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Formáli

Handbók þessi er gerð fyrir rafíþróttaþjálfara sem leiðarvísir í
þjálfun barna og unglinga í rafíþróttum. Rafíþróttir eru
skipulögð keppni í tölvuleikjum. Í rafíþróttum er keppt í
allskyns tegundum af leikjum. Rafíþróttir hafa verið að þróast
mikið síðastliðin ár um nær allan heim. Þjálfun í rafíþróttum
hefur einnig verið að þróast mikið og er það svo miklu meira
en bara tölvuleikjaspilun sem felst í þjálfun rafíþrótta.
Markmiðið með gerð þessarar þjálfarahandbókar er að móta
stefnu í uppbyggingu rafíþrótta hjá íþróttafélögum á Íslandi.
Farið er yfir helstu þjálfunar aðferðir sem ber að hafa í huga
við þjálfun rafíþrótta fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16
ára. Þjálfun í rafíþróttum er stöðugt að þróast og er því
mikilvægt fyrir þjálfara að fylgjast vel með þeim breytingum
sem eiga sér stað í rafíþróttum í heiminum.



Efnisyfirlit
Þjálfun barna og unglinga

Markmið rafíþróttaþjálfunar

Þjálfun barna á aldrinum 10-12 ára

Þjálfun barna á aldrinum 12-14 ára

Þjálfun unglinga á aldrinum 14-16 ára

Líkamleg þjálfun

Líkamlegar æfingar

Teygjur

Teygjur fyrir rafíþróttir

Góð líkamsstaða fyrir rafíþróttir

Andleg heilsa

Andleg þjálfun

Liðsheild

Æfingaraðstaða rafíþrótta

Staðalímynd

Afrekspælingar



Þjálfun barna 
og unglinga

Þegar við erum að skipuleggja þjálfun barna þarf að taka tillit til ákveðinna þátta. Aðal markmiðið með þjálfun barna
er að auka þroska líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta. Það er mikilvægt fyrir þjálfara að vera með þekkingu á
þroskaeinkennum hvers aldurshóps. Börn eru yfirleitt að æfa með öðrum börnum á sama aldri en það getur verið
munur á þroska og getustigi barnanna. Þjálfari þarf því að hafa hæfni í að vinna með börnum á mismunandi getustigi
og gera það á árangursríkan hátt þannig að börnunum líði vel í þeirra íþrótt sem þau eru að stunda. Leikir og íþróttir
spila mikilvægt hlutverk í þroska barna og að kenna þeim að umgangast önnur börn og mynda félagsleg tengsl. Í
íþróttum kynnast börn félagslegum gildum, fylgja reglum, vinna með öðrum börnum og læra nýja hluti sem gagnast
þeim í framtíðinni.

Það er því mikilvægt að gefa börnum tækifæri á að stunda fjölbreytta hreyfingu við þeirra hæfi sem þau hafa áhuga á. Í
þjálfun barna er mikilvægt að þjálfa alla þroskahætti á sem fjölbreyttastan hátt, þá eykur það hæfileika barna á fleiri
sviðum. Kenna börnum alla grunnþætti þjálfunar á barna og unglingsárum vegna þess að það getur verið erfitt að
lagfæra þá þegar líkaminn hefur náð fullum þroska.

Það er ekki svo langt síðan skipulögð þjálfun í rafíþróttum byrjaði á Íslandi. Það er þó stöðug þróun hér á landi og
vinsældir rafíþrótta að aukast. Það felst mikið af tækifærum í þessari þróun rafíþrótta. Börn og unglingar sem spila
tölvuleiki geta nú farið að æfa rafíþróttir í skipulögðu starfi með félagsliði. Þar gefst þeim kostur á að læra um
heilbrigðan lífstíl og spilahætti, ásamt því að umgangast önnur börn og mynda félagsleg tengsl.



Markmið 
rafíþróttaþjálfunar

• Veita börnum tækifæri á að stunda sitt áhugamál í skipulögðu íþróttastarfi

• Kennsla á heilbrigðum lífstíl og spilaháttum

• Auka þroska barna og unglinga líkamlega, andlega og félagslega

• Skapa jákvætt umhverfi í rafíþróttum fyrir börn og unglinga þar sem öllum
líður vel

• Efla sjálfstraust iðkenda

• Veita börnum og unglingum tækifæri til að kynnast nýjum vinum og læra að
vinna saman

• Kennsla í tölvuleikjum og hvað þarf til að ná langt í rafíþróttum

• Fræða börn og unglinga um líkamlega og andlega þjálfun tengda rafíþróttum

• Búa til framtíðar leikmenn í rafíþróttum



Þjálfun barna á aldrinum 10-12 ára

Markmið æfinga:

• Fjölbreyttar æfingar

• Heilbrigður lífstíll og spilahættir

• Kynnast mismunandi tegundum leikja og finna hvað hentar hverjum
og einum

• Auka taktískan skilning í tölvuleikjum

• Jákvætt umhverfi

• Samvinna og liðsheild í tölvuleikjum

• Auka andlegt og líkamlget þrek

• Hvaða áhrif heilbrigður lífstíll hefur á rafíþróttaspilun til framtíðar

• Líkamlegar æfingar sem styrkja hreyfanleika, liðleika og samhæfingu



Þjálfun barna á 
aldrinum 10-12 ára
Uppsetning æfinga:

Lagt er upp með að börn á þessum aldri æfi 2 sinnum í viku
ásamt því að fá heimaverkefni og æfingar. Hver æfing er 2
klukkustundir og eiga iðkendur að vera mættir tímanlega til þess
að hægt sé að hefja æfingu strax. Iðkendur eiga að mæta í
íþróttafatnaði á æfingar. Orkudrykkir og matvæli eru ekki leyfileg
á æfingum. Það er mælt með að hafa með sér vatnsbrúsa.

• Samvera með þjálfurum – 10 mínútur

• Líkamlegar æfingar – 15 mínútur

• Spil með samvinnu, læra að vinna saman – 45 mínútur

• Stutt pása frá tölvuskjá, teygjur – 5 mínútur

• Frjálst spil – 45 mínútur



Tímaseðill fyrir 
börn 10-12 ára

Tímaseðill

Mínútur Æfingar Áhersluþættir Skipulag

10 mínútur
Samvera með þjálfurum Fræða um heilbrigðan lífstíl

Dæmi: Mikilvægi svefns

Allir saman í setustofu

15 mínútur

Líkamlegar æfingar:

Hnébeygjur * 10

Standandi mjaðmabeygjur * 10

Fugl og hundur * 10

Hnébeygju hopp * 10

Planki 30 sekúndur 

2 hringir af þessum æfingum, klára 

hverja æfingu áður en farið er í næstu

Gera æfingar vel, ekki keppni

Þjálfa líkamlegan styrk og þrek

Jafnvægi og samhæfing

Samvinna

Hvetja félagann

Jákvæðni

Koma blóðinu af stað 

Betri einbeiting

2 saman í hóp

Þú gerir, ég geri

Fyrsti gerir sínar 10 og

hvílir svo meðan félaginn 

gerir sínar 10

Gera æfingarnar svona til 

skiptis þangað til báðir 

eru búnir með allar 

æfingar

45 mínútur

Spil með samvinnu:

