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Útdráttur 

Ritgerð þessi er til B.Sc. prófs í íþróttafræðum við Íþróttafræðdeild við Háskólann í 

Reykjavík, HR. Efni hennar er handknattleikur og þær afkastamælingar sem hafa verið 

gerðar  á A-landsliðum sem og yngri landsliðum Handknattleikssambands Íslands, 

HSÍ, frá árinu 2016 í samstarfi við Íþróttafræði HR. Mælingarnar voru hæð, þyngd og 

reiknaður  líkamsþyngdarstuðull, þolpróf, 2 aflpróf, próf á spretthraða og próf á 

handstyrk. Mælingarnar eru útskýrðar og framkvæmd þeirra lýst auk þess eru 

myndbönd sem sýna framkvæmdina, búnaðinn og þá aðstöðu sem þarf til þess að geta 

endurtekið þessar mælingar hluti verkefnisins. Markmiðið er að handknattleikslið á 

Íslandi geti notfært sér hagnýta hluta ritgerðarinnar og þjálfarar liðanna eigi auðvelt 

með að framkvæma mælingarnar á sínum liðsmönnum á sama hátt og landsliðin gera. 

Það er skemmtilegt og hvetjandi fyrir leikmenn að skoða niðurstöður afkastamælinga 

og með því að framkvæma prófin reglulega og faglega, geta þeir borið niðurstöður milli 

mælinga saman og séð í hvaða prófum eða þjálfunarþáttum viðkomandi þarf að bæta 

sig og æfa meira. Jafnframt geta leikmenn fengið samanburð og séð hvar þeir standa 

miðað við aðra. Markmið höfundar er að þetta hjálpi þjálfurum handknattleiksliða á 

Íslandi að framkvæma faglegar mælingar, nýta útkomuna við skipulag þjálfunar og 

þannig verða leikmönnum, þjálfurum og handknattleikshreyfingunni í heild sinni að 

gagni. 
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Formáli 

Íþróttir hafa átt stóran stað í mínu lífi frá barnsaldri og þá sérstaklega handknattleikur. 

Ég æfði íþróttina í 12 ár og þar standa eftir margar ómetanlegar upplifanir; vinir, 

keppnis- og æfingaferðir innanlands og erlendis, sigrar, töp og reynsla sem erfitt er að 

fá annars staðar. Eftir að skórnir voru lagðir á hilluna frægu þá hefur þjálfun verið mitt 

aðalviðfangsefni í lífinu en þjálfaraferillinn hófst árið 2009, þá sem aðstoðarþjálfari 

Óskars Bjarna Óskarssonar í Val með 7. flokk karla. Síðan þá hef ég unnið með 

mörgum færum einstaklingum og reynt að læra eins og ég get af þeim um leið og ég 

mótaði eigin skoðanir og aðferðir á þjálfun. Menn sem hafa reynst mér hvað best eru 

fyrrnefndur Óskar, sem kom mér út í þjálfun, ásamt Arnari Gunnarssyni, en Arnar gaf 

mér mitt fyrsta tækifæri í meistaraflokksþjálfun í efstu deild og er ég ævinlega 

þakklátur fyrir það. Til gamans má geta að leiðbeinandi minn í þessari lokaritgerð, 

Sveinn Þorgeirsson, var um tíma kennarinn minn í skólanum, yfirmaður minn í félaginu 

(yfirþjálfari handknattleiksdeildar), ásamt því að vera leikmaður meistaraflokks sem ég 

og Arnar þjálfuðum. 

Val á námi í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík var því tiltölulega auðvelt, 

með það aðalmarkmið að bæta mig sem handknattleiksþjálfari. Þegar kom að vali á 

lokaverkefni var handknattleikur að sjálfsögðu efstur á óskalistanum. Eftir að hafa 

kynnst afkastamælingum í HR og aðstoðað við framkvæmd á þeim á landsliðum HSÍ 

bauðst mér að fjalla um mælingar á fræðilegan og hagnýtan hátt, sem ég auðvitað þáði. 

Leit ég á það sem tækifæri til að miðla  þekkingu sem ég hef aflað mér í náminu áfram 

til handknattleikshreyfingarinnar á Íslandi. Það er mín skoðun að styrkþjálfun 

handknattleiksmanna á Íslandi þoli bætingar og vonandi getur þessi hagnýta ritgerð 

mælinga nýst til úrbóta á því. 

Þakkir fyrir leiðbeinslu og aðra aðstoð fá Sveinn Þorgeirsson og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, HR. Einnig hefur fjölskylda mín staðið þétt við bakið á mér en þar 

finnst mér vert að nefna mömmu og pabba, Sigrúnu Birnu og Hauk Parelius, fyrir 

hvatningarorð, yfirferð, góð ráð og fleira í þeim dúr. Báðar ömmur mínar hafa einnig 

reynst mér sérstaklega vel og ber ég Önnu Huldu Norðfjörð og Maríu Ragnarsdóttir 
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bestu þakkir fyrir það. Knattspyrnufélaginu Val og íþróttafræðideild HR þakka ég fyrir 

lán á búnaði og aðstöðu sem þurfti til að taka upp myndbönd sem unnin voru í tengslum 

við þessa ritgerð. Að öðrum ólöstuðum verð ég að minnast á þátt Ásdísar Drafnar 

Guðmundsdóttur og Elísu Sólar Oddgeirsdóttur á lokametrunum í ritgerðinni og án 

stuðnings þeirra, og annara ofantalinna aðila hefði þetta líklega reynst mér mun 

erfiðara.  
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1.  Fræðilegur inngangur 

