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Útdráttur 

Tilgangur verkefnisins var að útbúa þjálfarahandbók fyrir rafíþróttaþjálfara sem nýtist sem 

leiðarvísir í þjálfun barna og unglinga í rafíþróttum. Handbókin leggur áherslu á mikilvægi 

líkamlegar þjálfunar og andlegrar heilsu fyrir börn og unglinga í rafíþróttum. Meðal annars er 

farið yfir æfingar og teygjur sem nýtast vel til að styrkja iðkendur, bæta getu og fyrirbyggja 

meiðsli í rafíþróttum. Markmiðið með þjálfarahandbókinni er að sýna fram á mikilvægi 

líkamlegrar þjálfunar og heilbrigðs lífernis fyrir börn og unglinga í rafíþróttum. Vonast er til 

þess að handbókin nýtist þjálfurum og rafíþróttafélögum í þjálfun rafíþrótta. Einnig er vonast 

til að ávinningur handbókarinnar verði sá að börn og unglingar í rafíþróttum geri sér grein fyrir 

mikilvægi líkamlegrar hreyfingar og heilbrigðs lífernis og að þau tileinki sér þá þætti í 

framtíðinni. Með þessu er mögulega hægt að bæta líkamlega og andlega heilsu barna og 

unglinga í rafíþróttum og koma í veg fyrir álagsmeiðsli. 
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Formáli 

Þessi þjálfarahandbók rafíþróttaþjálfara er lokaverkefni í B.Sc. námi í Íþróttafræði og er metin 

til 12 ECTS eininga. Handbókin er hugsuð sem leiðarvísir fyrir rafíþróttaþjálfara til að nýta sér 

við kennslu í rafíþróttum. Ég ákvað að velja þetta viðfangsefni vegna áhuga míns á rafíþróttum 

og hreyfingu. Leiðbeinandi minn var Margrét Lilja Guðmundsdóttir og vil ég þakka henni 

kærlega fyrir góða leiðsögn og mikla hvatningu við gerð þessa verkefnis. Vil þakka 

starfsmönnum rafíþróttadeilda Ármanns og FH fyrir að leyfa mér að fylgjast með æfingum og 

veita mér tilsögn. Einnig vil ég þakka Ólafi Hrafni Steinarssyni fyrir að gefa mér hugmyndir og 

fyrir yfirlestur. Frændsystkinum mínum Maríu Kristínu og Matthíasi fyrir að sitja fyrir á 

myndum og prufa æfingarnar fyrir mig. Móður minni Maríu Gunnlaugsdóttir vil ég að lokum 

þakka fyrir yfirlestur og hvatningu. 
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Inngangur 

Áhugi á viðfangsefni ritgerðarinnar kviknaði þar sem að ég hef mikinn áhuga á tölvuleikjum 

og hreyfingu. Það hefur verið mikil þróun í rafíþróttum undanfarin ár og fannst mér spennandi 

að skoða þetta viðfangsefni nánar. Þar sem að ég hef mikinn áhuga á hreyfingu þá ákvað ég að 

útbúa þessa þjálfarahandbók fyrir rafíþróttaþjálfara með það að markmiði að bæta líkamlega 

þjálfun í rafíþróttum. Bæta þannig líkamlega og andlega heilsu barna og unglina í rafíþróttum 

og minnka líkur á meiðslum. Fjallað er um þjálffræði barna, hvað þarf að hafa í huga við 

skipulaggningu þjálfunar til að ná sem bestum árangri. Hreyfing og þjálfun barna og unglinga 

í þremur mismunandi aldurshópum og hverju þarf að huga að við þjálfun hjá hverjum og einum 

aldurshóp. Einnig er fjallað um rafíþróttir almennt og þætti tengda rafíþróttum og hvort 

rafíþróttir eigi að teljast sem íþróttagrein eða ekki. Í þjálfarahandbókinni er svo farið yfir helstu 

þjálfunar aðferðir sem ver að hafa í huga við þjálfun rafíþrótta fyrir börn og unglinga. 

Tímaseðlar sem sýna hugmyndir af uppbyggingu æfingar í rafíþróttum fyrir aldurshópana 10-

12 ára, 12-14 ára og 14-16 ára. Handbókin sýnir hugmyndir af líkamlegum æfingum og teygjum 

sem eru sérstaklega hugsaðar fyrir iðkendur í rafíþróttum til að styrkja líkamlega heilsu, bæta 

árangur og minnka líkur á meiðslum. Það er einnig farið yfir andlega heilsu og þjálfun þar sem 

að rafíþróttir taka mikið á andlega. Aðferðir sem iðkendur geta nýtt til þess að huga að fyrir 

bætta andlega heilsu. Að lokum er skoðað hvað skilgreinir góða liðsheild í rafíþróttum, 

æfingaraðstaða og afrekspælingar. Vonast er til þess að  þjálfarahandbókin muni koma til með 

nýtast rafíþróttaþjálfurum við gerð og uppsetningu æfinga í rafíþróttum. Einnig að þekking 

iðkenda á heilbrigðum lífstíl aukist og sem flestir tileinki sér hilbrigðan lífstíl til frambúðar.  
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Þjálffræði barna 

Þjálfun er skilgreind sem skipulagðar og markvissar aðgerðir til að bæta eða viðhalda 

eiginleikum og hæfileikum einstaklinga sem nauðsynlegir eru til árangurs í íþróttum (Janus 

Guðlaugsson, 1995). Þjálfun er skipulagt áreiti á líkamann sem hefur það að markmiði að bæta 

hann líffræðilega, hugafarslega og félagslega. Markmið þjálfunar er að bæta getu eða viðhalda 

getu á ákveðnum sviðum. Þjálfræði gengur út á það hvers vegna og hvernig þjálfun á að vera 

við mismunandi aðstæður. Þegar verið er að skipuleggja þjálfun þarf að taka tillit til ákveðinna 

þátta. Þegar kemur að þjáfun barna er aðal markmiðið að auka þroska líkamlegra, andlegra og 

félagslegra þátta (KSÍ, e.d.). Þjálfun barna getur verið erfitt verkefni, þjálfari þarf að hafa 

