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Útdráttur 

Tilgangur: Megintilgangur verkefnisins er að koma fróðleik og 

staðreyndum rannsókna á framfæri. Vonandi geta þær aukið og 

bætt umgjörðina sem er í kringum CrossFit á Íslandi hvort sem 

við erum að tala um betri þjálfun, aukin afköst, færri meiðsli eða 

aukin lífsgæði.  

Markmið: Verkefnið hefur það fyrst og fremst að markmiði að 

fræða þjálfara og eigendur CrossFit stöðva. Gera þeim grein fyrir 

hvaða þættir hafa áhrif á afköst iðkenda þeirra og fræða þá um 

hvaða þættir geta valdið brotfalli og meiðslum. Ef farið er eftir 

ráðleggingum verkefnis vil ég meina að umgjörðin og æfingar í 

kringum CrossFit geti orðið enn betri.  

Ávinningur: Vonast er til þess að verkefnið geti nýst þjálfurum 

og iðkendum vel og komið í veg fyrir meiðsli, ofþjálfun, kulnun 

eða of lítillar endurheimtar milli æfinga. Ef farið er vel eftir 

helstu ráðleggingum ættu æfingar að verða betri, afköst aukin og 

minni líkur á meiðslum hjá iðkendum.  
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Formáli  

CrossFit og almenn styrktar- og þolþjálfun hefur hægt og rólega orðið að mínum helstu 

áhugamálum eftir að hafa byrjað í íþróttafræðináminu haustið 2017. Fyrir það átti knattspyrna 

og golf hug minn allan. Eftir að hafa verið í náminu í fjórar annir tók ég mér stöðu sem einka- 

og hóptímaþjálfari í HRESS heilsurækt. Áður en ég hóf nám í Háskóla Reykjavíkur hefði ég 

seint trúað því að ég væri farinn að stunda líkamsrækt, CrossFit og ólympískar lyftingar alla 

daga vikunnar og að auki hjálpa öðrum við að bæta heilsu sína og færni. Svona getur lífið oft 

tekið hröðum breytingum. Eftir að ég byrjaði að stunda CrossFit skildi ég af hverju þessi tegund 

hreyfingar væri orðið svona vinsæl. Sjálfum finnst mér CrossFit vera frábær leið til þess að 

auka líkamlegt hreysti og sálræna þætti. Þó finnst mér að það sé hægt að að bæta umgjörðina 

og gera CrossFit enn betra, bæði hvað varðar afköst iðkenda og öryggi. Mig langaði til sjá hvað 

fræðimenn og rannsóknir hefðu um málið að segja og reyna með því að gera CrossFit að betra 

æfingakerfi.  

Verkefni þetta er lokaverkefni mitt til B.Sc. í íþróttafræðum frá Háskólanum í 

Reykjavík. Verkefnið vegur 12 ECTS einingar og var verkefnið unnið undir aðal leiðsögn 

Eyþórs Inga Einarssonar. Einnig fékkst mikil hjálp frá Margréti Lilju Guðmundsdóttur, 

kennara mínum frá Háskólanum í Reykjavík. Ég vil þakka þeim kærlega fyrir frábært samstarf 

og hjálpsemi seinustu mánuði. Ásamt þeim vil ég þakka kennurum íþróttafræðinnar fyrir glæsta 

kennslu síðastliðin 3 ár. Ég vil þakka fjölskyldunni minni kærlega fyrir aðstoðina og 

stuðninginn, bæði hvað varðar námið í heild sinni og lokaverkefnið sjálft. Sérstakar þakkir fær 

hún Guðný Björg Rögnvaldsdóttir, fyrir þolinmæðina við yfirlesturinn og góðar leiðbeiningar 

í gegnum verkefnið.  