Spila í 4-5 manna liðum

Samvinna og liðsheild

Læra vinna saman sem lið

Jákvæðar umræður 

Hjálpa hvort öðru að verða betri

4-5 saman

Allir saman á Discord

til að geta talað saman

5 mínútur

Stutt pása frá tölvuskjá, teygjur:

Teygja vöðva aftan í læri 30 sek

Standandi framanálæristeygja 30 sek

Hundur að horfa niður 30 sek

Aðskilja fingur 5 sek milli allra fingra

Auka hreyfanleika

Liðleika

Hvíla augu

Slökun

Standa upp frá tölvum

Snúa frá skjá 

eða fara úr tölvuherbergi 

ef það er möguleiki

45 mínútur

Frjálst spil Skemmtun

Kynnast mismunandi leikjum

Frjálst



Þjálfun barna á aldrinum 12-14 ára

Markmið æfinga:
• Þjálfa upp lærðar hreyfingar

• Heilbrigður lífstíll og spilahættir

• Sérhæfa sig í ákveðinni tegund leikja

• Auka taktískan skilning í tölvuleikjum

• Jákvætt umhverfi

• Samvinna og liðsheild í tölvuleikjum

• Keppa innbyrgðis

• Samskipti í gegnum spjallforrit

• Auka andlegt og líkamlegt þrek

• Hvaða áhrif heilbrigður lífstíll hefur á rafíþróttaspilun til framtíðar

• Líkamlegar æfingar sem styrkja hreyfanleika, liðleika og samhæfingu



Þjálfun barna á 
aldrinum 12-14 ára
Uppsetning æfinga:

Lagt er upp með að börn á þessum aldri æfi 3 sinnum í viku ásamt
því að fá heimaverkefni og æfingar. Hver æfing er 2 klukkustundir
og eiga iðkendur að vera mættir tímanlega til þess að hægt sé að
hefja æfingu strax. Iðkendur eiga að mæta í íþróttafatnaði á æfingar.
Orkudrykkir og matvæli eru ekki leyfileg á æfingum. Það er mælt
með að hafa með sér vatnsbrúsa.

• Samvera með þjálfurum – 10 mínútur

• Líkamlegar æfingar – 10 mínútur

• Taktísk æfing í tölvuleik, sett upp af þjálfara – 30 mínútur

• Stutt pása frá tölvuskjá, teygjur og spjall um það hvernig gekk
og hvað mætti betur fara – 5 mínútur

• Spil með samvinnu, þjálfa samskipti innan leiksins – 60 mínútur

• Spjalla og fræða hvort annað um hluti í leiknum – 5 mínútur



Tímaseðill 
fyrir börn 
12-14 ára

Tímaseðill

Mínútur Æfingar Áhersluþættir Skipulag

10 mínútur
Samvera með þjálfurum Fræða um heilbrigðan lífstíl

Dæmi: Mataræði

Allir saman í setustofu

10 mínútur

Líkamlegar æfingar:

Framstig * 10

Brunahani * 10

Upphýfingar ofurmaður * 10

Fjallaklifur * 10

Sundspörk * 20

Hliðar planki 20 sekúndur - hvora hlið 

2 hringir af þessum æfingum, klára hverja 

æfingu áður en farið er í næstu

Gera æfingar vel, ekki keppni

Þjálfa líkamlegan styrk og þrek

Jafnvægi og samhæfing

Samvinna

Hvetja félagann

Jákvæðni

Koma blóðinu af stað

Betri einbeiting

2 saman í hóp

Þú gerir, ég geri

Fyrsti gerir sínar 10 og

hvílir svo meðan félaginn gerir 

sínar 10

Gera æfingarnar svona til skiptis 

þangað til báðir eru búnir með 

allar æfingar

30 mínútur

Taktísk æfing í tölvuleik,

sett upp af þjálfara

Þjálfa grunnatriði leiksins Þjálfarar setja upp æfingu 

dagsins sem gengur út á að bæta 

ákveðna hæfni í leiknum

5 mínútur

Stutt pása frá tölvuskjá, teygjur:

Köngulóamaður 30 sek

Dúfu pósa 30 sek

Hryggsnúningur 30 sek hvor hlið

Fingra teygja 5 sek hver fingur

Auka hreyfanleika

Liðleika

Hvíla augu

Slökun

Standa upp frá tölvum

Snúa frá skjá 

eða fara úr tölvuherbergi ef það 

er möguleiki

60 mínútur

Spil með samvinnu Samvinna og liðsheild

Bæta samvinnu sem lið

Jákvæðar umræður 

Hjálpa hvort öðru að verða betri

4-5 saman

Allir saman á Discord

til að geta talað saman

5 mínútur
Spjall um æfingu Samskipti

Veikleikar / styrkleikar

Allir koma saman í hóp



Þjálfun unglinga á aldrinum 14-16 ára

Markmið æfinga:

• Taka þjálfun uppá næsta stig

• Heilbrigður lífstíll og spilahættir

• Vinna í að fullkomna aðgerðir í sínum leik

• Auka við taktískan skilning

• Jákvætt umhverfi

• Samvinna og liðsheild í tölvuleikjum

• Æfa sem lið

• Keppa innbyrgðis

• Þjálfa andlegt og líkamlegt þrek til að bæta getu í rafíþróttum

• Tileinka sér heilbrigðan lífstíl til þess að ná langt

• Líkamlegar æfingar sem styrkja hreyfanleika, liðleika og samhæfingu

• Afrekspælingar, þeir sem vilja ná enn lengra geta keppt saman sem
lið á rafíþróttamótum



Þjálfun unglinga á 
aldrinum 14-16 ára
Uppsetning æfinga:

Lagt er upp með að unglingar á þessum aldri æfi 3 sinnum í
viku ásamt því að stunda markvissar líkamlegar æfingar utan
æfingatíma til að bæta sig enn frekar. Hver æfing er 2
klukkustundir og eiga iðkendur að vera mættir tímanlega til
þess að hægt sé að hefja æfingu strax. Iðkendur eiga að mæta í
íþróttafatnaði á æfingar. Orkudrykkir og matvæli eru ekki
leyfileg á æfingum. Það er mælt með að hafa með sér
vatnsbrúsa.