ákveðin persónuleg einkenni. Þjáfarinn þarf að geta verið góður í samskiptum og þarf að geta 

stjórnað og náð til mismunandi einstaklinga. Börn eru yfirleitt að æfa með öðrum á sama aldri 

en það getur verið mikill munur á þroska og getustigi barnanna. Þjálfarinn þarf því að hafa 

hæfni í að vinna með börnum á mismunandi getustigi og gera það á árangursríkan hátt, þannig 

að öllum líði vel og börn haldist í íþróttinni (Gilbert, Gilbert og Trudel, 2001). Það er mikilvægt 

að framsetning of kröfur æfinga hæfi hverju þroskastigi fyrir sig. Það er því mikilvægt að vera 

með þekkingu á þroskaeinkennum hvers aldurshóps, það er forsenda fyrir velgengni í þjálfun 

barna og unglinga (Janus Guðlaugsson, 1995). Það er almennt talið að leikir og íþróttir barna 

spili mikilvægt hlutverk í að kenna börnum að umgangast önnur börn og mynda félagsleg 

tengsl. Þetta er vegna þess að í íþróttum kynnast börn félagslegum gildum, fylgja reglum, vinna 

með öðrum börnum og læra nýja hluti sem gagnast þeim í framtíðinni (D. M. Lee, 2002). Það 

felst mikill heilsufarslegur ávinningur af reglulegri hreyfingu (Pellicer-Chenoll o.fl., 2015). Það 

á sérstaklega við á bernsku og unglingsárum vegna þess að þar er gott að afla sér heilbrigðra 

venja til að koma í veg fyrir sjúkdóma eins og offitu eða sykursýki. Þar að auki hefur miðlungs 

eða kröftug líkamsáreynsla hjá börnum og unglingum jákvæð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu (Pellicer-Chenoll o.fl., 2015). Í þjálfun á barna og unglingsárum er mikilvægt að þjálfa 

alla þroskaþætti á sem fjölbreyttastan hátt. Þar sem að þeim mun fjölbreyttari sem æfingarnar 

eru eykur það hæfileika barna á fleiri sviðum. Það er mikilvægt að læra flest alla grunnþætti 

þjálfunar á barna og unglingsárum vegna þess að það getur verið erfitt að lagfæra þá þegar 

líkaminn hefur náð fullum þroska (Janus Guðlaugsson, 1995).  
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Hreyfing barna á aldrinum 10-12 ára 

Dagleg hreyfing er börnum nauðsinleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska og andlega vellíðan 

(„Hreyfing og börn 6-12 ára“, 2015). Skertur hreyfiþroski gerir börnum erfitt fyrir að taka þátt 

í leikjum með öðrum börnum og getur það dregið úr löngun barna til hreyfingar. Það er því 

mikilvægt að öll börn hafi tækiflæri til að stunda fjölbreytta hreyfingu við þeirra hæfi sem þau 

hafa áhuga á („Hreyfing og börn 6-12 ára“, 2015). Þetta tímabil hjá börnum einkennist af 

hreyfigleði, forvitni og sjálfstrausti (Janus Guðlaugsson, 1995). Flestir eru í líkamlegu og 

andlegu jafnvægi á þessu aldursskeiði. Þau þroska með sér eiginleika sem nýtast þeim í 

framtíðinni. Ef umhverfi og þjálfun barna á þessum aldri er einhæft og tilbreytingarlaust getur 

það komið niður á þroskamöguleikum þeirra. Á aldrinum 6-10 ára eru það fyrst og fremst 

foreldrar, kennarar og þjálfarar sem eru fyrirmyndir barnana í hegðun og sækjast börnin í 

viðurkenningu frá þessum aðilum. Þegar komið er á 10 ára aldurinn fara börnin svo að miða sig 

við jafnaldra sína og sækjast í viðurkenningu og athygli samherja sinna (Janus Guðlaugsson, 

1995). Það er lítil einbeitng sem á sér stað á þessu aldurskeiði, það er því mjög mikilvægt 

hvernig þjálfari setur upp æfingu og hvaða æfingar verða fyrir valinu. Það er vegna þess að börn 

missa fljótt áhuga ef þeim tekst ekki að framkvæma hlutina. Það er því mikilvægt að hafa 

æfingar sem eru ekki of flóknar og hæfa þessum aldurshópi. Mikil forvitni er hjá börnum á 

þessum aldri og hafa þau gaman af því að prófa nýja hluti. Svo það er mikilvægt að bjóða uppá 

fjölbreyttar æfingar til að þjálfa grunnatriði á sem flestum sviðum (Janus Guðlaugsson, 1995).  

 

Þjálfun barna á aldrinum 10-12 ára 

Börn á þessum aldri eru fljót að læra nýja hluti svo lengi sem þeir eru ekki of flóknir (Janus 

Guðlaugsson, 1995). Það þarf að vanda vel til verka við uppsetningu æfinga og hafa fjölbreyttar 

æfingar. Hreyfiþörf er mikil og börn vilja prufa nýja hluti og gera sitt besta. Það er hægt að setja 

kröfur á einstaklinga á þessum aldri en það þarf þó að taka tillit til þroskaþátta hvers og eins 

einstaklings og gefa hverjum og einum verkefni við hæfi. Á þessum aldri er gott að hafa æfingar 

sem styrkja hreyfanleika, liðleika og samhæfingu einstaklinga. Kenna allar grunnhreyfingar og 

tækni við það að framkvæma þær til þess að hægt sé svo að byggja ofan á það í framtíðinni. 

Ásamt því er byrjað að kenna börnunum að vinna saman í hópum til að styrkja samvinnu (Janus 

Guðlaugsson, 1995).  
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Hreyfing barna á aldrinum 12-14 ára 

Þetta er aldurinn sem flestir fara á kynþroskaskeið, það getur þó verið misjafnt og getur 

munurinn numið allt að tveimur árum (Janus Guðlaugsson, 1995). Á þessu tímabili geta 

unglingar verið viðkvæmir og sjálfstraust brothætt. Framkoma unglina á þessum aldri fer mikið 

eftir viðbrögðum þeirra sem eru í krinugm aðilann. Unglinar leitast eftir viðurkenningu til þess 

að fela eigið óöryggi. Það er mikill óstöðuleiki í áhugamálum hjá þessum aldurshóp. Ef hlutinir 

ganga ekki upp strax eða síendurtekin mistök koma upp þá gefast margir upp og leita sér að 

einhverju öðru áhugamáli. Þar leitast þau svo til þess að ná betri árangri til þess að hljóta 

viðurkenningu (Janus Guðlaugsson, 1995). 

 

Þjálfun barna á aldrinum 12-14 ára 

Þessi aldur er upphaf kynþroskaskeiðs fyrir flesta, það þýðir líkamlegar, andlegar og félagslegar 

breytingar geta gerts hratt (Janus Guðlaugsson, 1995). Á þessum aldri getur sjálfstraust 

minnkað og einstaklingar geta verið viðkvæmir. Það getur gerst vegna misvægis búks og útlima, 

þá eiga sumir í erfiðleikum með samhæfingu. Það er gott að hafa í huga að vegna mögulegrar 

minnkunar á sjálfstrausti þá eykst þörf á viðurkenningu og hrósi. Talað er um að þessi aldur sé 

kannski ekki heppilegastur fyrir tækniþjálfun eða læra nýjar hreyfingar. Það er því gott að 

byggja æfingar upp til að styrkja þau í samvinnu, litlar keppnir innan hópsins þar sem skemmtun 

er aðalatriðið. Það er einnig gott að nýta þennan aldur til að þjálfa hreyfingar sem þau hafa lært 

og auka þol og styrk í þeim hreyfingum (Janus Guðlaugsson, 1995). 

