annarrar handar kast fram með eyra Reglur og ákvæði um tæknimerki. 

1963 
knattgjöf sending Körfuknattleikur 1. Útgáfuárs ekki 

getið 
knatthald  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:43 

knattmeðferð  Morgunblaðið 20.03.1952:7 

knattrak  Alþýðublaðið 02.10.1969:12 
knattrek  Morgunblaðið 03.10.1962:22 

knattrekandi sá sem rekur knöttinn Leikreglur í körfuknattleik. 1966:21 

knatttruflun leikbrot þar sem varnarmaður snertir 
knött sem mótherji hefur skotið og allur 
knötturinn er ofar körfuhring, e. 
goaltending 

Leikreglur í körfuknattleik. 1966:13 

kraftframherji ein af þeim stöðum sem leikmaður 
leikur á vellinum, e. power forward 

Helgarpósturinn 03.10.1994:42 

krákuspor  Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

krækjuskot ákveðið tegund af skoti nálægt 
körfunni, e. hook shot 

Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

kvartel fjórðungur, e. quarter Morgunblaðið 20.03.1952:7 

körfuboltaskór  Þjóðviljinn 30.05.1961:9 

körfuboltaspjald  Morgunblaðið 07.05.1987 
körfuboltavöllur  Morgunblaðið 30.06.1965:26 

körfubolti  Fálkinn 9. árg. 6. tbl. 1936:7 

körfufæri  Morgunblaðið 09.10.1958:18 
körfuhæstur sá sem skorar flestar körfur, stigahæstur Alþýðublaðið 19.01.1958:11 

körfukast skot Morgunblaðið 20.03.1952:7 

körfuknattleiksreglur  Þjóðviljinn 20.08.1948:3 

körfuknattleiksvöllur  Morgunblaðið 10.01.1968:26 
körfuknattleikur  Skinfaxi 1925:2 

körfuknöttur  Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

körfuskot  Þjóðviljinn 28.04.1953:8 

körfuskot með annarri 
hendi undir körfu 

sniðskot Körfuknattleikur 1. Útgáfuárs ekki 
getið 

körfuspjald  Þjóðviljinn 13.11.1969:4 

körfustig  Morgunblaðið 20.03.1952:7 

körfuþil spjald Körfuknattleikur 1. Útgáfuárs ekki 
getið 

leika  Morgunblaðið 01.02.1963:22 
leikbrot  Þjóðviljinn 08.01.1952:3 

leikfjórðungur fjórðungur Mbl.is 04.03:2004 

leikflauta  Víkurfréttir 23.01.2004 

leikhlé  Alþýðublaðið 13.12.1959:9 
leikhlésklukka  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:6 
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leikhluti  Þjóðviljinn 26.09.1978:10 

leikklukka  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:6 
leikmaður  Morgunblaðið 05.12.1947:7 

leikstaða  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:17 

leikstjórnandi ein af þeim stöðum sem leikmaður 
leikur á vellinum, e. point guard 

Morgunblaðið 12.02.1986:54 

leikstöðvun  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:16 
leikskýrsla  Tíminn 28.02.1963:5 

leikvíti brot, villa Morgunblaðið 13.05.1952:10 

lítill framherji ein af þeim stöðum sem leikmaður 
leikur á vellinum, e. small forward 

Morgunblaðið 19.01.1988 

lokafjórðungur síðasti leikhluti af fjórum Morgunblaðið 26.11.1999 
lokavíti síðasta villa sem leikmaður fær, í 

kjölfar hennar er honum vísað af velli 
Leikreglur í körfuknattleik. 1966:8 

mark stig, karfa Körfuknattleikur. 1963 

mata gefa ítrekaðar sendingar á liðsfélaga 
sína 

Morgunblaðið 09.10.1958:18 

miðherji ein af þeim stöðum sem leikmaður 
leikur á vellinum, e. center 

Leikreglur í körfuknattleik. 1966:41 

miðhringur hringurinn á miðjum vellinum Leikreglur í körfuknattleik. 1966:4 

minni framherji sjá. lítill framherji Morgunblaðið 03.03.1987 
opinn óvaldaður Vísir 02.05.1972:11 

óíþróttamannsleg villa e. unsportsmanlike foul Helgarpósturinn 24.10.1994:29 

óvaldaður sá sem ekki er gætt af varnarmanni Morgunblaðið 09.10.1958:18 
persónubrot villa sem er dæmd á tiltekinn leikmann, 

e. personal foul 
Körfuknattleikur. 1963 

persónuvíti sjá: persónubrot Leikreglur í körfuknattleik. 1966:9 

point guard sjá: leikstjórnandi Valsblaðið 53. árg. 1. tbl. 2001:106 

reka sbr. rekja Leikreglur í körfuknattleik. 1966:3 
ruðningur sóknarbrot, þar sem sóknarmaður 

hleypur niður varnarmann sem stendur 
kyrr, e. charge 

Leikreglur í körfuknattleik. 1966:33 

sending  Alþýðublaðið 32.02.1958:9 

síðari taktur  Körfuknattleikur. 1963 

skammskot skot af stuttu færi Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

skot utan af velli  Morgunblaðið 01.04.1967:30 
skotbakvörður ein af þeim stöðum sem leikmaður 

leikur á vellinum, e. shooting guard 
Tíminn 15.06.1989:19 

skotklukka  NT 10.12.1985:13 

skotnýting  Morgunblaðið 12.01.1971:31 

skotréttur þegar lið hefur fengið ákveðið margar 
villur í leikhluta og refsað er fyrir allar 
villur eftir það með vítaskotum 

Dagblaðið Vísir - DV 26.02.2001:28 

skotvilla þegar brotið er á leikmanni þegar hann 
er í skothreyfingu, e. shooting foul 