1.1 Handknattleikur 

Handknattleikur er alþjóðleg liðsíþrótt þar sem sjö leikmenn spila í tveimur liðum og 

keppast að því að kasta bolta í mark (New Rules of the Game, 2016). Sex þeirra 

leikmanna sem spila eru útileikmenn og svo er einn markvörður í hvoru liði. Leikmenn 

skiptast í þessar leikstöður; hægri og vinstri skytta, hægri og vinstri hornamaður, 

línumaður og miðjumaður eða leikstjórnandi. Hér á eftir verður talað um miðjumenn 

og skyttur sem útileikmenn. Yfirleitt eru varamenn sjö talsins og eru skiptingar á þeim 

ótakmarkaðar. Handknattleikur er spilaður á 40 metra löngum og 20 metra breiðum 

leikvelli og leiktíminn er 2x30 mínútna hálfleikir (New Rules Of The Game, 2016).  

Í handknattleik spila margir mismunandi þættir saman. Flestir leikmenn spila 

bæði sókn og vörn, en algengt er að skipta góðum sóknarmanni, sem er hugsanlega 

slakari í vörn, útaf fyrir betri varnarmann (Wagner o.fl., 2014). Hraðinn í leiknum hefur 

aukist mjög mikið eftir mikla þróun síðustu ára. Íþróttin einkennist m.a. af hröðum 

stefnubreytingum í sókn með það markmið að skora mark hjá andstæðingum ásamt því 

að koma í veg fyrir það að andstæðingar skori mark. Sóknarmenn keppast við að koma 

til dæmis skyttu, í góða skotstöðu, með hröðum hreyfingum í stuttar vegalengdir með 

kröftugum stefnubreytingum og maður-á-mann aðgerðum gegn varnarmönnum 

mótherjans ásamt ýmsum öðrum taktískum aðferðum (Wagner o.fl., 2014). 

Handknattleikur býður uppá mikil líkamleg átök á milli varnar- og sóknarmanna eins 

og tæklingar, hindranir og árekstra ásamt fleiru (Bere o.fl., 2014).  

1.2 Líkamlegar kröfur handknattleiksmanna 

Leikurinn gerir margvíslegar líkamlegar kröfur til leikmanna sem fela í sér að þeir séu 

í alhliða góðu líkamlegu ásigkomulagi (Wallace og Cardinale, 1997). Þol til að 

framkvæma marga stutta spretti, alhliða styrkur líkamans, snerpa, stökk- og 

sprengikraftur og liðleiki eru allt mikilvægir þættir. Flestir þjálfarar leggja áherslu á 
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þessa þætti til þess að leikmenn þoli kröfur og álag íþróttarinnar sem best (Wallace og 

Cardinale, 1997). 

 Wagner og félagar telja að leikmenn þurfi að ráða yfir samhæfðum hreyfingum 

þegar þeir hlaupa, stökkva, ýta, breyta um stefnu, gefa boltann, grípa, kasta bolta og 

hindra andstæðinginn. Auk þessa hafa næring, taktík, félagslegir- og hugrænir þættir 

mikil áhrif í handknattleik  (Wagner o.fl., 2014). 

1.2.1 Hæð og þyngd handknattleiksmanna 

Dæmigerðir handknattleiksmenn eru flestir frekar stórir, hávaxnir og þungir 

(Nikolaidis og Ingebrigtsen, 2013). Í rannsókn á liði í efstu deild Grikklands í 

handknattleik árið 2011 kom fram að meðalhæð leikmanna besta liðsins var 185 cm á 

þeim tíma (Nikolaidis og Ingebrigtsen, 2013).  

Rannsókn Ingebrigtsen sýndi fram á að meðalhæð norska undir 16 ára landsliðs 

drengja var 183 cm. (Ingebrigtsen og Jeffreys, 2012). Meðalhæð króatíska landsliðsins 

var 192,1 cm og meðalþyngd 96 kg. (Sporis o.fl.,2010). Ef miðað er við meðalhæð 

Gríska liðsins, sem var 183 cm, þá er þetta frekar há meðalhæð hjá 16 ára drengjunum 

sem eru mögulega ekki fullvaxta ennþá. 

Önnur rannsókn frá þeim félögum Ingebrigtsen og Nikolaidis leiddi í ljós 

meðalþyngd handknattleiksliðs í efstu deild Grikklands árið 2011 en liðið var það besta 

það árið og vógu leikmennirnir að meðaltali 88 kg. (Nikolaitidis og Ingebrigtsen). Þá 

var önnur rannsókn frá Danmörku sem sýndi leikmenn þar í efstu deild vega yfir 90 kg 

að meðaltali en meðalþyngd króatíska landsliðsins var 96 kg (Sporis o.fl., 2010). 