 

Hreyfing unglinga á aldrinum 14-16 ára 

Á þessum aldri er vöxtur líkamans að ná hámarki og líkamlegt og andlegt jafnvægi verður betra 

(Janus Guðlaugsson, 1995). Unglingar á þessum aldri sjá bætingar á árangri sínum og því eykst 

sjálfstraut þeirra í samræmi við það. Unglingar á þessum aldri taka gagnrýni ekki eins mikið 

inná sig og áður. Þeir fara einnig að koma með eigin athugasemdir og geta horft gagnrýnum 

augum á viðhorf annara og rætt hlutnina. Það gerir unglingum kleift að koma með eigin 

hugmyndir og setja sér eigin markmið (Janus Guðlaugsson, 1995).  
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Þjálfun unglinga á aldrinum 14-16 ára 

Þegar á þennan aldur er komið fara hreyfingar að verða kraftmeiri og markvissari (Janus 

Guðlaugsson, 1995). Sjálfstraust á það til að hækka þegar komið er á þennan aldur vegna aukins 

vaxtar vöðva, þannig að líkaminn er kominn í betra jafnvægi. Hægt er að leggja fyrir flóknari 

æfingar til að reyna á hæfileika hvers og eins, það þarf þó alltaf að hafa í huga mun á þroska 

hvers og eins (Janus Guðlaugsson, 1995). 

 

Hvað eru rafíþróttir? 

Rafíþróttir er skipulögð keppni í tölvuleikjum (Rafíþróttasamband Íslands, 2018). Til að byrja 

með þurfti að setja upp margar tölvur í sama rými og fólk keppti þannig, þar að segja allir þurftu 

að vera á sama staðnum (Wagner, 2006). Þannig er þetta hins vegar ekki í dag, tæknin hefur 

þróast mikið í gegnum tíðina og nú til dags er spilað í gegnum netið. Það er því mun auðveldara 

í dag að setja upp keppnir í rafíþróttum. Það þurfa ekki allir keppendur að mætast á sama 

staðnum með tölvurnar sínar heldur er hægt að spila í gegnum netið. Þannig geta einstaklingar 

og lið keppt á móti hvort öðru frá öllum heimshornum. Þessi þróun tækninar hefur einnig haft 

mikil áhrif á það hvernig rafíþróttaspilarar og rafíþróttalið æfa. Það er ekki svo langt síðan 

rafíþróttafólk æfði sig bara heima hjá sér með enga leiðsögn frá þjálfara og þurfti að fjármagna 

sín eigin ferðalög og útgjöld fyrir tölvubúnaði. Í dag er þetta allt annar heimur, það eru komnir 

atvinnumenn og atvinnulið sem æfa saman undir handleiðslu þjálfara. Það er mikið af liðum 

um allan heim sem útvega til að mynda húsnæði og tölvubúnað fyrir rafíþróttafólk. Rafíþróttalið 

eru einnig mörg hver komin með íþróttasálfræðing, einkaþjálfara og næringarfræðing svo dæmi 

séu tekin. Það er því nokkuð ljóst að rafíþróttir eru nú til dags meðal fremstu íþrótta heims 

(Rafíþróttasamband Íslands, 2018). Rafíþróttir eru svæði íþróttastarfsemi þar sem fólk þróar og 

þjálfar andlega eða líkamlega getu í notkun upplýsinga og samskiptatækni (Wagner, 2006). 
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Rafíþróttir sem íþrótt 

Það er tiltölulega stutt síðan rafíþróttir hafa hlotið víðtæka útbreiðslu og viðurkenningu á 

alþjóðlegum markaði (Hamari og Sjöblom, 2017). Það er þó enn stöðug barátta og mismunandi 

skoðanir um það hvort að rafíþróttir teljist sem íþróttagrein eða ekki. Rafíþróttir eru ekki talin 

vera íþróttagrein vegna þess að keppni í rafíþróttum mælir ekki líkamlegt hreysti. 

Rafíþróttamenn þurfa þó að huga að heilsunni þar sem að það getur tekið á bæði líkamlega og 

andlega að spila tölvuleiki. Það er samt misjafnt eftir því hvaða tegund af leikjum verið er að 

spila. Til að mynda eru til leikir sem reyna á líkamlega getu eins og dansleikir og íþróttaleikir 

þar sem þarf að hreyfa sig. Rafíþróttir eru þó að mestu leiti skipulagðar í kringum ákveðna 

tegundir leikja, þá einna helst multiplayer online battle arena leiki, first-person shooters, real 

time strategy, spilaleiki og íþróttaleiki (Hamari og Sjöblom, 2017). Rannsóknir á rafíþróttum 

eru hægt og rólega að verða meiri, það er þó ekki er langt síðan rafíþróttir fóru að verða 

samþykktar í fræðiheiminum þannig að rannsóknir á sviði rafíþrótta eru mikið á byrjunarstigi 

(Wagner, 2006). Helsta ástæða þess að umræðan um að skilgreina rafíþróttir sem íþrótt er 

yfirleitt slökkt um leið þar sem að talið er að einungis sé hægt að spila fyrstu persónu skotleiki, 

það er því lokað á frekari umræður. Þessir leikir eru hluti af rafíþróttum en það er svo mikið 

annað sem er í boði á tölvuleikjamarkaðinum (Wagner, 2006). Rafíþróttir eru formlega 

skilgreindar sem íþróttaiðkun þar sem fólk þroskar og þjálfar bæði andlega og líkamlega getu í 

notkun upplýsinga og tæknisamskipta (Seo, 2013). Byggt á skilgreiningunni sem er á íþróttum 

með líkamlega virkni, þá er erfitt að færa það yfir á rafíþróttir þar sem það er skortur á líkamlegri 

hreyfingu. Þrátt fyrir það þurfa rafíþróttamenn að búa yfir miklum leikjahæfileikum, þar má 

nefna samhæfingu handa og augna. Þeir þurfa geta framkvæmt hraðar aðgerðir og hafa taktískan 

skilning. Þetta krefst mikillar þjálfunar, sérstaklega til þess að keppa á hæsta stigi. Það kemur 

fram í nokkrum viðtölum sem tekin voru við rafíþróttaleikmenn á miðjum þrítugsaldri að þeir 

væru oft ekki færir um að keppa á hæsta stigi lengur. Það er vegna þess að hraðinn á viðbrögðum 

þeirra er að minnka, það eru þó engar sannanir fyrir þessu ennþá (Hallmann og Giel, 2018). 