• Skipulagning æfingar í samráði með þjálfara – 10 mínútur

• Líkamlegar æfingar – 10 mínútur

• Taktísk æfing í tölvuleik, hver og einn vinnur í sínum
veikleikum – 30 mínútur

• Stutt pása frá tölvuskjá, teygjur og skipulagning með
liðsfélögum – 5 mínútur

• Spil sem liðsheild, æfa taktík saman sem lið – 60 mínútur

• Ræða saman sem lið um það hvað gekk vel og hvað má fara
betur – 5 mínútur



Tímaseðill 
fyrir 
unglinga 
14-16 ára

Tímaseðill

Mínútur Æfingar Áhersluþættir Skipulag

10 mínútur
Samvera með þjálfurum Fræða um heilbrigðan lífstíl

Dæmi: Andleg heilsa

Allir saman í setustofu

10 mínútur

Líkamlegar æfingar:

Hnébeygjur * 10

Fjallaklifur * 10

Planki 45 sek

Hnébeygju hopp * 10

Mjaðmabrú * 10

2 hringir af þessum æfingum, klára hverja 

æfingu áður en farið er í næstu

Gera æfingar vel, ekki keppni

Þjálfa líkamlegan styrk og þrek

Jafnvægi og samhæfing

Samvinna

Hvetja félagann

Jákvæðni

Koma blóðinu af stað

Betri einbeitning

Allir vinna á sínum hraða

30 mínútur

Taktísk æfing í tölvuleik,

hver og einn vinnur í sínum veikleikum

Bæta veikleika

Fullkomna grunnatriði

Hver iðkandi finnur það sem 

hann vill vinna í að bæta og æfir 

það

5 mínútur

Stutt pása frá tölvuskjá, teygjur:

Þríhöfða teygja 30 sek

Sveigja á úlnlið 30 sek

Framlenging á úlnlið 30 sek

Þumlalenging 15 sek

hvora hendi

Auka hreyfanleika

Liðleika

Hvíla augu

Snúa frá skjá 

Setja saman lið fyrir næsta hluta 

æfingar og skipuleggja

60 mínútur

Spil sem liðsheild

Keppni innan félags

Samvinna og liðsheild

Bæta samvinnu sem lið

Keppnisþjálfun

Vinna vel undir pressu

Jákvæð samskipti

4-5 saman í liði

Setja upp netþjón og keppa 

innbyrgðis

5 mínútur
Spjall um æfingu Samskipti

Veikleikar / styrkleikar

Allir koma saman í hóp



Líkamleg þjálfun

Líkamleg þjálfun er mikilvæg fyrir rafíþróttafólk, bæði fyrir betri lífsgæði og árangur
í rafíþróttum. Líkamleg þjálfun er orðin mikilvægur hluti af rafíþróttaþjálfun nú til
dags. Rafíþróttir geta tekið mikið á líkamlega hjá rafíþróttafólki bæði á æfingum og í
keppni. Æfingar og keppni geta staðið yfir í langan tíma og það þarf að geta haldið
einbeitingu allan tíman og geta spilað eftir bestu getu. Líkamleg þjálfun er einnig
nauðsinleg fyrir rafíþróttafólk til þess að koma í veg fyrir möguleg meiðsli.
Algengustu meiðsli rafíþróttafólks eru augnþreyta, háls og bakmeiðsli, úlnliðs og
handameiðsli. Flest þessara meiðsla koma vegna skorts á hreyfingum ákveðina svæða
líkamans. Það er því ljóst að líkamleg þjálfun er eitthvað sem allt rafíþróttafólk ætti
að stunda reglulega. Líkamleg þjálfun rafíþróttafólks byggir helst á að styrkja kvið,
bak og neðri líkama. Ásamt sérhæfum handa æfingum fyrir rafíþróttafólk.

Kostir líkamlegrar þjálfunar:

• Bætir einbeitingu

• Eykur blóðflæði

• Hraðar úrvinnslu

• Bætir viðbragðstíma

• Bætir lífsgæði

• Eykur getu líkamans til að höndla álag og streitu

• Minnkar líkur á meiðslum



Líkamlegar æfingar

Nokkrar góðar útfærslur af hnébeygjum:

Hnébeygjur er góðar til að styrkja neðri líkamann, lærvöðva framan og aftan,
rassvöðva og kálfa. Mjög góð æfing fyrir rafíþróttamenn þar sem að þeir sitja oft
mikið. Æfingin kemur blóðflæðinu á stað í fótum, eykur liðleika og styrkir helstu
vöðvahópa neðri líkamans ásamt því að styrkja kviðvöðva. En það að hafa sterkan
kvið hjálpar til við það að halda góðri líkamsstöðu þegar setið er við tölvuna. Það er
mikilvægt að hafa í huga þegar verið er að framkvæma hnébeygju að gera það rétt
til þess að nýta alla kosti æfingarinar og minnka líkur á meiðslum.

Hnébeygjur eru framkvæmdar þannig að einstaklingur byrjar í standandi stöðu með
axlarbreidd milli fóta, tær vísa smáveigis út frá líkamanum. Það sem þarf svo að
hafa í huga þegar farið er niður í hnébeygju er að spenna maga, horfa beint fram,
halda baki beinu, þrýsta rassi aftur og passa að hné fari ekki framfyrir tær. Markmið
æfingarinnar er svo að komast niður í 90° stöðu með hné og lyfta sér aftur upp í
upphafstöðu. Það getur verið gott að krossleggja hendur á bringu, leggja þær á
hnakkann eða halda þeim fyrir framan líkamann. Það er hægt að gera margar
útfærslur af hnébeygju, bæði til að einfalda fyrir byrjendur og svo er hægt að flækja
fyrir lengra komna. Einnig hægt að framkvæma með þyngdum en mælt með fyrir
byrjendur að notast við líkamsþyngd.



Hnébeygjur með stól eða bekk undir rassinum, þar sem markmiðið er að fara niður í hnébeygju
tilla rassinum á stólinn og lyfta sér svo aftur upp. Þetta hjálpar einstakling að vita hvenær komið
er í 90° stöðu og styður við líkamann í botnstöðunni.

Hnébeygju hopp eru framkvæmd alveg eins og venjuleg hnébeygja nema þegar komið er í
botnstöðu þá er markmiðið að sprengja að fullum krafti upp og hoppa frá jörðinni og lenda svo
aftur í upphafstöðu. Góð æfing fyrir sprengikraft og þol.



Framstig og afturstig eru aðeins öðruvísi í framkvæmd en reyna á sömu vöðvahópa.
Upphafstaðan er sú sama og í hnébeygju nema í framstigi þá stígur einstaklingur fram
með annan fótinn og beygjir sig niður þannig hnéið myndar 90°. Þegar komið er í 90° þá
spyrnir einstaklingur sér aftur upp í upphafstöðu. Það sem þarf að hafa í huga er að hné á
ekki að fara framfyrir tær. Afturstig er svo nákvæmlega eins nema þá er stigið með
annan fótinn afturábak og fremra hné myndar 90°.

Kassahopp eða framstig uppá kassa eru svipaðar hreyfingar og hnébeygju hopp og
framstig. Kassahopp er sama hreyfing og hnébeygjuhopp nema það þarf ekki að fara
alveg niður í 90°, heldur bara eins langt og þarf til að ná að sprengja uppá kassann. Það
er hægt að hafa kassa í allskonar hæðum, byrja lágt og hækka svo upp með tímanum.
Þegar komið er uppá kassann er best að stíga bara niður til þess að minnka álagið af
fallinu á líkamann. Framstig uppá kassa er hægt að gera ef einstaklingur á í erfiðleikum
með að hoppa upp. Þá stígur einstaklingur upp á kassann með annan fótinn og lyftir sér
svo upp og sömu leið til baka.