Athuga þarf samt að ekki er hægt að alhæfa um þyngd, en töluverður meðaltalsmunur 

er á milli leikmanna eftir því hvaða leikstöðu viðkomandi spilar. Til dæmis mældust 

danskir hornamenn í kringum 80 kg, sem er skiljanlegt þar sem þeir þurfa að vera liprir 

á sér og snöggir. Á meðan að línumenn, sem standa jafnan í miklum átökum og baráttu,  

vógu í kringum 100 kg. Þá var meðaltal allra leikmanna rétt rúmlega 90 kg, en 

markmenn, skyttur og miðjumenn mældust allir í kringum það meðaltal (Michalsik, 

Madsen og Aagaard, 2015). 
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1.2.2 Þol handknattleiksmanna 

Gott líkamlegt þol er einn af þeim eiginleikum sem handknattleiksmenn þurfa að hafa 

og fæst við þjálfun sem krefst loftháðra athafna eins og við langhlaup, hjólreiðar og 

sund svo dæmi séu tekin (Patel o.fl. 2017). Loftháð þjálfun hefur verið skilgreind af 

The American College of Sports Medicine, ACSM sem sérhver virkni sem krefst 

virkjunar stórra vöðvahópa, er viðhaldið í langan tíma og er taktföst í eðli sínu (Patel 

o.fl. 2017). Loftfirrð þjálfun hefur verið skilgreind af ACSM sem áköf líkamleg virkni 

í stuttan tíma sem er drifin af  orkugjafa innan vinnandi vöðva og er óháð súrefni sem 

orkugjafa (Patel o.fl. 2017).  

Meginmarkmið með mati á hámarksafkastagetu er að sjá magn orku sem 

myndast í vinnandi vöðvum með loftháðum og loftfirrðum efnaskiptum við líkamlega 

áreynslu. Geta stórra vöðvahópa til að aðlagast álagi með því að nota orku frá 

loftháðum efnaskiptum kallast loftháður hæfileki (e. aerobic capacity). Loftfirrður 

hæfileiki er geta vöðva til að aðlagast álagi sem felst í hámarki líkamlegrar virkni og 

varir í mjög stuttan tíma (Sözen og Akyıldız, 2018) 

Hámarksmagn súrefnis (VO2max) sem beinagrindarvöðvar nota á meðan á 

stigvaxandi þolprófi stendur er góður mælikvarði fyrir loftháða getu og er notað sem 

mælikvarði á æfingagetu íþróttamanna.  VO2max  felur í sér lífeðlisfræðilega 

samþættingu starfsemi lungna, hjarta- og æðakerfis og taugakerfis (Sözen og Akyıldız, 

2018). 

Líkamsþjálfun þar sem loftfirrð efnaskipti eiga sér stað fela í sér álag sem er 

yfir loftfirrðarþröskuld. Slíkri ákefð er erfitt að halda áfram í lengri tíma vegna þreytu 

þar sem mjólkursýra safnast upp í vöðvum og blóði. Loftfirrð lotuþjálfun með mikilli 

ákefð (e. anaerobic high-intensity interval training, HIIT) er skilgreind sem þjálfun með 

stuttum tímabilum af nær hámarks- til hámarksákefðar (Sözen og Akyıldız, 2018). 

Í rannsókn frá árinu 2014 æfðu 16 handknattleiksmenn þol þrisvar í viku í 8 

vikur og var hámarkssúrefnisupptaka mæld fyrir þjálfun og eftir 4 og 8 vikur. Eftir 4 

vikur jókst VO2max um 4.75% og 8.83% eftir 8 vikur (Chittibabu, 2014). Kruger og 
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félagar 2013 mældu þol handknattleiksmanna og skiptu í hópa eftir leikstöðu. Í ljós 

kom að hornamenn og útileikmenn höfðu besta þolið. Í rannsókn þar sem borin var 

saman mjólkursýra í blóði afreksmanna og áhugamanna í handknattleik strax að loknu 

fjögurra þrepa ósamfelldu stigvaxandi þolprófi á handknattleiksvellinum var ekki 

marktækur munur á milli magns mjólkursýru í blóði á milli hópa (Gorostiaga, 

Granados, Ibáñez og Izquierdo, 2005). Höfundar töldu að þol væri ekki takmarkandi 

þáttur í frammistöðu í handknattleik (Gorostiaga, Granados, Ibáñez og Izquierdo, 

2005). Í samanburði á rannsóknum þar sem hámarkssúrefnisupptaka (VO2max) var 

mæld í þolprófi á hlaupabretti með stigvaxandi álagi kom í ljós að VO2max var á milli 

55 og 60 ml·kg-1·min-1 hjá afreks- og reyndum handknattleiksmönnum. Höfundar 

fullyrtu að VO2max ætti að vera hærra en 55 ml·kg-1·min-1 í slíku þolprófi og 

rökstuddu það með því að niðurstöður þeirra sýndu tiltölulega stöðug gildi VO2max 

hjá báðum hópum (Wagner, 2014). 

1.2.3 Líkamsstyrkur handknattleiksmanna 

Í yfirlitsgrein bentu Wagner og félagar á að styrkþjálfun sé mikilvæg til að bæta 

frammistöðu í sérhæfðum hreyfingum í handknattleik og einnig til að koma í veg fyrir 

hnignun á frammistöðu í síðari hluta leiktímans. Jafnframt töldu þeir að til að hámarka 

þann styrk sem handknattleikur krefst þurfi að hafa í huga bæði kyn og stöðu leikmanna 