Skilgreiningin á rafíþróttum er sú að það er íþróttaform þar sem aðalþættir íþróttinnar eru 

auðveldaðir með rafrænum kerfum. Inntak leikamanna og liða sem og framleiðsla rafíþrótta 

kerfisins er miðluð af tengingu tölvu og manna. Þrátt fyrir það að í þessari skilgreiningu sé 

notað hugtakið íþróttir þá er hægt að rökræða um það hvort rafíþróttir hafi sömu líkamlegu 

áreynslu og almennar íþróttir. Hins vegar er líkamleg áreynsla í rafíþróttum líklega svipuð og í 

bogfimi, skotfimi, bridge eða skák. Það eru allt greinar sem eru viðurkenndar sem íþrótt af 

Alþjóðaólympíunefndinni (Pedraza-Ramirez, Musculus, Raab og Laborde, 2020).  
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Ein aðal ástæða þess að rafíþróttir eru ekki skilgreindar sem íþrótt er sú að það vantar líkamlega 

áreynslu (Jenny, Manning, Keiper og Olrich, 2017). Íþrótt er þegar notast er við líkamlega hæfni 

til að hafa betur gegn andstæðingi sínum. Þegar við berum saman skák og körfubolta sem eru 

bæði íþróttagreinar kemur í ljós að það þurfa ekki allar íþróttagreinar líkamlega hæfni. Þegar 

skákspilari tekur upp leikmann á skákborði og færir hann á annan reit til að ná yfirhöndinni, 

telst það vera íþrótt. Þegar körfuboltamaður tekur skot á körfuna mun líkamleg hreyfing 

leikamanns hafa bein áhrif á niðurstöðuna hvort hann hittir eða ekki. Þegar skákmaður aftur á 

móti færir leikamann á borðinu skiptir engu máli hvernig hann gerir það líkamlega, það breytir 

engu um niðurstöðu leiksins. Það hvernig ýtt er á takkann á fjarstýringu eða lyklaborði hefur 

heldur engin áhrif á útkomu í rafíþróttakeppni. Það eru margir leikir sem krefjast nákvæmni og 

líkamlegrar hæfni, það er t.d. leikurinn Jenga. Þar er turn af kubbum og tveir leikmenn keppast 

við að taka kubb úr turninum og setja efst án þess að turninn falli. Þetta krefst auðvitað mikillar 

líkamlegrar hæfni og nákvæmni, sem krefst mikilla æfinga. Ætti þá að flokka Jenga sem íþrótt? 

Það sama á við um rafíþróttir þær krefjast nákvæmni og mikilla hæfileika á samhæfni handa og 

augna (Jenny o.fl., 2017). Íþróttir verða að fela í sér kunnáttuspil þar sem tækifæri eða heppni 

eru ekki eina ástæða fyrir því að vinna. Fólk sem þekkir ekki mikið til rafíþrótta getur haldið að 

það þurfi ekki mikla kunnátttu og samhæfingu til að spila tölvuleiki. Til þess að geta unnið 

keppni í rafíþróttum þarf að búa yfir mikilli kunnáttu og hæfileikum. Það er mikilvægt að hafa 

hröð viðbrögð, góð og mikil handlagni og framúrskarandi samhæfing handa og auga (Jenny 

o.fl., 2017). Rafíþróttir eru í dag orðin stór partur íþróttamenningar nú til dags. Rannsók sem 

gerð var á líkamlegri þjálfun rafíþróttafólks sýnir að meirihluti þeirra telur að líkamleg þjálfun 

hafi jákvæð áhrif á spilamensku þeirra í rafíþróttum. Samkvæmt þessari rannsókn æfir 

rafíþróttafólk líkamlega þjálfun að meðaltali í 68 mínútur á dag. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun er mælt með 60 mínútum á dag af líkamlegri þjálfun fyrir fólk 

á aldrinum 5-17 ára. Fyrir fólk á aldrinum 18-64 ára er mælt með 21 mínútu á dag af líkamlegri 

þjálfun. Meðalaldur þáttakenda í rannsókninni var 20.8 ára svo það sínir að rafíþróttafólk 

hreyfir sig að meðaltali meira en mælt er með. 88.7% þáttakenda sögðust gera líkamlegar 

æfingar, 47% til að bæta líkamlega heilsu og 17.4% til að bæta líkamlegt útlit.  55.6% 

Þáttakenda sögðu að þau telji líkamlega hreyfingu hafa áhirf á spilamennsku þeirra í 

rafíþróttum. Mikill meirihluti þáttakenda eða 70.4% sögðust skipuleggja líkamlegu æfingarnar 

sínar sjálf, einungis 9.6% þáttakenda hafði einkaþjálfara eða liðsþjálfara til að sjá um að 

skipuleggja æfingarnar (Dubbels, 2019). Atvinnumenn í rafíþróttum þurfa að vera mjög fljótir 

í hugsunum og fimir á höndum til þess að ná góðum árangri. Hreyfingar rafíþróttamann eru 

mældar í aðgerðum á mínútu. Atvinnu rafíþróttafólk er reglulega að framkvæma um 400 til 500 



12 
 

aðgerðir á mínútu, á meðan meðal leikmaður framkvæmir eitthvað um 50 aðgerðir á mínútu. 

Þegar kemur að keppni þá þarf líka vera mikil hugsun á bakvið aðgerðir sem leikmenn 

framkvæma. Þar sem eina leiðin til að vinna leiki er að vera með betri stefnumörkun en 

andstæðingarnir og framkvæma hana vel til að hafa betur í leiknum (Funk, Pizzo og Baker, 

2018). Líkamleg heilsa er lykilatriði í íþróttum, það á líka við um rafíþróttir (Happonen og 

Minashkina, 2019). Atvinnumenn í rafíþróttum þurfa vera líkamlega hraustir ef þeir vilja vera 

meðal bestu spilara í heimi. Góð líkamleg heilsa bætir getu til að halda einbeitingu við langtíma 

spilun og leikmenn eru fljótari að hugsa undir pressu (Happonen og Minashkina, 2019). 