Mjaðma æfingar:

Mjaðmaæfingar gleymast oft í þjálfun en þær eru afar mikilvægar, það eru yfir 20 vöðvar sem
liggja um mjaðmirnar. Þar sem að rafíþróttafólk situr mikið í sömu stöðu getur það haft þau áhrif
að mjaðmirnar verða stífar. Stífar mjaðmir get valdið verkjum við margar grunn hreyfingar eins
og að sparka, beygja sig og hlaupa, ásamt því að setja mikið álag á hrygginn. Með því að gera
æfingar sem styrkja og liðka mjaðmir getum við komið í veg fyrir slík meiðsli. Æfingarnar hérna
fyrir neðan styrkja líka vöðvana aftan á lærinu og neðra bakið.

Brunahani er framkvæmdur þannig að einstaklingur byrjar á fjórum fótum með axlir fyrir ofan
hendur og mjaðmir fyrir ofan hné. Einstaklingur spennir svo kvið og rassvöðva og lyftir öðrum
fæti til hliðar út frá líkamanum. Markmiðið er að halda fætinum í 90° stöðu og lyfta eins hátt og
mögulegt er. Síðan er farið niður með fótinn aftur í upphafsstöðu.

Asnaspark er framkvæmt þannig að einstaklingur byrjar á fjórum fótum með axlir fyrir ofan
hendur og mjaðmir fyrir ofan hné. Einstaklingur spennir svo kvið og rassvöðva og lyftir öðrum
fæti upp og afturábak (líkt og verið sé að sparka aftur fyrir sig). Markmið hreyfingarinnar er þó
ekki að sparka aftur heldur vanda sig við að gera hreyfinguna rétt. Lyfta fæti eins hátt og
möguleiki er og svo aftur til baka í upphafsstöðu.



Mjaðma brú er framkvæmd þannig að einstaklingur byrjar liggjandi á bakinu með fætur í
axlarbreydd og hné beygð þannig að þau mynda öfugt V. Hendur liggja á jörðinni meðfram
líkamanum. Markmið æfingarinnar er svo að nota kraft frá hælum til þess að lyfta upp mjöðm
þannig að líkami myndar brú. Þegar komið er í brú er gott að halda líkama beinum og spenna
rassvöðva og láta sig svo síga aftur niður í upphafsstöðu.

Standandi mjaðmabeygjur eru framkvæmdar þannig að einstaklingur stendur uppréttur með
fætur í axlarbreidd, hendur á hnakka og hné örtítið beygð. Markmið æfingarinnar er svo að spenna
kviðinn og beygja sig fram frá mjöðm þangað til einstaklingur finnur teygju aftan í lærum. Passa
uppá það að halda baki beinu allan tímann, þegar einstaklingur finnur fyrir teygju aftan í lærum þá
á að lyfta sér aftur upp sömu leið til baka í upphafsstöðu.



Bakæfingar:

Fyrir rafíþróttafólk sem situr mikið eru bakæfingar mikilvægar. Það er vegna þess að líkamsstaða
við tölvuleikjaspilun er oft ekki nógu góð. Margir sitja hallandi fram á borðið með höfuðið fyrir
ofan hné. Fyrir það fyrsta setur þetta mikið álag á neðra bakið sem getur valdið verkjum og
jafnvel mjög alvarlegum bakmeiðslum ef ekkert er gert. Þegar fólk situr fyrir framan tölvu
löngum stundum reynir það nánast ekkert á bakvöðvana og setur bakið í slæma stöðu og það
veldur því að einstaklingar stífna upp í bakinu, getur endað með krippu á bakinu. Sterkir
bakvöðvar eru mikilvægir þar sem þeir veita stöðuleika fyrir hryggjarsúluna og hjálpa þannig til
við að halda líkamanum í eðlilegri stöðu. Það er því algjört lykilatriði fyrir rafíþróttafólk að gera
einhverjar æfingar fyrir bakið til þess að koma í veg fyrir hverskonar bakmeiðsli.

Ofurmaður er æfing sem er framkvæmd þannig að einstaklingur liggur á maganum með hundur
beinar út fyrir framan líkamann, eins og ofurmaður á flugi. Markmiðið er svo að spenna rassvöðva
og neðra bak og lyfta bæði höndum og fótum frá jörðinni á sama tíma, ásamt því að lyfta
bringunni frá jörðinnu. Þegar komið er í þá stöðu er gott að halda í nokkrar sekúndur og svo slaka
aftur niður í upphafsstöðu.

Upphýfinga ofurmaður er ekki eins og hefðbundnar upphýfingar heldur byrjar einstaklingur
liggjandi á maganum með hendur á jörðinni í línu við bringuna. Hendurnar eiga vera í þeirri stöðu
að þær mynda stafinn W. Markmiðið er svo að spenna rassvöðva og neðra bak og lyfta bringunni
frá jörðinni. Þegar komið er í þá stöðu er gerð sama hreyfing og gerð er við það að hýfa sig upp.
Hendur tegðar fram upp frá líkamanum og svo toga þær til baka að bringunni og spenna vöðvana í
efra bakinu þegar komið er í W stöðu með hendur. Hreyfingin er svo endurtekin nokkrum sinnum.



Fugl og hundur er æfing sem reynir á neðra bak og kvið, hjálpar til við að auka stöðuleika og
bæta líkamsstöðu. Æfingin er framkvæmd þannig að einstaklingur kemur sér fyrir á 4 fótum líkt
og hundur, hendur fyrir neðan axlir og hné fyrir neðan mjöðm. Markmiðið er svo að spenna kvið,
halda baki beinu og lyfta vinstri fæti og hægri hendi samtímis út frá líkamanum. Hendin fer fram
og fóturinn aftur, reyna að lyfta þannig að bæði hendin og fóturinn eru í beinni línu meðfram
líkamanum. Það er síðan farið sömu leið niður í upphafsstöðu og tekið hinumeginn, sem sagt
hægri fótur og vinstri hendi.

Mynda stafi með höndum er æfing sem er góð til að styrkja bakvöðva og auka stöðuleika axla.
Æfingin er framkvæmd þannig að hendur einstaklings mynda ákveðna stafi. Það eru stafir eins og
I, Y, T, W og O. Einstaklingur byrjar á því að leggjast á magann og myndar einhvern af upptöldum
stöfum með höndunum. Það er bæði hægt að gera æfinguna þannig að stafirnir eru gerðir hver á
eftir öðrum eða þá unnið með hvern og einn sér. Allir stafir eru framkvæmdir með hendur fyrir
framan höfuð nema O þá eru hendur settar saman á mjóbaki. Þegar búið er að mynda einhvern
staf með höndum er svo markmið æfingarinnar að lyfta höndum úpp frá jörðinni. Reyna að setja
eins litla beygju á neðra bak og mögulegt er frekar reyna að nota axlar og bakvöðva í lyfturnar.
Þegar hendur eru svo komnar upp frá jörðinni á að spenna efra bakið og halda í nokkrar sekúndur
og svo fara aftur niður. Halda höfði aðeins frá jörðu í beinni línu við líkama.