(Wagner, 2014). Kastgeta er talin lykilatriði í árangri handknattleiksmanna og sýnt 

hefur verið fram á tengsl milli hámarks jafnlengdarsamdráttar (e. isometric contraction) 

og kasthraða. Jákvæð áhrif vöðvastyrks á kasthraða í handknattleik hafa komið fram í 

nokkrum rannsóknum og hafa rannsakendur gefið til kynna að leikmenn með mikinn 

vöðvastyrk séu betur í stakk búnir til að framkvæma þær sérhæfðu hreyfingar sem 

handknattleikur krefst (Gorostiaga, Granados, Ibáñez og Izquierdo, 2005). Í rannsókn 

á handstyrk drengja sem léku hand- og körfuknattleik og voru 10 ára og 16-17 ára kom 

í ljós að meðalstyrkur fór vaxandi með aldrinum frá 171,5 Newtonum hjá þeim yngstu 

til 471.8 hjá þeim elstu. Mesti munur var milli þeirra sem voru 13 ára og 14-15 ára eða 

300,3 Newton. Þeir mæltu með að mæla einnig stærð handa þegar velja á leikmenn 

(Visnapuu og Jürimäe, 2007). Hermassi og félagar 2018 könnuðu tengsl milli kasthraða 

og valinna mælikvarða á vöðvakrafti efri og neðri útlima og æfinga í Ólympískum 
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kraftlyftingum. Niðurstöðurnar staðfestu tilgátu þeirra að styrkur bæði efri og neðri 

útlima skipti máli fyrir kastgetu og mæltu með að Ólympískum kraftlyftingum yrði  

bætt við aðra styrkþjálfun til að auka styrk og kasthraða hjá handknattleiksmönnum 

(Hermassi o.fl., 2018). 

1.2.4 Hlaupahraði handknattleiksmanna 

Hlaupahraði leikmanna í sókn og vörn skiptir miklu máli fyrir árangur liðsins, nokkrar 

rannsóknir hafa birst um slíkar mælingar og kom fram í einni þeirra að útileikmenn 

voru sprettharðastir (Sporis o.fl.2010). Í rannsókn Fieseler og félaga 2017  á spretthraða 

þýskra handknattleiksmanna voru línumenn að meðaltali sprettharðastir í 10 metra 

spretti, svo hornamenn, næstir komu útileikmenn og loks markmenn, en í 20 metrum 

riðlaðist röðin þannig að markmenn hlupu að meðaltali hraðar en útileikmenn. Þau 

fundu umtalsverðan mun á líkamsbyggingu, kast- og hlaupahraða hjá leikmönnum eftir 

því hvaða stöðu þeir léku og töldu það undirstrika mikilvægi sérhæfðrar þjálfunar eftir 

stöðu leikmanna (Fieseler o.fl., 2017). Svipað var uppi á teningnum hjá Kruger og 

félögum 2013 sem fundu að hornamenn og útileikmenn höfðu bestan tíma í 30 metra 

sprettprófi. Þeir ályktuðu að upplýsingar um afköst eftir leikstöðu geti gagnast við að 

þróa og hámarka sérhæfða þjálfun fyrir hverja leiksstöðu (Krüger o.fl., 2014). 

Spretthlaup er oft notað til að bæta frammistöðu í handknattleik. Það er auðvelt 

að mæla í mismunandi sprettprófum með stöðluðum mælitækjum. Engu að síður fundu 

Gorostiaga og félagar (2005) ekki marktækan mun á spretthraða afreksmanna og 

áhugamanna í handknattleik (Gorostiaga, Granados, Ibáñez og Izquierdo, 2005). 

Flestar hreyfingar í handknattleik einkennast að mestu leyti af skammvinnri hröðun (0-

3m) með stoppum og stefnubreytingum í hverjum leik (hvort um sig 30-40 sinnum) og 

í minna mæli af sprettum (10-30 m) yfir allan völlin (Michalsik, 2011Póvoas o.fl., 

2012). Hlutfallslegur tími sem leikmenn eru á spretti er mismunandi eftir heimildum 

eða frá 1-3% til 12% af heildarleiktíma en getur engu að síður haft mikil áhrif á leikinn 

vegna hraðaupphlaupa (Wagner 2014, Daneshfar o.fl., 2018).  Afkastapróf fyrir 

spretthraða með stefnubreytingum endurspegla því betur þær kröfur sem gerðar eru til 

handknattleiksmanna. Af þessum sökum var þróað afkastapróf sem er byggt á 
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einkennandi hreyfingum handknattleiksmanna og spretti í sóknar- og varnarleik. Prófið 

hefur verið metið réttmætt og áreiðanlegt (Wagner, 2014). Nýlega var birt grein um 

þróun á sprettprófi með mörgum stefnubreytingum, svokallað RSM test (e. multi 

directional repeated sprint test) og var það metið bæði réttmætt og áreiðanlegt og mæltu 

höfundar með að þetta próf væri notað fyrir leikmenn i handknattleik til viðbótar þeim 

prófum sem þegar eru notuð (Daneshfar o.fl., 2018) 

1.2.5. Kasthraði 

Í rannsókn  sem gerð var á kasthraða handknattleiksmanna eftir því hvaða stöðu þeir 

leika kom í ljós að hraðasta kastið kom frá hornamönnum (23,3 m/sek), svo 

útileikmönnum (23,2 m/sek), þá markmönnum (23,1 m/sek) og loks línumönnum (21,2 

m/sek) (Fieseler o.fl.,2017). Svipuð niðurstaða var í annarri rannsókn þar sem 

hornamenn og útileikmenn höfðu mestan kasthraða (Krüger o.fl., 2014). 