Viktor Freyr Vilhjálmsson 
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Inngangur 

Að stunda reglulega hreyfingu hefur jákvæð áhrif og dregur úr einkennum líkt og stressi, kvíða 

og þunglyndi (Landers, 1997). Hreyfing vinnur einnig gegn langvinnum sjúkdómum. Regluleg 

hreyfing bætir almenna heilsu fólks, eykur jákvæðar tilfinningar þess og stuðlar að auknum 

lífsgæðum (Landers, 1997). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að með daglegri hreyfingu bætum við ekki bara heilsu 

okkar heldur getum við einnig lengt ævi okkar (Katsumura & Hinman, 1997). Á 21. öldinni 

mun læknisfræðin og vísindin halda áfram að þróast og verða öflugri. Að sama skapi mun 

meðal lífaldur halda áfram að hækka, hlutfall fólks eldri en 65 ára mun aukast til muna og vera 

einn stærsti hópur samfélagsins. Það að vera líkamlega virkur verður það helsta sem hjálpar 

fólki að viðhalda góðum lífsgæðum á seinni árum lífsins (Katsumura & Hinman, 1997; 

Hreyfing, 2015). Heilsuefling er þess vegna nauðsynlegur þáttur í öllum samfélögum sama 

hvort við séum að tala um börn, unglinga, fullorðna eða aldraða. Meginmarkmið heilsueflingar 

er að bæta almennt heilbrigði fólks, bæði líkamlegt og andlegt. Það er gert með því að ýta undir 

félagslegt umhverfi sem lætur fólk vilja stunda og viðhalda hreyfingu  (Heilsuefling, e.d.).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin ráðleggur öllum að hreyfa sig sama hver hreyfingin er. 

Lágmarks loftháð þjálfun ætti að vera stunduð í 150 mínútur á viku. Styrktarþjálfun ætti að 

vera framkvæmd 2x í viku að lágmarki, til að styrkja stærstu og helstu vöðva líkamans. 

Ávinningurinn er mikill, þar með talið mun lægri dánartíðni af t.a.m. kransæðasjúkdómum, 

háum blóðþrýstingi, heilablóðfalli, sykursýki af tegund 2, efnaskiptasjúkdómum, þunglyndi og 

krabbameini í ristli og brjóstum. Dagleg hreyfing og styrktarþjálfun eykur þéttni hjarta- og 

öndunarvöðva ásamt annarra vöðva líkamans. Hún stuðlar að heilbrigðari líkamsþyngd og 

líkamssamsetningu sem hefur mikil áhrif og skiptir sköpun fyrir almenna heilsu (WHO | 

Physical Activity and Adults, e.d.).  

Tilgangur verkefnins er að veita dýpri skilning á æfingakerfinu sem CrossFit hefur upp 

á að bjóða og hvaða áhrif það hefur á líkamlega og sálræna þætti fólks. Rýnt er í rannsóknir og 

ráðleggingar til að vega og meta hvað æfingar bera árangur og hvaða æfingar geta komið í veg 

fyrir árangur. Einnig verður farið yfir hvaða þættir og áherslur hafa vantað inn í CrossFit, sem 

gætu aukið gildi CrossFit til muna og einnig stuðlað að öruggara umhverfi sem gæti komið í 

veg fyrir meiðsli, kulnun eða annars konar þætti sem valda brottfalli hjá iðkendum í CrossFit.  

Verkefnið mun nýtast þjálfurum og eigendum einkar vel og þá jafnvel CrossFit 

iðkendum og öðrum áhugasömum. Æfingar geta orðið betri, skynsamlegri og leitt til hámarks 

afkasta. Með því að fara eftir ráðleggingum frá rannsóknum er hægt að fyrirbyggja meiðsli og 
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læra hvernig skal setja upp æfingu á sem hagkvæmasta hátt með góðri upphitun,  samsetningu 

á æfingum, niðurlagi og réttri hvíld og endurheimt.  

Fræðileg umfjöllun 

Lotuþjálfun (e. Interval training) 

Lotuþjálfun er tegund þjálfunar sem felur í sér áreynsluæfingar og hvíld til skiptis á æfingum. 

Lotuþjálfun er vinsæl leið til hreyfingar í mörgum líkamsræktunarhóptímum og í íþróttum 

almennt. Þar má nefna hjólreiðar, róður, hlaup og íþróttir sem innihalda mikið af sprettum líkt 

og handbolti, knattspyrna og körfubolti (Kilpatrick o.fl., 2014).  