Kviðæfingar:

Kviðæfingar eru mikilvægar fyrir rafíþróttafólk til að bæta líkamsstöðu og
stöðuleika. Kviðvöðvar styðja við hrygginn og mjaðmagrindina, þeir virka
einnig eins og tengiliður á milli efri og neðri hluta líkama. Nánast allt sem
við gerum í daglegu lífi hefur eitthvað að gera með kviðvöðvana, þeir eru
líka mikilvægir til þess að við getum staðið upprétt. Sterkur kviður er góður
til þess að geta haldið góðri líkamsstöðu þegar verið er að spila tölvuleiki.
Þegar verið er að gera kviðæfingar fyrir rafíþróttafólk eða bara fólk sem situr
mikið er ekki gott að vera að gera mikið af hefðbundnum kviðæfingum, helst
bara sleppa þeim. Það er vegna þess að þegar fólk situr fyrir framan tölvu er
það oft með krippu á bakinu þannig að höfuðið er staðsett er fyrir ofan hné.
Hefðbundnar kviðæfingar eins og kviðlyftur setja líkamann í þessa sömu
slæmu stöðu aftur og aftur. Ef við ímyndum okkur kreditkort sem stöðugt er
beyglað fram og aftur, það mun á endanum brotna. Hefðbundnar kviðæfingar
eins og kviðlyftur virka þannig á mjóbakið og geta valdið alvarlegum
meiðslum. Það eru hinsvegar aðrar æfingar sem hægt er að gera til að styrkja
kviðinn án þess að setja þetta slæma álag á mjóbakið.

Planki er mjög góð kviðæfing sem bætir líkamsstöðu og getur komið í veg
fyrir bakverki eða jafnvel hjálpa til við að losna við bakverki. Æfingin er
framkvæmd þannig að líkaminn er í beinni línu, hendur í 90° stöðu með
olnboga á jörðinni fyrir neðan axlir. Úlnliðir eiga svo að vera í beinni línu frá
olnbogum, snúa fram. Markmið æfingarinnar er að halda líkamanum alveg
beinum, rassinn á ekki að vera upp í loft eða síga niður. Til þess þarf að
spenna kvið og rassvöðva. Halda þessari stöðu í 30 sekúndur til mínútu. Hægt
að byrja með minni tíma eða lengja tímann þegar einstaklingur er kominn
með góð tök á æfingunni.



Hliðar planki er alveg eins og venjulegur planki nema einstaklingur liggur á hliðinni og setur
hendina sem er nær jörðinni á jörðina með olnboga undir öxlum. Markmiðið er svo eins og með
plankann að halda líkamanum í beinni línu með því að spenna kvið og rassvöðva. Hliðarplanki
getur verið erfiðari fyrir flest alla þannig að gott er að hafa eðeins styttri tíma en í venjulegum
planka.

Fóta lyftur er kviðæfing sem er góð fyrir neðri hluta kviðvöðva. Æfingin er framkvæmd þannig
að einstaklingur liggur á bakinu með líkamann alveg beinan og hendur meðfram síðum.
Markmiðið er svo að halda fótum beinum of lyfta þeim upp þannig þeir vísa beint upp í loft. Það
sem þarf að hafa í huga er að halda bakinu beinu á jörðinni og nota kviðvöðvana til þess að lyfta
fótum upp. Þegar komið er upp þá lætur einstaklingur fæturnar síga hægt niður aftur í
upphafsstöðu, halda spennu á kvið allan tímann.



Sund spörk er æfing sem er framkvæmd þannig að einstaklingur liggur á bakinu með líkamann í
beinni línu og hendur niður með síðum. Markmiðið er svo að lyfta fótum aðeins upp frá jörðu,
spenna kviðvöðva og sparka létt upp og niður líkt og fótatök í skriðsundi. Halda spennu á
kviðvöðvum allan tímann meðan verið er að gera æfinguna.

Skæra spörk er æfing sem er framkvæmd þannig að einstaklingur liggur á bakinu með líkamann í
beinni línu og hendur niður með síðum. Markmiðið er svo að lyfta fótum aðeins upp frá jörðinni,
spenna kviðvöðva og krossa fætur líkt og þegar verið er að nota skæri. Halda spennu á
kviðvöðvum allan tímann meðan verið er að gera æfinguna.



Hælasnerting er kviðæfing sem er góð fyrir kviðvöðvana á hliðunum. Æfingin er framkvæmd
þannig að einstaklingur leggst á bakið með fætur beygðar þannig að þær mynda öfugt V.
Markmiðið er svo að lyfta öxlum aðeins upp frá jörðinni og nota kviðvöðvana á hliðunum til þess
að teygja sig í hælana á vinstri og hægri til skiptis.

Fjallaklifur er kviðæfing sem reynir einnig á úthald. Æfingin er framkvæmd þannig að
einstaklingur kemur sér fyrir í uppréttri armbeygjustöðu með hendur fyrir neðan axlir. Markmiðið
er svo að spenna kviðvöðva og fara með annað hné upp að bringu með því að lyfta tám frá jörðu.
Það er svo farið aftur til baka í upphafsstöðu og svo gert það sama með hinum fætinum. Það er
svo hægt að auka hraðann og hné á vinstri og hægri fæti fara til skiptis upp að bringu. Mikilvægt
er að halda líkamanum beinum og kviðvöðvum spenntum allan tímann.



Teygjur

Teygjur eru mikilvægar fyrir liðleika og heilsu vöðva. Liðleiki er nauðsinlegur til að
viðhalda hreyfingu í liðum. Skortur á liðleika veldur stittingu vöðva og þeir verða
stífir.

Rafíþróttafólk situr mikið og gerir sömu fínhreyfingarnar löngum stundum. Þetta
veldur því að líkaminn stífnar upp og þegar það gerist koma yfirleitt upp verkir sem
geta orðið slæmir. Mikið af meiðslum sem rafíþróttafólk lendir í væri mögulega hægt
að koma í veg fyrir með reglulegum teygjum. Þegar rafíþróttafólk er að æfa eða í
keppni þá er einnig mikilvægt að taka stuttar pásur til þess að teygja aðeins úr sér.
Sniðugt er að vera með teygju rútínu sem hægt er að gera inná milli á æfingum og í
keppni. Teygjur fyrir rafíþróttafólk byggja helst á að liðka stærstu vöðvahópa
líkamans. Ásamst sérhæfum teygjum fyrir hendur rafíþróttafólks.

Kostir þess að teygja reglulega:

• Aukinn liðleiki

• Viðheldur hreyfingu í liðum

• Bætir líkamlega frammistöðu

• Aukið blóðflæði til vöðva

• Bætir líkamsstöðu

• Minnkar líkur á meiðslum

• Róandi og getur minnkað stress



Teygjur fyrir rafíþróttir
Teygjur fyrir helstu stóru vöðvahópa líkamans:

Dúfu pósa er góð mjaðmateygja fyrir rafíþróttafólk. Vegna þess að með því að losa um stífar
mjaðmir getur þú komið í veg fyrir verki í mjóbaki. Stífar mjaðmir geta einnig valdið því að
líkamsstaða verður slæm. Dúfu pósan er framkvæmd þannig að einstaklingur leggur annan fótinn
á jörðina fyrir framan líkama, þannig að hné og fótur eru á jörðinni og hné beygt í 90° stöðu. Hinn
fóturinn liggur á jörðinni fyrir aftan líkamann. Markmiðið er svo að halla sér fram á fremri fótinn
til þess að fá teygju aftan í mjöðm og rass. Þegar einstaklingur finnur teygju er gott að halda þar í
30 sekúndur og skipta svo um fót.