 Rivilla-García, J. o.fl 2011 rannsökuðu muninn á kasthraða með þungum og 

léttum medicinebolta hjá handknattleiksmönnum eftir því hvort þeir voru atvinnumenn, 

hálfatvinnumenn eða ekki atvinnumenn í handknattleik og fundu að atvinnumennirnir 

fengu marktækt bestu útkomuna á prófunum (p<0.001) og töldu kastgetu vera 

afgerandi þátt á keppnis- og atvinnustigi í handknattleik (Rivilla-Garcia o.fl., 2011).   

Rannsóknir hafa sýnt að í mismunandi kasttækni er kasthraðinn mjög háður 

hraða á snúningi inn að miðju (e.internal rotation) á mjaðmagrind, bol og öxl, (van den 

Tillaar og Ettema, 2004; 2007; 2009; Wagner, Buchecker, von Duvillard og Müller, 

2010; 2010b; 2011; Wagner og Müller, 2008). Þegar mæld var röð hreyfinga i 

kasthreyfingu kom í ljós að hámarks snúningshraði átti sér stað í sérstakri röð sem 

byrjaði með snúningshreyfingu á mjaðmagrind, þá snúningi og beygju á bol, réttu í 

olnboga, innsnúningi á axlarlið og snúningi á framhandlegg og beygju í axlarlið (van 

den Tillaar og Ettema, 2004; 2009; Wagner, Buchecker, von Duvillard og Müller, 

2010; 2012). Þegar röð kasthreyfinga var borin saman milli afreksmanna og leikmanna 

með minni reynslu kom í ljós að bolsnúningur og bolbeygja urðu fyrr í 

kasthreyfingunni hjá þeim síðarnefndu sem olli minni kasthraða (Wagner o.fl., 2012). 

Þegar mismunandi skottækni var borin saman kom í ljós að kasthraðinn var mestur í 
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standandi kasti með atrennu vegna betri hröðunar á mjaðmagrind og bol yfir fætinum 

sem staðið var á (Wagner o.fl., 2011). Frammistaða í boltakasti ákvarðast því af 

miklum kasthraða sem er háður styrk efri hluta líkamans ásamt hámarkssamhæfingu 

hreyfinga í röð sem er sérstök fyrir handknattleik (e. proximal-to-distal) og 

hámarkssnúningshraða efri hluta líkamans (Wagner, 2014). 

Mikilvægt er fyrir handknattleiksmann að geta stokkið hátt til að geta skotið 

yfir varnarmenn andstæðinganna, til að hafa meiri tíma til að kasta (aukinn flugtími) 

og til að bregðast við hreyfingum markmanns. Í vörn er stökkhæð mikilvæg til að 

verjast sóknarmanni í skoti (Wagner., 2011). Ekki hefur þó fundist munur á stökkhæð 

afreksmanna í handknattleik og áhugamanna hvorki hjá körlum né konum. Sýnt hefur 

verið fram á að kasthraði er mismunandi eftir því hvort stokkið er jafnfætis eða af 

öðrum fæti og þá hvorum og er kasthraðinn mestur ef stokkið er af gagnstæðum fæti 

við kastarminn (Wagner., 2011). 

1.3 Tilgangur mælinga á líkamshreysti 

handknattleiksmanna 

Brewer talar um í bók sinni Strength and conditioning for sports frá 2013 að mælingar 

á íþróttafólki geti gefið hugmyndir um getu þeirra í íþrótt sinni (Brewer, 2013) Eins og 

Brewer tala þeir Bangsbo og félagar um ástæður þess að mæla eigi afkastagetu 

íþróttamanna. Þær ástæður eru; 1) til notkunar í rannsóknaskyni, 2) að hvetja leikmenn 

til aukinna æfinga, 3) meta íþróttamann í bataferli, 4) finna veikleika íþróttamanna og 

fyrir leikmenn og þjálfara að hafa tölur til að miða við, til dæmis fyrir og eftir 

undirbúningstímabil. Til þess að hægt sé að notast við mælingarnar sem gerðar eru 

þurfa þær að samsvara þeim líkamlegu kröfum sem íþróttin gerir og fjallað er um í 

kaflanum hér að framan  (Bangsbo, 2006.) Annað dæmi um notkun mælinga hjá 

handknattleiksmönnum má taka rannsókn Lidor og félaga 2005 sem mældu 405 drengi 

á aldrinum 12 - 13 ára og velja átti í unglingalandslið. Þeir mældu hæð og þyngd, 

fjórum sinnum 10 metra hlaup, medicineboltakast, langstökk án atrennu, 20 metra 

spretthlaup og próf í að rekja bolta. Tveimur til þremur árum seinna voru mælingarnar 

endurteknar og niðurstöður hjá þeim sem voru valdir í landsliðið bornar saman við 
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niðurstöður þeirra sem ekki voru valdir. Útkoman var sú að aðeins hæfniprófin skildu 

á milli þeirra, en í öllum öðrum prófum var mikil skörun milli þeirra sem voru í 

landsliðinu og þeirra sem ekki voru valdir í það. Höfundar lögðu til að 

framtíðarrannsóknir könnuðu gagnsemi prófa sem endurspegluðu betur þá sérhæfðu 

getu sem leikmenn þurfa að hafa ásamt því að meta hugræna eiginleika þeirra (e. 

cognitive characteristics) (Lidor o.fl., 2005).  
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2. Hagnýtur hluti 

Handbók afkastamælinga – samstarf HR og HSÍ 
 

Þessi kafli mun gera mælingunum skil ásamt því að lýsa framkvæmd þeirra. Þær fóru 

fram í Valsheimilinu að Hlíðarenda þann 27. desember 2016 og voru gerðar á A-

landsliði karla, en hafa verið framkvæmdar á öllum landsliðum HSÍ undanfarin ár. 