Mannlegi þáttur rafíþrótta er svipaður og hann er í flestum íþróttum þegar skoðaðir eru 

líkamlegi og sálfræðilegi þátturinn (Railsback og Caporusso, 2019). Niðurstöður úr könnun 

sem gerð var á atvinnumönnum í rafíþróttum og íþróttum sýnir að mannlegir þættir sem eiga 

við íþróttir eiga svipað mikið við rafíþróttir. Þá er tekið fyrir tileinkun, æfing, einbeiting, 

gagnrýn hugsun og líkamleg geta. Þessir þættir eiga allir svipað við íþróttir og rafíþróttir, það 

eina sem er minna í rafíþróttum er líkamleg geta. Það er þó talið að margir vanmeti líkamlegar 

kröfur sem eru í rafíþróttum. Þar sem að án hraðra viðbragða og samhæfingu handa og augna 

næst ekki mikill árangur í rafíþróttum (Railsback og Caporusso, 2019). Skipulagðar keppnir í 

rafíþróttum fá í auknum mæli viðurkenningu sem íþróttaskemmtun (Funk o.fl., 2018). 

Rafíþróttir líkt og hefðbundnar íþróttir hafa atvinnumenn og atvinnulið. Rafíþróttalið hafa 

einkennisbúninga, þjálfara, stjórnendur og umboðsmenn. Það eru allskonar keppnir í 

rafíþróttum um allan heim og mikið um stórmót þar sem peningaupphæðir eru mjög miklar. 

Það er meira segja farið að bjóða upp á námsstyrki í háskóla fyrir rafíþróttaspilara (Funk o.fl., 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Keppni í rafíþróttum 

Atvinnumenn í rafíþróttum spila tölvuleiki til að keppa og horfa á spilun sína sem vinnu frekar 

en skemmtun (Bányai, Griffiths, Király og Demetrovics, 2019). Þetta er öfugt meðað við 

hversdags spilarann sem spilar tölvuleiki sér til skemmtunar (Bányai o.fl., 2019). Rafíþróttir 

eru að vaxa mjög hratt um allan heim, það var gerð rannsókn á neyslu rafíþrótta samanborið 

við venjulegar íþróttir. Þar kemur fram að keppni er aðal þátturinn til þess að auka neyslu og 

tekjumöguleika fyrir rafíþróttir. Eins og er þá er verið að halda margar stórar keppnir í 

rafíþróttum um alllan heim með mjög háum peningaverðlaunum og samkeppnin er gríðaleg. 

Það er því mikivægt fyrir rafíþróttafólk að vera betra en aðrir til þess að geta unnið keppnir, til 

þess þarf að búa yfir miklum hæfileikum og hraða á lyklaborði og mús. Rafíþróttaleikir eru 

sífellt að uppfærast og gera nýja hluti til þess að gera áhorf á keppni áhugaverðari og 

skemmtilegri fyrir neytendur (D. Lee og Schoenstedt, 2011). Mesta tekjuaukningin hefur verið 

að koma frá styrktaraðilum og réttindum fjölmiðla til að sýna frá viðburðum. Það er mikið um 

að alþjóðleg vörumerki séu að styrkja lið, viðburði og mót. Í Finnlandi er til að mynda mikil 

aukning á þessum markaði. Rafíþróttir í Finnlandi eru að verða mun faglegri og eru hefðbundin 

íþróttafélög farin að setja á laggirnar sín eigin rafíþróttalið eða fjárfesta í rafíþróttaliðum 

(Viitanen, 2019). 

 

Brottfall og hættur í rafíþróttum 

Rafíþróttafólk er í hættu á meiðslum eins og fólk í öðrum íþróttum (Martin-Niedecken og 

Schättin, 2020). Það er þá helst verkir í baki, hálsi eða úlnliðum sökum þess að sitja lengi fyrir 

framan tölvuna. Það getur líka farið illa með augun að horfa óhóflega mikið á tölvuskjá, sem 

getur svo haft slæm áhrif á svefn. Rafíþróttir eru mjög krefjandi og það þarf góða líkamlega og 

andlega heilsu til að geta haldið einbeitingu í langvarandi mótum eða æfingum (Martin-

Niedecken og Schättin, 2020). Það er lítið vitað um líkamlegar og andlegar heilsukröfur og 

meiðsli tengd rafíþróttum (DiFrancisco-Donoghue, Balentine, Schmidt og Zwibel, 2019). Það 

kemur fram í könnun sem gerð var í Bandaríkjunum og Kanada að meiðsli geta verið töluverð 

í rafíþróttum líkt og öðrum íþróttum. Rafrænar kannanir voru sendar á 65 rafíþróttamenn þar 

sem spurt var um lífsvenjur og hvort íþróttamaðurinn hafi lent í meiðslum sökum 

rafíþróttakeppni. Það var helst nefnt augnþreyta, en um 56% þáttakenda höfðu upplifað 

augnþreytu. Um 42% höfðu upplifað verki í baki og hálsi, 36% verki í úlnliðum og 36% verki 

í höndum. Þess má geta að 40% þáttakenda stundaði ekki neina líkamlega þjálfun (DiFrancisco-
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Donoghue o.fl., 2019). Þar sem rafíþróttir fara ört vaxandi í heiminum þá er nauðsynlegt að 

hafa skipulagða þjálfun og sérhæfða þjálfara á hverju sviði til þess að koma í veg fyrir meiðsli 

af þessum toga. Það er talið að rafíþróttamenn eiga að fara í heilsufarsmat árlega til þess að 

fyrirbyggja meiðsli svipað og gert er í flestum öðrum íþróttagreinum (DiFrancisco-Donoghue 

o.fl., 2019). Rafíþróttir geta verið slæmar þar sem að mörg börn spila 12-14 klukkustundir á 

sólahring og sofa mjög lítið. Helstu hættur rafíþrótta eru aldur þáttakenda, notkun örfandi efna 

og aðgerðaleysi. Þegar kemur að keppni í rafíþróttum þá eru þáttakendur yfirleitt mjög ungir, 

það er meðal annars ekki óeðlilegt fyrir atvinnu rafíþróttamann að enda atvinnumanna feril sinn 

um 19 ára aldur. Það þýðir samt ekki að ferill þeirra í rafíþróttum sé lokið heldur fara þeir í það 

að streyma frá leikjunum sínum til áhorfenda í gegnum netið eða þjálfa. Markaðurinn fyrir það 

að streyma leikjum hefur stækkað gífurlega í gegnum tíðina meðal annars með tilkomu 

streymiþjónustu myndbanda eins og Twitch. Þar getur hver sem er streymt tölvuleikjum í beinni 

útsendingu fyrir áhorfendur um allan heim. Fyrsta læknisfræðilega áhyggjuefnið fyrir bæði 

atvinnumenn og áhugamenn í rafíþróttum er líkamleg og andleg þreyta. Rafíþróttir hafa að 

mörgu leiti lögmætt óhóflega neyslu á tölvunotkun sem var lengi talið vera best neitt í hófi. Til 