Köngulóamaðurinn er góð teygja fyrir mjaðmir og nára. Köngulóamaðurinn er framkvæmdur
þannig að einstaklingur byrjar í uppréttri armbeygjustöðu með axlarbreydd milli handa.
Markmiðið er svo að fara með annan fótinn fram til hliðar við hendur og þrýsta mjöðminni fram
þar til einstaklingur finnur góða teygju í náranum. Hægri fótur fer hægra megin við hendur og
vinstri fer vinstra megin. Gott er að halda teygjunni í 30 sekúndur á hvorri hlið.



Teygjur fyrir vöðva aftan í læri eru mikilvægar fyrir rafíþróttafólk. Vegna þess að ef
einstaklingur er stífur aftan í læri þá getur það sett álag á mjóbakið og valdið verkjum í mjóbaki.
Einstaklingar sem sitja mikið stífna oft upp í vöðvum aftan í læri. Það eru nokkrar mismundi
útfærslur af teygjum fyrir þessa vöðvahópa. Það er hægt að sitja á jörðinni með bakið beint og
fætur beinar út frá líkamanum og teygja sig í tærnar. Bæði er hægt að gera annan fót í einu eða
báða samtímis. Gott er að beygja hné aðeins til að finna teygjuna vel aftan í lærum. Það er einnig
hægt að gera þessa teygju standandi með því að setja annan fótinn á stól eða borð fyrir framan sig
og teygja sig í tærnar. Gott er að halda teygjunni í 30 sekúndur.

Hundur að horfa niður er virkilega góð teygja þar sem hún teygir á mörgun stöðum líkamans.
Hún teygir á mjöðm, aftan í læri og á kálfum ásamt því að styrkja hendur, framan á læris vöðva og
ökkla. Teygjan er líka góð til að losa um bak, bringu og axlir. Hundur að horfa niður er
framkvæmd þannig að einstaklingur byrjar á fjórum fótum eins og hundur, vera með tærnar á
jörðinni. Markmiðið er svo að lyfta rassinum upp í loft með því að nota kraft frá hnjám og
höndum, mynda öfugt V með líkanum þannig að teygja finnst aftan í lærum og kálfum. Halda
baki beinu og þrýsta bringu inn í átt að hnjám. Passa að mynda ekki krippu á bakinu. Gott að
halda teygju í 30 sekúndur.



Standandi framanálæristeygja er mikilvæg þar sem að það eru stórir vöðvar framan á lærinu
sem geta orðið fyrir meiðslum ef þeir eru mjög stífir. Vöðvar framan á læri eru mikilvægir og eru
virkir við nánast allt sem við gerum í daglegu lífi, það er því mikilvægt að teygja vel á þeim. Þessi
teygja er mjög einföld og er framkvæmd þannig að einstaklingur stendur beinn og lyftir öðrum
fæti upp að rassinum og heldur undir ristina með hendinni og þrýstir mjöðminni fram. Þó svo að
hún sé auðveld í framkvæmd er samt mikilvægt að hafa nokkra hluti á hreinu. Það er að halda
líkama alveg beinum og ekki setja einhverja sveigju á bak eða halla sér fram. Hné á báðum fótum
eiga vera samhliða og snertast. Gott að halda 30 sekúndur á hvorn fót.

Hryggsnúningur er hreyfing sem er notuð mikið í yoga til að bæta meltingarstarfsemi líkamans,
halda liðleika á hryggnum, koma í veg fyrir bakverki og losa um stress. Fyrir rafíþróttafólk er
þetta góð hreyfing vegna þess að við mikla kyrrsetu getur hryggurinn stífnað upp og verkir koma í
mjóbak, þá er gott að gera þessa hreyfingu til að losa um spennu. Þetta er einnig gott til að losa
um stress, hægt að koma sér fyrir í stöðunni og einbeita sér að því að anda hægt og rólega.
Hryggsnúning er hægt að framkvæma bæði liggjandi og sitjandi. Besta leiðin fyrir góða slökun er
að gera hryggsnúning liggjandi. Það er framkvæmt þannig að einstaklingur leggst á bakið og
beygja annan fótinn og leggja hann yfir hinn eins og verið sé að vinda hrygginn. Gott að halda
stöðunni í 30 sekúndur á hvora hlið og einbeita sér að því að anda rólega. Hreyfingin á ekki að
vera óþægileg.



Bringu teygja er góð fyrir rafíþróttafólk vegna líkamsstöðunnar sem þau sitja í þegar þau eru að
spila. Hendur eru yfirleitt fram á borðið fyrir framan og flestir halla aðeins fram. Þetta getur gert
það að verkum að vöðvar í bringunni stífna og getur það til lengdar valdið enn meiri fram halla á
bakið þannig að líkamsstaðan verður enn verri. Bringu teygja getur einnig losað um verki í efra
baki ásamt því að hjálpa til við að bæta andadrátt. Þegar teygt er á bringunni opnar það upp
bringuna og rifbein, þannig að þegar einstaklingur andar djúpt nær hann meira lofti sem þýðir
súrefnisríkara blóðflæði. Teygjan er framkvæmd þannig að einstaklingur stendur til hliðar við
horn á vegg eða inn í dyragætt og leggur aðra hendina upp að veggnum. Hendin er í 90° stöðu og
lófi og olnbogi snerta vegginn. Markmiðið er svo að halla sér fram þannig að einstaklingur finnur
teygju í bringunni. Gott að halda í 30 sekúndur hvora hlið.

Þríhöfða teygja er einnig góð fyrir rafíþróttafólk vegna þess að við spilun notast þríhöfða vöðvar
mikið. Það þarf því að teygja á þeim til að forðast það að stífna upp og lenda í meiðslum.
Þríhöfðateygja er framkvæmd þannig að önnur hendin er beygð afturfyrir höfuð þannig að lófinn
snertir herðablað. Einstaklingur leggur svo hina hendina á olnbogann og þrýstir hendinni neðar
þannig að teygja finnst á þríhöfða. Gott er að halda teygjunni í 30 sekúndur á hvora hendi.



Sérhæfar teygjur fyrir rafíþróttafólk:

Sveigja á úlnlið er framkvæmd þannig að einstaklingur er með aðra hendina beint út frá
líkamanum og lófi snýr niður. Markmiðið er svo að leggja hina hendina á handabakið og toga
lófann að sér. Þetta ætti að gefa góða teygju utaná framhandleggnum. Gott er að halda teygjunni í
30 sekúndur á hvora hendi.

Framlenging á úlnlið er framkvæmd þannig að einstaklingur er með aðra hendina beint út frá
líkamanum og lófi snýr upp. Markmiðið er svo að leggja hina hendina í lófann og toga hann að
sér. Þetta ætti að gefa góða teygju innaná framhandleggnum. Gott er að halda teygjunni í 30
sekúndur á hvora hendi.



Fingra teygja er framkvæmd þannig að einstaklingur er með hendina fyrir framan sig og notar
svo hina hendina til að toga hvern og einn fingur aftur. Þetta ætti að gefa góða teygju á fingurnar,
gott er að halda 5-10 sekúndur í hvern fingur og renna 2 sinnum í gegnum hvern og einn fingur.