Myndbönd af mælingunum voru tekin  upp til útskýringa í Valsheimilinu að Hlíðarenda 

þann 30. apríl 2017 með tveimur handknattleiksmönnum sem framkvæmdu prófin.  

Fyrir þá sem ætla að framkvæmda prófin, þá er mikilvægt er að allar aðstæður 

séu góðar, og sérstaklega að þær séu þær sömu ef framkvæma á mælingarnar 

endurtekið. Hér er átt við þætti eins og undirlag, lýsingu og hitastig í sal, ásamt 

umhverfisáreiti eins og til dæmis öðrum æfingum í sal, áhorfendum og fleiru slíku sem 

gæti haft áhrif. Undirbúningur þeirra sem ætla að framkvæma mælingar er mikilvægur 

og er gott að hafa tímaáætlun fyrir hverja mælingu. 

Þessar afkastamælingar hafa aukinheldur verið notaðar í rannsóknum hér á 

landi sem birst hafa í erlendum vísindatímaritum þar sem meðal annars niðurstöður 

allra mælinganna milli kynja í undir 14 ára, undir 16 ára og undir 19 ára liðum voru 

bornar saman við niðurstöður mælinga hjá landsliðskonum eftir aldri  (Saavedra o.fl. 

2020, Saavedra o.fl 2018). 

Slóð á myndbönd sem unnin voru í tenglsum við þessa ritgerð: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEgP42os3oW9rmClS6spOdXJiv-duQEjn 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEgP42os3oW9rmClS6spOdXJiv-duQEjn
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2.1 Mælingar á hæð og þyngd og BMI 

Mælingarnar eru í þrennu lagi. Mæld er hæð og þyngd með því að viðkomandi stígur 

á SECA vigt og mælir hún þyngd í kílógrömmum og hæð í sentimetrum sjá Mynd 2 

(Ross o.fl.,1982). Síðan er líkamsþyngdarstuðull  einstaklingsins (e. BMI) reiknaður út 

sem er samband á milli hæðar og þyngdar viðkomandi og er birt sem kg/m2 (Keys og 

Brozek, 1953). 

 

Mynd 1. SECA vigt. 

 

 

 

 



17 

 

 

2.2 Mælingar á líkamshreysti handknattleiksmanna 

Prófin sem reyna á líkamshreysti eru fimm talsins; eitt þolpróf sem reynir á loftháða og 

loftfirrta orkukerfið, tvö próf reyna á vöðvakraft, eitt próf sem mælir hraða og eitt sem 

mælir styrk. 

2.2.1 Þolpróf - Yoyo-hlaupaprófið  

Markmið: Að meta hlaupaþol. 

Tækjabúnaður og mannafli: Að lágmarki 6 keilur, málband, hljóðskrá með yoyo-

prófinu og hátalarakerfi sem tryggir að allt heyrist skýrt. Mikilvægt er fyrir þá sem ætla 

að prófa að gera sér grein fyrir fjölda einstaklinga sem þarf í að framkvæma 

mælingarnar. Í yoyo-prófinu er æskilegt að skipta mannaflanum í verkefni, en það fer 

auðvitað eftir því hversu marga á að prófa í einu.  Gott væri að einn aðili tæki að sér að 

stjórna hljóðinu, einn til tveir með skráningarblað fyrir tímamælingar (fer eftir fjölda) 

og svo nokkrir sem meta hvort einhver nái eða nái ekki ferð. Ef prófa á marga í einu er 

ágætt að miða við að einn aðili geti fylgst með allt að fjórum einstaklingum í einu, því 

fleiri, því betra. Til dæmis væri hægt að skipta hópi í tvennt og framkvæma prófið á 

sitthvorn hópinn, og láta þá leikmenn sem hvíla hjálpa til við að dæma. 

Aðferð: Keilum er stillt upp með 20 metra millibili og  marka þær endalínurnar á 

hlaupasvæðinu. Einnig eru keilur 5 metra fyrir aftan upphafslínu og afmarka þær svæði 

sem á má ganga á milli ferða. Prófið sjálft gengur út á það að hlaupa á milli línanna 

sem keilurnar afmarka á ákveðnum tíma fram og til baka og hægja á sér með því að 

ganga milli upphafslínu og öftustu keiluraðar.  Leikmaður stillir sér upp við 

upphafskeilurnar og hleypur af stað þegar hljóðmerki er gefið. Leikmaður á að auka 

hraðann eftir hverja ferð og nái hann ekki á réttum tíma á milli endalínanna, sem er 

merkt með hljóðmerki,  fær hann  áminningu. Næst þegar leikmaðurinn nær ekki á 

réttum tíma er prófinu lokið og er tíminn í upphafi þeirrar ferðar sem viðkomandi datt 

út á skráð sem niðurstaða prófsins. Mikilvægt er fyrir þá sem mæla að hafa skýr og góð 

fyrirmæli, nógu háan hljóðstyrk á hljóðskránni sem notast er við og nógu marga sem 

dæma hverjir detta úr leik (Krustrup o.fl., 2003). 
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Fyrirmæli: Framkvæmd prófsins er útskýrð á ensku við upphaf spilunar á hljóðskránni. 