þess að ná langt í því að streyma leikjum þá þarf alltaf að vera gefa út efni fyrir áhorfendur. Það 

eru margir sem hafa stóran hóp aðdáenda sem fylgjast með þeim og þeir sem eru stærstir eru 

þeir sem gefa frá sér mesta efnið. Twitch streymarar eru til að mynda oft að streyma í 24 

klukkustundir eða lengur til þess að þóknast aðdáendahóp sínum. Það er auðvitað ekki talið 

eðlilegt að sitja og spila tölvuleik stanslaust í sólahring eða jafnvel lengur. Það getur verið erfitt 

að halda einbeitingu í svona langan tíma og það eru tilvik um að fólk noti örfandi efni til að 

halda sér vakandi. Í flestum tilvikum notast fólk við koffín og oft í óhóflegu magni en það eru 

dæmi um notkun hættulegri örfandi efna eins og dextroamphetamine. Dextroamphetamine er 

notað til að auka einbeitingu og stjórna hegðunarvandamálum. Til að berjast gegn þessum 

veruleika eru flestar rafíþróttadeilir komnar með lyfjapróf sem þáttakendur geta þurft að taka 

(Holden, Kaburakis og Rodenberg, 2018). Rafíþróttir eru þó ekki einar um þetta vandamál þar 

sem að þetta tíðkast yfirleitt í flestum íþróttum heims (Holden o.fl., 2018). Þessi mikla aukning 

í vinsældum rafíþrótta hefur laðað að veðmálaiðnaðinn (Greer, Rockloff, Browne, Hing og 

King, 2019). Leikir eru einnig farnir að selja kistur sem innihalda yfirleitt varning sem breytir 

útliti leikamanna inn í leiknum, svo dæmi sé tekið byssum í fyrstu persónu skotleikjum. Það er 

annaðhvort hægt að vinna sér inn þessar kistur með spilun á leiknum eða með því að kaupa þær. 

Það eru einnig komnar síður á netinu þar sem hægt er að veðja þessum hlutum í alskonar leikjum 

eins og peningakasti. Hættan við þetta er að aldurshópurinn sem er að spila þessa leiki er mjög 

lágur og fólk telur að mögulega þrói sumir með sér spilafíkn. Það er þó ekki búið að rannsaka 
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það nægilega mikið, eins og er bendir ekkert til að það sé tenging í almenna spilafíkn (Greer 

o.fl., 2019). Rannsókn sem gerð var á tengingu kaupa á varningi í tölvuleikjum og almennra 

veðmála sýnir að það er ekki mikil tenging (Macey og Hamari, 2018). Með aukningu spilara 

og stækkun rafíþróttamarkaðsins er aukning á kaupum varnings eins og kista í leikjum. En það 

bendir ekki til þess að þeir sem stunda það þrói með sér almenna spilafíkn (Macey og Hamari, 

2018).  

 

Andleg heilsa 

Atvinnumenn í rafíþróttum þurfa vera sterkir andlega til þess að geta náð langt (Happonen og 

Minashkina, 2019). Rafíþróttir krefjast mikillar þekkingar á leikjum og leikmenn þurfa hafa 

getu til að hugsa taktískt og framkvæma árangurríkar hraðar aðgerðir. Það er mikið álag og 

pressa sem fylgir því að keppa í rafíþróttum. Það þarf því mikinn andlegan styrk til að halda 

einbeitingu, takast á við áreiti og halda heilbrigðu hugarfari. Atvinnumenn þurfa að geta 

aðskilið vinnu og persónulegt líf, geta ekki látið persónulegt líf hafa áhrif á spilamennsku sína 

í rafíþróttum (Happonen og Minashkina, 2019). Rafíþróttir eru mikilvægur hluti lífi margra 

barna og það getur oft verið erfitt að ná til þessara barna (Polman, Trotter, Poulus og Borkoles, 

2018). Þróun rafíþrótta er mikil og það er gífurlegur fjöldi í heiminum sem spilar og horfir á 

rafíþróttir. Rafíþróttir bjóða upp á mikið af tækifærum, hægt er að nota rafíþróttir til að hafa 

áhrif á andlega og líkamlega heilsu barna. Þróunin í rafíþróttum er orðin þannig að 

atvinnumanna lið eru farin að æfa bæði líkamlega og andlega með leiðsögn þjálfara. Vegna 

þess að það hjálpar þeim að ná betri árangri í keppni. Þessa þróun er hægt að nýta til að hvetja 

börn til líkamlegra og andlegra hreyfingar, ásamt því að ná til þeirra barna sem erfitt hefur verið 

að ná til. Svipað og gerðist í golfi, aukning á mikilvægi líkamlegrar þjálfunar í atvinnugolfi 

kom ekki fram fyrr en um árið 1990 þegar Tiger Woods byrjaði að spá í heilsu og hreisti. Eftir 

það fóru flest allir golfarar að stunda líkamlega þjálfun til að ná betri árangri. Þegar að börn sjá 

atvinnuspilara og fá að heyra að líkamleg og andleg heilsa hjálpar þeim að ná betri árangri í 

rafíþróttum eru þau líklegri til að stunda líkamlega og andlega þjálfun (Polman o.fl., 2018). 

Andleg heilsa fyrir rafíþróttafmenn er alveg jafn mikilvæg og líkamleg heilsa (Cameron, e.d.). 

Rafíþróttamenn þurfa að huga vel að andlegri heilsu til þess að geta spilað eftir bestu getu. Það 

er nauðsinlegt að geta tekið sér tíma frá skjánum og tækni til þess að slaka á milli þess sem 

verið er að spila. Þá getur verið gott að taka slökunaræfingar til þess að róa hugann, þar sem að 

það fylgir því mikið stress og álag að spila tölvuleiki. Svef er líklega það mikilvægasta sem þarf 
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að huga að fyrir andlega heilsu (Cameron, e.d.). Góður svefn eykur getu okkar til að læra, bætir 

minni og er nauðsinlegur fyrir tilfinningalega heilsu. Frammistaða skiptir öllu í rafíþróttum þar 

sem að laun rafíþróttamanna veltur mikið á frammistöðu í keppni. Það er því mikilvægt að vera 

vel hvíldur og tilbúinn bæði andlega og líkamlega þegar kemur að keppni (Cameron, e.d.). 

Líkamlegar æfingar eru einnig mikilvægar fyrir andlega heilsu, þegar við hreyfum okkur losar 

líkaminn um endorfín í líkamanum sem lætur okkur líða vel. Líkamleg hreyfing eykur líka getu 

líkamanns til þess að vinna undir miklu álagi (Cameron, e.d.). Rannsóknir hafa sínt fram á það 

að mataræði hefur áhrif á andlega heilsu („The link between food and mental health“, 2017). 