Þumlalenging er framkvæmd þannig að einstaklingur beygir þumalinn inn í lófann og grípur
utanum hann með hinum fingrunum. Einstaklingur setur svo hendina beint út frá líkama þannig að
litli fingur snýr niður. Markmiðið er svo með þumalinn inní lófanum að nota hina fingurnar til að
toga á þumalinn þannig að teygja finnst ofaná þumli og við úlnlið. Gott er að halda í 30 sekúndur
á hvora hendi.



Aðskilja fingur er framkvæmt þannig að einstaklingur nota aðra hendina til að ýta hverjum og
einum fingri frá hvor öðrum. Það þarf að passa uppá að ýta ekki of fast. Gott er að halda 5-10
sekúndur á milli allra fingra á báðum höndum og fara 2 sinnum í gegnum það.



Góð líkamsstaða fyrir rafíþróttir

Þar sem að rafíþróttafólk situr mikið fyrir framan tölvu er mikilvægt að halda
góðri líkamsstöðu. Það að sitja löngum stundum er ekki gott fyrir líkamann, hvað
þá ef að maður er í slæmri líkamsstöðu. Til lengdar getur slæm líkamsstaða haft
verulega slæmar afleiðingar, eykur líkur á hinum og þessum meiðslum í baki,
mjöðmum og fleiru. Það er því afar mikilvægt fyrir rafíþróttafólk að vita hvað þarf
að hafa í huga og hvernig líkamsstaða er best.

• Höfuðstaða á að vera þannig að eyru séu staðsett yfir öxlum, ekki halla sér
fram að skjánum

• Augun eiga vera að minnsta kosti 45 cm frá tölvuskjánum og skjárinn að vera í
augnhæð

• Hvíla hendur á stól eða borði þannig að olnbogar séu í 90° stöðu

• Borð á að vera í línu við efsta hluta á lærum einstaklings

• Sitja uppréttur með bakið þrýst að stólnum

• Stóllinn á að vera í þeirri hæð að hné séu í 90° stöðu og fætur hvíli vel á
jörðinni

• Mikilvægt er að vera með góðan stól sem veitir góðan stuðning fyrir bakið

• Kostur ef að hægt er að halla höfði að stólnum til að hvíla háls



Andleg heilsa

• Líkamleg heilsa: Líkamleg og andleg heilsa haldast í hendur, ef

líkamleg heilsa er góð þá líður einstakling yfirleitt betur

andlega.

• Svefn: Svefn er afar mikilvægur þar sem rafíþróttir snúast mikið

um einbeitingu, viðbragðstíma og skýra og stefnumótandi

hugsun. Ef einstaklingar fá ekki nægilega mikinn svefn getur

það komið verulega niður á þessum eiginleikum. Þegar verið er

að keppa í rafíþróttum þá viltu hafa þessa hluti alveg 100%.

• Fyrir börn á aldrinum 10-12 ára er mælt með að sofa í 9-11

klukkustundur.

• Fyrir börn á aldrinum 12-14 ára er mælt með að sofa í 9-11

klukkustundir.

• Fyrir unglinga á aldrinum 14-16 ára er mælt með að sofa í 8-10

klukkustundir.

• Mataræði: Hollt mataræði fær fólk til að líða betur og mataræði skiptir klárlega máli

fyrir rafíþróttafólk eins og annað íþróttafólk. Lélegt maratæði getur hægt á

viðbragðstíma rafíþróttafólks og minnkað getu til að halda einbeitingu til lengri tíma.

Mælt er með fyrir rafíþróttafólk að borða holla og fjölbreytta fæðu og helst forðast

mikinn sykur og koffín.

• Félagslíf: Það er afar mikilvægt að eiga góða vini fyrir andlega heilsu. Einangrað fólk er

líklegra til að glíma við andleg vandamál. Það er því mikilvægt að verja tíma með

vinum og vera í kringum annað fólk. Vera með vinum sem þér líður vel í kringum og þú

getur verið þú sjálfur. Ekki reyna að breytast til að tengjast einhverjum, þar sem er engin

tenging.

Til þess að ná langt í rafíþróttum þarf að huga að andlegri heilsu. Það eru margir hlutir

sem tengjast andlegri heilsu sem geta haft áhrif á útkomu leikja í rafíþróttum. Hér fyrir

neðan koma dæmi um hluti sem tengjast andlegri heilsu og eru mikilvægir fyrir

rafíþróttafólk sem vill ná langt.



Andleg þjálfun

Rafíþróttir taka mikið á andlega. Keppni í rafíþróttum getur staðið yfir í langan tíma og oft
lítil pása milli leikja. Til þess að geta haldið fullri einbeitingu og spilað eins vel og möguleiki
er þarf að vera vel undirbúinn andlega. Það þarf að geta tekist á við mótlæti, það tapa allir
einhverntíman og það þýðir ekkert að vera svekkja sig á hlutum sem þegar hafa gerst. Það er
oft stutt milli leikja í rafíþróttakeppnum. Þannig ef einhver leikur tapast þurfa leikmenn að
vera fljótir að finna út hvað fór úrskeðis og finna leiðir til að gera betur í næsta leik. Gengur
ekkert að missa hausinn, einbeitingin þarf að vera 100% allan tímann. Það þarf að huga vel
að andlegri heilsu til þess að brenna ekki út vegna mikils álags. Það er hugsanlega ein ástæða
þess að ferill rafíþróttafólks er svona stuttur. Vegna þess að þetta mikla álag og pressa sem
fylgir því að keppa í rafíþróttum getur hreinlega orðið of mikil ef ekki er hugað að andlegri
heilsu.

• Slökunaræfingar er eitthvað sem hægt er að nýta sér á milli leikja á æfingum eða jafnvel í
keppni til þess að halda einbeitingu. Það eru til allskonar tegundir slökunaræfinga, þær
gætu verið sniðugur kostur fyrir þá sem finna fyrir mikilli streitu við keppni og þurfa að
róa hugann aðeins milli leikja. Slökunaræfingar sem hægt er að nota sér er eins og t.d.
öndunaræfingar, teygjur og hugleiðsla.

• Íþróttasálfræðingur er eitthvað sem gott er að hafa möguleika á fyrir rafíþróttafólk til að
leita til ef einhver vandamál koma upp. Þegar kemur að keppni í rafíþróttum getur verið
slæmt að vera að glíma við einhver vandamál í lífinu utan tölvuleiksins. Það getur haft
slæm áhrif á það hvernig einstaklingur spilar. Íþróttasálfræðingur væri þá
rafíþróttafólkinu innan handar til þess að ræða og vinna úr vandamálum sem get komið
upp.



Liðsheild

Sterk liðsheild og góður liðsandi skiptir miklu máli í rafíþróttum. Það hefur áhrif
á sjálfstraust og líðan leikmanna sem hefur svo áhrif á spilamennsku hvers og
eins leikmanns. Í rafíþróttum er yfirleitt keppt í liðum þannig að leikmaður í
rafíþróttum þarf að vera góður að vinna með öðrum. Í rafíþróttum hefur hver og
einn leikmaður sitt hlutverk og þarf að vita til hvers er ætlast af honum þegar
verið er að keppa. Það er mismunandi eftir leikjum hvernig hlutverk hver og einn
leikmaður hefur. Samskipti liðs eru algjört lykilatriði fyrir góða liðsheild,
samskipti bæði innan leiksins og utan.