 

Mynd 2. Sýnir leikmenn í Yoyo hlaupaprófi. 
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2.2.2 Aflpróf 1 – countermovement jump 

Aflpróf 1 er próf á lóðréttu stökki (e. countermovement jump) sem Bosco setti fram 

árið 1983.  

Markmið: Að mæla afl í vöðvum sem framkvæma réttu í mjöðmum og hnjám.  

Tækjabúnaður: Myndbandsupptökuvél, hvítt límband og tölva með Kinovea 

hugbúnaði. 

Aðferð: Einstaklingurinn  tekur sér stöðu fyrir framan myndbandsupptökuvél á krossi 

sem búið er að merkja á gólfið með límbandi. Hann skal hafa hvítan merkimiða eða 

límbandsbút á hnénu sem snýr að upptökuvélinni.  Hendur skulu vera á mjöðmum til 

að skyggja ekki á merkimiðann, hann beygir hnén í 90° gráður og stekkur svo upp eins 

hátt og hann getur, betra stökkið af tveimur gildir. 

Fyrirmæli: Hafðu hendur á mjöðmum, beygðu hné í 90°gráður og stökktu eins hátt og 

þú getur. Lentu jafnfætis og bíddu í nokkrar sekúndur áður en þú tekur seinna stökkið.  

Útkoma úr mælingunni: Myndbandsupptaka af stökkunum er sett inn í Kinovea 

hugbúnað, sem nemur lægstu og hæstu stöðu hvítu merkimiðanna á hnjám 

einstaklingsins á myndbandinu og mælir fjarlægðina sem stökkhæð i sentimetrum. 

Mikilvægt er að lýsing sé góð svo að miðinn sjáist vel  (Bosco o.fl., 1983). 

 

Mynd 3. Leikmaður í upphafsstöðu fyrir próf á lóðréttu stökki. 
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Mynd 4. Leikmaður í hæstu stöðu í prófi á lóðréttu stökki. 
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2.2.3 Aflpróf 2 - Medicineboltakast 

Aflpróf 2  er kastpróf með „Medicine-bolta“ sem Handknattleikssamband Noregs 

notar. (Norwegian Handball Federation, 2017) 

Markmið: Að mæla afl í réttivöðvum axla, olnboga og bol með bolta sem er 3 kg. 

Tækjabúnaður og mannafli: Medicine-bolti 3kg, málband, límband og 

hraðamælisbyssa (e. radar gun) ásamt tveimur mælendum. 

Aðferð: Málband er límt á gólfið með límbandi til að mæla lengd kastsins í 

sentimetrum.   Einstaklingurinn  tekur sér stöðu á öðru hné á merktri línu við enda 

málbandsins. Hann heldur boltanum með báðum höndum beint yfir höfði með beinar 

hendur, hallar sér aðeins aftur.  

Fyrirmæli:  Kastaðu boltanum eins langt og þú getur án þess að fara úr 

upphafsstöðunni. Passa vel að hreyfa ekki hnéð sem er á gólfi. 

Tvö köst eru leyfð og það betra gildir 

Útkoma: Lengdin er mæld í metrum og hraðinn í kílómetrum á klukkustund. 

(Norwegian Handball Federation, 2017) 

 

Mynd 5. Medicine-bolti (Medicine ball 3kg, 2016) 
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2.2.4 10m og 30m sprettpróf 

Markmið: Að mæla hlaupahraða og hröðun (e. accerleration). 

Tækjabúnaður: Þrjú tímahlið, nánar tiltekið sex stykki af laser-búnaði á þrífæti. Klukka 

fylgir sem sýnir tímann á skjá.  

Aðferð: Hraðaprófið  er í tveimur hlutum; 10 metra sprettur og 30 metra sprettur. 

Tímahliðunum er stillt upp við upphafsstöðu og 10 og 30 metrum frá henni. 

Framkvæmd: Einstaklingurinn sem hleypur tekur sér stöðu einum metra fyrir aftan 

upphafshliðið á merktri línu. Hann hleypur í gegnum 10 metra hliðið, heldur áfram og 

klárar sprettinn í gegnum 30 metra hliðið og hægir svo á sér. Mikilvægt er að hafa nóg 

pláss til að stoppa sig af eftir sprettinn. Hlaupið er tvisvar og það hlaup sem er hraðara 

gildir. Einnig verður að gæta þess að hann setji ekki tímatöku á hliðinu af stað með 

handahreyfingu sem gæti komið á undan líkamanum sjálfum og þ.a.l. skekkt 

mælinguna um nokkur sekúndubrot (Lidor o.fl., 2005). 

Fyrirmæli: Hlauptu eins hratt og þú getur í gegnum bæði hliðin og hægðu svo á þér. 

Forðast skal  að hægja of geyst á sér vegna meiðslahættu.  

Útkoma: Tíminn sést  á skjá á búnaði sem fylgir hliðunum og er mældur í sekúndum.   

  
Mynd 6. Myndin sýnir leikmann við upphaf sprettprófs.  
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2.2.5 Gripstyrkspróf 

Markmið styrkprófsins er að mæla styrk í jafnlengdarsamdrætti (e. isometric 

contraction) í beygjuvöðvum úlnliðs og fingra. (e. evaluate the isometric strenght in 

the flexors of the wrist and fingers).   