Það þarf ekki að breyta miklu, bara það að minnka aðeins ruslfæði og borða freka hollan mat 

getur breytt miklu hvað varðar andlega heilsu („The link between food and mental health“, 

2017). Svefn er nauðsinlegur fyrir alla til að viðhalda bæði líkamlegri og andlegri heilsu 

(Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009). Það þarf að passa uppá það að hvílast nægilega mikið til 

þess að koma í veg fyrir alvarlega heilakvilla. Langtíma svefnröskun getur valdið þunglyndi, 

háum blóðþrýstingi og streitu. Áhrif svefnleysis geta verið einbeitingarskortur, skerðing á minni 

og viðbragðstíma og einstaklingur á erfiðara með ákvarðanatökur. Mælt er með fyrir börn á 

aldrinum 10-14 ára að sofa 9-11 klukkustundir hverja nótt. Fyrir unglinga á aldrinum 14-16 ára 

er mælt með að sofa 8-10 klukkustundir (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009).  
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Liðsheild 

Það er skilvirkara að vinna verkefni þar sem notast er við samræmd framlög fólks með 

mismunandi þekkingu heldur en hóp af einstaklingum sem vinna sjálfstætt (Freeman og Wohn, 

2019). Í rafíþróttum er yfirleitt keppt í liðum, til að hámarka frammistöðu hvers og eins 

leikmanns þurfa leikmenn liðsins að geta unnið saman á áhrifaríkan hátt. Rafíþróttalið þurfa 

geta tekið hraðar ákvarðanir undir miklu álagi þar sem tími skiptir öllu máli (Freeman og Wohn, 

2019). Samskipti liðsmanna skipta því miklu máli, liðsmenn í hágæða liðum stunda minni 

samskipti en önnur lið þegar á keppni stendur. Aftur á móti þegar þeir stunda samskipti gera 

þeir það á áhrifaríkari hátt en önnur lið. Rafíþróttalið nota samskiptaforrit til að skipuleggja 

taktík, upplýsa liðsfélaga um aðstæður og fyrir ákvarðanatökur. Leikmenn nota stutt stikkorð 

sem eiga við ákveðna staði á leikjakortinu til að láta liðsfélaga sína vita af óvinum á fljótlegan 

hátt. Samskipti utan leiksins skipta einnig máli, fyrir liðsfélaga að verja tíma utan tölvuleiksins 

til að kynnast betur styrkir liðsheildina. Áhuga og atvinnu spilarar segja báðir að félagsstarfsemi 

utan tölvuleiksins með liðsfélögum hafi jákvæð áhrifa á samhæfingu liðsins í tölvuleikjum 

(Freeman og Wohn, 2019). 

 

Líkamsstaða 

Rafíþróttafólk eyðir miklum tíma sólahrings sitjandi fyrir framan tölvu, það er því mjög 

mikilvægt að huga að góðri líkamsstöðu (Corey, 2018). Líkaminn okkar er ekki gerður til að 

sitja lengi á stól, eðlileg líkamsstaða er eins og í hnébeygju stöðu. Til lengdar aðlagast líkaminn 

okkar að þesari óeðlilegu stöðu sem gerir það að verkum að liðleiki minkar og vöðvar verða 

stífir. Slæm líkamsstaða við að sitja getur sett mikið álag á hrygginn og valdið slæmum 

meiðslum. Það er samt hægt að huga að nokkrum hlutum til að koma í veg fyrir eða minnka 

líkur á meiðslum. Eitt af því sem gott er að gera er að standa upp og hreyfa sig aðeins á 30 

mínútna fresti, teygja aðeins úr sér eða gera æfingar. Mikilvægt er að vera með góðan stól sem 

styður vel við bakið og hægt er að hækka og lækka eftir þörfum. Góð líkamsstaða er þegar eyru 

eru í línu við axlir, bak beint og hvílt á stólnum. Það sem þarf helst að forðast er að halla sér 

fram vegna þess að það setur mikið álag á hrygginn. Stóllinn á að vera í hæð þar sem að 

einstaklingur getur verið með hné í 90° stöðu og hvílt fætur á jörðinni. Borðið á að ná upp að 

efsta part læra einstaklings og vera í þeirri hæð sem hann getur hvílt hendur með olnboga 90° 

stöðu. Tölvuskjár á að vera í augnhæð og að minnsta kost 45cm frá augum (Corey, 2018).  
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Tekjur rafíþrótta 

Tekjur rafíþrótta hafa verið að aukast mikið síðastliðin ár. Árið 2016 voru tekjur 493 milljónir 

bandaríkjadala (Erdogan, Bednarz og Papadhima, 2019). Tekjurnar voru svo komnar í 1.096 

milljónir bandaríkjadala árið 2019 og áætlaðar að verða eitthvað í kringum 1.790 milljónir 

bandaríkjadala árið 2022. Eins og sést þá er gífurleg aukning á tekjum og stór partur af því eru 

frjárfestingar vörumerkja. Þróun tækninnar mun styðja við aukningu þar sem að hægt verður að 

bjóða uppá ennþá betri leikja upplifun bæði fyrir neytendur og leikmenn (Erdogan o.fl., 2019). 

Áhorf á rafíþróttir er einnig búið að aukast mikið síðastliðin ár og hefur það sérstaklega að gera 

með forritin Twitch og Youtube gaming. Þessi forrit gefa neytendum aðgang að því að horfa á 

keppnir í rafíþróttum og einnig á einstaklinga sem eru að spila leiki fyrir áhorfendur. Þegar talað 

er um heildar áhorfendur eru það bæði stuðningsmenn sem horfa oft í mánuði og áhorfendur 

sem kíkja einstaka sinnum í mánuði. Heildarfjöldi áhorfenda árið 2017 voru 335 milljónir 

manna. Árið 2019 voru þeir komnir í 454 milljónir manna. Það er svo áætlað að áhorfendafjöldi 

verði um það bil 645 milljónir manna (Erdogan o.fl., 2019). Í Norður Ameríku er stærsti 

markaðurinn í rafíþróttum ef farið er eftir tekjum (Tagle, 2018). Rafíþróttir velta um þúsund 

milljónum bandaríkjadala. Rafíþróttamenn í Norður Ameríku eru ekki að fá miklar tekjur, þar 

að segja ekki miðað við það hversu miklum tekjum rafíþróttir eru að velta. Þetta er líklegast 

útaf því að rafíþróttaleikmenn eru mjög ungir allt niður í 14 ára aldur þegar þeir geta farið að 

keppa. Talið er að ferill rafíþróttamanna sé ekki langur á hæsta stigi þar sem að ungir leikmenn 

búa yfir meiri hraða. Fyrir flesta er þetta fyrsta alvöru starfið þeirra og margir sem lesa varla 

yfir samningana áður en þeir skrifa undir þá. Leikmenn þyrftu að skipuleggja kjarasamtök sem 

myndu semja fyrir þeirra hönd um launagreiðslur (Tagle, 2018).  
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Markmið þjálfarahandbókarinnar 

Það hefur verið horft framhjá líkamlegri þjálfun í rafíþróttum í gegnum tíðina. Það hefur orðið 

til þess að atvinnumenn í rafíþróttum hafa verið að lenda í meiðslum sem hægt er að rekja til 

skorts á líkamlegri hreyfingu. Markmið þjálfarahandbókarinnar er að útbúa leiðasrvísir fyrir 

þjálfara barna og unglinga í rafíþróttum. Til þess að sýna fram á mikilvægi líkamlegrar og 

andlegrar heilsu til þess að ná langt í rafíþróttum. Rafíþróttir eru ekki bara sitja fyrir framan 

tölvuskjá og spila, það er svo margt annað sem spilar inní ef maður vill ná sem bestum árangri. 