• Samskipti innan leiksins eru mjög mikilvæg og þurfa að vera vel æfð. Það
þurfa allir liðsmenn að vera með taktík liðsins á hreinu og vita sín hlutverk.
Þegar verið er að spila er mikilvægt að tala ekki of mikið vegna þess að
liðsfélagar þurfa að heyra í leiknum til að geta fundið út hvar mótherjar eru.
Það er því mikilvægt í samskiptum liðs að segja bara hluti sem gagnast og
hjálpa samherjum á meðan á leik stendur. Góð leið til að bæta samskipti er að
læra á umhverfi leiksins og gefa stöðum einföld nöfn sem allir liðsmenn
þekkja. Þegar leikmenn gefa upplýsingar um stöðu mótherja geta þeir þá sagt
þessi nöfn og þá vita samherjar nákvæmlega hvar mótherjinn er staðsettur á
þeim tíma. Þetta getur skipt öllu í rafíþróttum þar sem hvert sekúndubrot
getur skiptir máli, hvort lið vinni eða tapi.

• Samskipti utan leiksins eru einnig mikilvæg fyrir rafíþróttalið. Fyrir liðsfélaga
að verja tíma saman utan tölvuleiksins til að kynnast betur styrkir liðsheild
liðsins mikið. Það getur verið sniðugt að finna sameiginleg áhugamál utan
tölvuleiksins eða stunda einhverja hreyfingu saman.

• Sterk liðsheild vinnur leiki ekki einstaklingar.



Æfingaraðstaða
rafíþrótta
Aðstaða fyrir þjálfun rafíþrótta skiptir miklu máli ef maður vill ná góðum
árangri. Það getur verið kostnaðarsamt að setja upp aðstöðu fyrir rafíþróttir
þar sem að tölvur og búnaður tengdur því kosta mikið. Atvinnu rafíþróttalið
um allan heim eru komin með heilu byggingar með allri nýjustu tækni og
nánast öllu sem þörf er á fyrir rafíþróttafólk til þess að bæta sig í sínu fagi.

Það sem er nauðsinlegt að hafa í æfingaraðstöðu fyrir rafíþróttafólk er
auðvitað góðar tölvur og allt sem því fylgir, almennilegir stólar og borð sem
hægt er að stilla fyrir hvern og einn iðkenda. Það er mikilvægt að vera með
nægilega öflugar tölvur sem ráða auðveldlega við þá leiki sem verið er að
æfa. Þetta þarf að uppfæra með tímanum þar sem leikir eru stöðugt að þróast
og þá er þörf á öflugri tölvum.

Aðstaða fyrir líkamlega þjálfun, fyrir yngri bornin er gott að vera með
allavega stóran íþróttasal sem liðið hefur aðgang að á æfingum. Fyrir eldri
einstaklinga er einnig gott ef lið hefur aðgang að líkamsræktaraðstöðu þar
sem allir geta æft saman.

Það getur verið gott að vera með setustofu með stórum skjá, það er þá hægt
að nota þá aðstöðu fyrir spjall og umræður.

Æfingaraðstaða rafíþrótta ætti að vera staðsett í sama húsnæði og aðrar
íþróttagreinar hjá íþróttafélögum. Þar sem er góð íþróttaaðstaða fyrir bæði
líkamlegar æfingar og rafíþróttaþjálfun.



Staðalímynd

Staðalímynd rafíþróttaspilara er eitthvað sem þarf að breyta. Þegar fólk
ímyndar sér rafíþróttaspilara þá hugsa margir um einstakling sem situr fyrir
framan tölvuskjá allan daginn, borðar ruslfæði og hefur ekkert skipulag í
lífi sínu. Þetta er ekki sú ímynd sem við viljum að sé á rafíþróttum og þetta
er alls ekki rétt mynd af því hvernig rafíþróttafólk er nú til dags. Til þess að
ná langt í rafíþróttum þarf gott skipulag, góða líkamlega og andlega heilsu,
hollt mataræði og nægan svefn. Þetta eru allt hlutir sem atvinnu
rafíþróttafólk hugsar mikið um þar sem þetta er það sem getur gefið þeim
yfirhöndina þegar kemur að keppni.



Afrekspælingar

Ferill hjá atvinnu rafíþróttafólki byrjar og endar fyrr en í öðrum íþróttum. Það er erfitt
að segja hvenær ferillinn hefst, það getur verið misjaft eftir einstaklingum en það er
einhverstaðar á aldursbilinu 15-20 ára. Hjá flestum tekur ferillinn svo enda á milli 20-
25 ára vegna þess að þeir annaðhvort missa viðbragðshraða, lenda í meiðslum eða
brenna út af álaginu. Það tekur mikið á bæði líkamlega og andlega heilsu að vera
atvinnu rafíþróttaspilari. Atvinnu rafíþróttafólk þarf að vera með hröð viðbrögð, góða
samhæfingu handa og augna, hafa taktískan skilning í leikjum og getu til að spila
undir mikilli pressu löngum stundum. Ungir iðkendur búa yfirleitt yfir þeirri getu að
vera hraðari í viðbrögðum heldur en þeir sem eru orðnir eldri. Það er ein af ástæðum
þess að ferill atvinnu rafíþróttafólks byrjar fyrr samanborði við aðrar íþróttagreinar.
Annað sem kannski minna er talað um er það hversu mikið rafíþróttir geta tekið á
andlega. Það að sitja fyrir framan tölvuskjá og spila löngum stundum með
einbeitinguna alveg í hámarki og undir mikilli pressu tekur mikið á andlega. Púlsinn
hjá atvinnu rafíþróttafólki sem er að keppa á stórmótum getur farið allt upp í 160-180
slög á mínútu sem er svipað og þegar verið er að taka erfiðar líkamlegar æfingar. Það
hversu mikið álag þetta er bæði líkamlega og andlega að halda einbeitingunni í
hámarki og höndla pressuna spilar stórann þátt í því að ferill atvinnu rafíþróttafólks er
svona stuttur. Fyrst þegar rafíþróttir voru að hefjast þá æfðu leikmenn fyrir framan
tölvuskjá 10-14 klukkustunir á sólahring og gerðu lítið annað nema borða og sofa þess
á milli. Það er stór ástæða fyrir því að svona margir brenna út snemma á ferlinum.
Rafíþróttir hafa þróast með tímanum og það er alltaf verið að reyna finna leiðir til
þess að bæta og lengja feril atvinnu rafíþróttafólks. Það er margt sem hægt er að gera
sem getur haft jákvæð áhrif á feril atvinnu rafíþróttafólks. Þar má nefna líkamlega
þjálfun, andlega þjálfun, mataræði, svefn og fleira.



Heimildarskrá

Heimildir sem notast er við koma úr fræðilega kafla ritgerðar

Myndir sem notast er við skreytingu í þjálfarahandbók eru fengnar hjá Ólafi Hrafni Steinarssyni

Myndir sem teknar eru af æfingum eru teknar af mér sjálfum