Vísir.is 19.03.2015 

smáframherji sjá: lítill framherji Skessuhorn 02.09.2015:29 

snertivíti villa Leikreglur í körfuknattleik. 1966:40 

sniðskot ákveðið tegund af skoti nálægt 
körfunni, e. lay-up 

Tíminn 26.04.1972:16 
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snúningsfótur sjá: snúningur, e. pivot-foot Leikreglur í körfuknattleik. 1966:21 

snúningsleikmaður sjá: snúningur Leikreglur í körfuknattleik. 1966:41 
snúningsleikur  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:41 

snúningur leikmaður sem hefur knöttinn má halda 
öðrum fæti (snúningsfæti) á jörðinni en 
stíga eitt skref eða fleiri með hinum 
fætinum í hvaða átt sem er, e. pivot 

Leikreglur í körfuknattleik. 1966:20 

sóknarvilla  Dagblaðið 06.12.1979:14 

sóp þegar leikmaður fer undir boltann í 
drippli 

Æskan 70. árg. 9. tbl. 1969:398 

spjald ferhyrnda platan sem hringurinn er 
festur á 

Vísir 25.10.1963:2 

staða með fætur saman  Reglur og ákvæði um tæknimerki. 
1963 

staðfærsla sjá: snúningur Körfuknattleikur 1. Útgáfuárs ekki 
getið 

stela taka boltann af mótherja eða komast 
inn í sendingu, e. steal 

Alþýðublaðið 12.01.1970:12 

stigaskor  Alþýðublaðið 12.04.1972:8 

stigaskorun  Morgunblaðið 19.02.1966:22 

stigatafla  Alþýðublaðið 04.12.1962:11 
stoðsending sending á leikmann sem síðan skorar 

körfu, e. assist 
Dagblaðið 16.01.1981:12 

stoppklukka  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:6 

stökkskot ákveðin tegund af skoti, tekið ýmist 
nálægt eða langt frá körfunni, e. jump 
shot 

Morgunblaðið 16.03.1961:18 

svæðisvörn ákveðin tegund af varnarleik þar sem 
hver varnarmaður gætir síns svæðis á 
vellinum, e. zone defence 

Tíminn 29.10.1960:12 

tálma sjá: hindra Leikreglur í körfuknattleik. 1966:40 

tálmun sjá: hindrun Leikreglur í körfuknattleik. 1966:40 

tímavörður  Morgunblaðið 03.02.1960:18 

troð þegar leikmaður skorar körfu og snertir 
hringinn með skothöndinni, treður 
boltanum ofan í körfuna, e. dunk 

Morgunblaðið 25.05.1985:44 

troða  Alþýðublaðið 08.03.1967:11 

troðkeppni  Morgunblaðið 25.05.1985:44 

troðsla sjá: troð Morgunblaðið 21.03.1986:55 

troðslukeppni  Tíminn 15.03.1986:12 
tröllatroð þegar leikmaður treður með tilþrifum Vísir.is 07.04.2015 

tvídekkun þegar tveir leikmenn gæta eins og sama 
mótherjans 

Dagblaðið Vísir - DV 21.11.1994:30 

tvígrip  Morgunblaðið 04.11.1960:23 

tvírek tvígrip Leikreglur í körfuknattleik. 1966:21 
tvítaktur  Reglur og ákvæði um tæknimerki. 

1963 
tvívíti þegar mótherjar brjóta hvor gegn 

öðrum á sama augnablikinu eða því 
sem næst, fá báðir villu og refsingin er 
látin niður falla 

Leikreglur í körfuknattleik. 1966:9 

tvöföld tvenna Þegar leikmaður nær tveggja stafa tölu í Morgunblaðið 12.01.1994:51 
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tveimur tölfræðiþáttum, t.d. stigum og 
fráköstum, e. double-double 

tæknibrot sjá: tæknivilla Leikreglur í körfuknattleik. 1966:30 

tæknivilla refsing fyrir ýmsa óprúðmannlega 
framkomu leikmanna og/eða þjálfara 

Þjóðviljinn 27.04.1961:9 

tæknivíti sjá: tæknivilla Leikreglur í körfuknattleik. 1966:14 
varið skot  Morgunblaðið 31.10.1978:23 

villa brot Vísir 25.03.1963:2 

villufjöldi  Morgunblaðið 26.01.2006 
vítafjöldi villufjöldi Leikreglur í körfuknattleik. 1966:6 

vítakast e. free-throw Vísir 17.05.1950:7 

vítakastlína  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:4 
vítakastssvæði  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:4 

vítanýting  Íþróttafréttir Morgunblaðsins 
11.01.1972:3 

vítasamstæða villur sem dæmdar eru á sama tíma Leikreglur í körfuknattleik. 1966:42 

vítateigur  Alþýðublaðið 28.04.1963:10 

víti villa Leikreglur í körfuknattleik. 1966:6 
völdun það að gæta mótherja Þjóðviljinn 10.04.1957:9 

vörn að baki  Leikreglur í körfuknattleik. 1966:32 

þreföld tvenna þegar leikmaður nær tveggja stafa tölu í 
þremur tölfræðiþáttum, t.d. stigum, 
stoðsendingum og fráköstum, e. triple-
double 

Tíminn 04.06.1991:15 

þriggja stiga karfa  NT 29.10.1984:21 

þriggja stiga skot  Þjóðviljinn 13.11.1984:10 

þriggja stiga 
skottilraun 

 Þjóðviljinn 13.11.1984:10 

þriggja stiga skytta  NT 28.06.1984:26 
ökklabrjótur áhrifamikil gabbhreyfing, e. ankle 

breaker 
Vísir.is 02.12.2014 

örugg grip  Leikreglur í körfuknattleik. 1966 

 
 