Tækjabúnaður: Gripstyrksmælir (e. hand dynamometer), tölva með Logger Lite 

hugbúnaði (Westing o.fl., 1988) og stóll með baki. 

Aðferð: Einstaklingurinn situr á stól með bakið upp að bakstuðningi stólsins og heldur 

á gripstyrksmælinum í kasthendi í 90° beygju.  

Fyrirmæli: Kreistu mælinn eins fast og þú getur án þess að fara úr upphafsstöðu og 

haltu þrýstingnum í nokkrar sekúndur. 

Mælingin endurtekin og betri útkoman gildir. 

Útkoma: Niðurstaða mælinganna er í Newtonum. 

  

Mynd 7. Gripstyrksmælir og Logger Lite búnaður. (Hand Dynamometer, 2015) 
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2.2.6 Tæknileg próf 

Próf sem flokkuð eru undir tæknileg próf eru þrjú og fela öll í sér að mæla kasthraða. Í 

öllum þremur er notast við hraðamæli sem stillt er upp fyrir aftan mitt markið sem á að 

skjóta í. Mikilvægt er að hafa 7 og 9 metra línur skýrar en skotin þrjú eru tekin þaðan. 

Fyrsta skot er tekið úr standandi stöðu frá 7 metrum, alveg eins og vítaskot í 

handknattleik. Næsta skot er tekið frá punktalínu, eða 9 metrum, eftir 3 skref og án 

uppstökks. Síðasta skotið er líka tekið frá 9 metrum, en þá eru 3 skref og uppstökk. Öll 

skotin eru framkvæmd tvisvar og  það fastara af þeim gildir, en þau eru mæld af 

hraðamælinum í kílómetrum á klukkustund (Gorostiaga, Granados, Ibáñez og 

Izquierdo, 2005, Vila o.fl., 2012) 

 

 

Mynd 8. Hraðamælirinn Sports Radar sem notaður er í kastprófunum. 
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Umræða 

Hér að framan var fjallað um mælingar á afkastagetu handknattleiksmanna í A-

landsliðum og yngri landsliðum HSÍ í samstarfi við Íþróttafræðideild HR. Gerðar  voru 

mælingar á líkamshæð og þyngd, þolpróf, tvö aflpróf, próf á spretthraða og handstyrk. 

Slíkar mælingar eru gerðar af ýmsum ástæðum; til dæmis til notkunar í rannsóknum, 

til að kanna hvar leikmenn standa varðandi þær kröfur sem gerðar eru til þeirra um 

líkamlega getu og til að skipuleggja þjálfun samkvæmt niðurstöðu mælinganna. Í 

þjálfun er alltaf stefnt að betri árangri en niðurstöður mælinganna sýna hvar mests 

árangurs er þörf. Með því að þekkja hvaða afkastageta er mikilvægust fyrir leikmann, 

eftir því hvaða stöðu hann spilar, getur þjálfari lagt upp æfingaprógram með áherslu á 

þá þætti. Einnig er áhugahvetjandi fyrir þjálfara og leikmenn að sjá árangur í tölum. 

Það er því von höfundar að þessi ritgerð verði hvatning til þess að nota afkastamælingar 

hjá handknattleiksliðum og fjölga rannsóknum sem til þessa hafa ekki verið mjög 

margar á sviði handknattleiks. 

Nokkrar rannsóknir hafa þó verið birtar sem sýna meðalhæð og þyngd 

handknattleiksmanna og samkvæmt þeim eru þeir yfirleitt töluvert hærri og þyngri en 

meðal karlmenn (Nikolaidis, P. T. og Ingebrigtsen, J. 2013, Ingebrigtsen, J. og Jeffreys, 

I. 2012, Sporis o.fl., 2010, Nikolaitidis og Ingebrigtsen). Einnig er áhugavert að þessi 

líkamseinkenni virðast skipta mikilu máli fyrir stöðu þeirra á vellinum og því eðlilegt 

að þjálfarar vilji fylgjast með þessum þáttum og taka tillit til þeirra við skipan 

leikmanna í stöðu á vellinum. 

Rannsóknir á þoli, krafti, hlaupahraða og styrk handknattleiksmanna eru ekki 

viðamiklar. Þó er athyglisvert að nýlegar rannsóknir á þessu sviði beinast meira að 

sérhæfðum kröfum í handknattleik en fyrri rannsóknir gerðu, svo sem kast- og 

spretthraða enda hefur kastgeta verið talin lykilatriði í árangri handknattleiksmanna. 

Einnig hefur meiri áhersla verið lögð á mismunandi kröfur um afköst eftir stöðu 

leikmanna á vellinum. 

Afkastamælingar sem hér hefur verið lýst eru hvetjandi fyrir leikmenn og 

þjálfara og með því að framkvæma prófin með reglulegu millibili og faglega, geta þeir 
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borið niðurstöður milli mælinga saman og séð í hvaða prófum eða þjálfunarþáttum 

viðkomandi þarf að bæta sig og þjálfa meira. Það er von höfundar að þetta hjálpi 

þjálfurum handknattleiksliða á Íslandi að framkvæma faglegar mælingar, nýta 

útkomuna við skipulag þjálfunar og þannig verða leikmönnum, þjálfurum og 

handknattleikshreyfingunni í heild sinni að gagni. 
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