Markmiðið er því að gera iðkendur og þjálfarar í rafíþróttum meðvitaða um mikilvægi 

líkamlegrar hreyfingar. Þannig er hægt að bæta rafíþróttaþjálfun og minnka líkur á meiðslum 

hjá komandi kynslóð rafíþróttaspilara. Mikilvægt er að gera börn meðvituð um mikilvægi 

hreyfingar fyrir líkamlega og andlega heilsu. Þjálfarahandbókin er því hugsuð fyrir þjálfara til 

að fræða börn og unglinga í rafíþróttum um heilbrigðan lífstíl og heilbrigða spilahætti sem þau 

geta svo tileinkað sér í framtíðinni. 
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Framkvæmd 

Við gerð þessarar handbókar heimsótt ég bæði rafíþróttadeild Ármanns og FH og fylgst með 

æfingum hjá félögunum. Þetta var gert til þess að sjá hvernig félög á Íslandi eru að skipuleggja 

æfingar í rafíþróttum. Fylgst var með því hvernig félögin setja upp æfingar, rætt við þjálfara og 

skoðað hvaða eiginleikum rafíþróttaþjálfari þarf að búa yfir. Fylgst með því hvernig líkamlegri 

þjálfun var háttað á æfingum frá sjónarhorni íþróttafræðings. Hvaða aðferðir félögin eru að nota 

til að miðla heilbrigðum lífsháttum til barnana. Meðal annars hverskonar æfingar voru og 

afhverju þær voru notaðar, vegna þess að æfingaval skiptir máli til þess að ná sem bestum 

árangri. Haft var samband við Eið Ottó Bjarnason íþróttafulltrúa Ármanns til að forvitnast um 

skipulaggningu rafíþróttadeildarinnar og hvernig hann sér fyrir sér framtíðina í rafíþróttum á 

Íslandi. Það var einnig haft samband við Ólaf Hrafn Steinarsson stjórnarformann hjá 

Rafíþróttasamtökum Íslands. Ólafur er jafnframt eigandi og stofnandi Rafíþróttaskólanns. 

Talað var við Ólaf Hrafn um rafíþróttir á Íslandi, hvernig þeim er háttað og hvað væri hægt að 

gera betur í framtíðinni. Haft var til hliðsjónar þjálfarahandbók sem Ólafur Hrafn gerði um 

þjálfun barna og unglinga í rafíþróttum. Þjálfarahandbókin sem Ólafur Hrafn skrifaði fjallar um 

allt tengt rafíþróttaþjálfun en að mestu leiti um þjálfun í tölvuleikjum. Markmiðið með þessari 

þjálfarahandbók er að nýta íþróttafræðikunnáttu í skiplaggningu líkamlegra þjálfunar fyrir 

rafíþróttir. Þróun á rafíþróttum hefur mikið verið að beinast að heilbrigðum lífstíl, þar sem að 

nú er að koma í ljós að atvinnumenn í rafíþróttum eru að brenna út senmma á ferlinum eða 

lenda í meiðslum. Það er því talið vera mikilvægt fyrir rafóþróttamenn að stunda líkamlegar og 

andlegar æfingar ásamt tölvuleikjaspilun til þess að ná sem bestum árangri. Þjálfarahandbók 

þessi leggur því mikla áherslu á heilbrigðan lífstíl, líkamlegar æfingar og teygjur. Leiðir til þess 

að bæta rafíþróttamenn framtíðarinnar, koma í veg fyrir meiðsli og lengja feril rafíþróttamanna 

almennt.  
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Lokaorð 

Markmiðið með gerð þessarar þjálfarahandbókar er að koma með sýn íþróttafræðinnar inn í 

þjálfun rafíþrótta á Íslandi. Þróun rafíþrótta í heiminum hefur verið mikil undanfarin ár og farið 

er að leggja meiri áherslu á heilbrigðan lífstíl í rafíþróttum. Rafíþróttaþjálfun er kjörið tækifæri 

til þess að ná til þeirra barna og unglinga sem erfittt hefur verið að ná til og kynna þeim fyrir 

heilbrigðum spilaháttum. Rafíþróttaþjálfun er ekki eins og margir halda bara börn og unglingar 

að spila tölvuleiki út í eitt. Það er miklu meira á bakvið það að ná árangri í rafíþróttum. Farið 

er yfir þær aðferðir sem rafíþróttaþjálfarar geta nýtt sér til þess að fræða börn og unglinga um 

heilbrigðan lífstíl og spilahætti. Æfingar og teygjur sérsniðnar til að þjálfa upp líkamlegan og 

andlegan styrk barna og unglinga í rafíþróttum. Komið er inná flesta þá þætti sem hafa þarf í 

huga ef ætlunin er að ná langt í rafíþróttum. Næstu skref eru að prufa notkun 

þjálfarahandbókarinnar í rafíþróttaþjálfun á Íslandi.  

Þar sem að æfingartími er takmarkaður og erfitt er að koma nægilegri líkamlegri hreyfingu inná 

rafíþróttaæfingarnar sjálfar. Þá mundi ég telja sniðugt að setja upp æfingarbók fyrir iðkendur 

til að styðjast við heima. Það væru þá uppsettar æfingar og teygjur sem hægt væri að fara eftir 

og nýtast vel fyrir þá sem sitja mikið fyrir framan tölvur. Fyrir yngri börnin væri sniðugt að 

foreldrar tæku þátt í að hvetja börnin til að gera æfingarnar, börnin mundu þá klára 

heimaæfinguna fyrst til þess að fá svo að spila tölvuleikinn. Þegar þau verða svo eldri sjá þau 

hvað æfingarnar gera mikið fyrir þau og fara tileinka sér þennan heilbrigða lífstíl. 
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