Há ákefðar lotuþjálfun (e. HIIT - High Intensity Interval Training) og lág ákefðar 

þjálfun (e. LSD - Long Slow Distance cardio) eru dæmi um hreyfingu við mismunandi ákefð. 

Það er hægt að stunda alls konar hreyfingar á mismikilli ákefð og hefur það ýmiss konar áhrif 

á lífeðlisfræðilega þætti fólks. Sumir stunda hreyfingu til þess að bæta almenna heilsu, aðrir 

vilja brenna fitu, einhverjir vilja bæta annað hvort loftháð- eða loftfirrt þol á meðan enn aðrir 

vilja einungis auka vöðvastyrk (Craig, 2016).  

HIIT er nútímaleg útgáfa af lotuþjálfun og hefur orðið eitt vinsælasta form líkams-

ræktunarþjálfunar í heiminum frá og með árinu 2013 að sögn American College Sports 

Medicine (Claudino o.fl., 2018). HIIT eru yfirleitt stuttar æfingar eða um 5-30 mínútur. HIIT 

reynir bæði á loftháð- og loftfirrt þol einstaklinga og skiptast æfingarnar í stuttar en ákefðar 

miklar æfingalotur með rólegum endurheimtarlotum á milli. T.d. væri tekinn 30 m sprettur og 

15 sekúndna hvíld í kjölfarið, þetta væri síðan endurtekið nokkrum sinnum. HIIT er hægt að 

útskýra á tvenna vegu, annars vegar sem mótstöðuþjálfun og hins vegar sem loftháða þjálfun. 

Munurinn þar á er aðallega sá að hjólreiðamenn og hlauparar nota loftháða þjálfun á meðan 

fólk sem stundar lyftingar, CrossFit, Boot-Camp og Tabata nota mótstöðuþjalfun, en hún reynir 

ögn meira á loftfirrt þol. HIIT hefur ýmiss konar lífeðlisfræðilega ávinninga, þar á meðal eykst 

hámarkssúrefnisupptaka hraðar heldur en með almennri hreyfingu. HIIT hefur áhrif á efnaskipti 

líkamans. Insúlínnæmni verður betri og þá sérstaklega hjá þeim einstaklingum sem eru í hættu 

á að þróa með sér sykursýki (Kilpatrick o.fl., 2014). 

LSD er loftháð þjálfun sem er unnin á meðalákefð í tiltölulega langan tíma. LSD æfing 

tekur 20-90 mínútur þar sem ákefðin er frekar lítil. Yfirleitt er verið að vinna í kringum 60% 

af hámarkssúrefnisupptöku, það er góð leið til þess að brenna fitu. Þessi tegund af þjálfun 
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hentar þess vegna vel fyrir byrjendur, eldri borgara eða fyrir þá sem vilja léttast um einhver 

kíló. LSD þjálfun er almennt örugg og einföld leið til þess að stunda hreyfingu („Long Slow 

Distance for Conditioning and Weight Loss“, 2015).   

Bæði HIIT og LSD hafa jákvæð áhrif á líkamlega heilsu fólks. HIIT getur þó verið of 

mikið fyrir viðkvæma hópa og er þeim ráðlagt að æfa ekki alltaf á hárri ákefð. Öðrum er ráðlagt 

að hafa bæði HIIT og LSD æfingar í æfingakerfi sínu. Fyrir byrjendur, þá sem eru í yfirþyngd 

eða með einhverja heilsufarskvilla ætti frekar að stunda LSD þjálfun til að byrja með áður en 

farið er í há ákefðar æfingar og þjálfun (Kilpatrick o.fl., 2014).  

Hagnýt heilsa (e. Functional fitness) 

Hagnýt líkamsrækt er sú þjálfun sem undirbýr fólk fyrir líkamleg átök og almennt athæfi. Hún 

er hugsuð til þess að styrkja líkamann á þann hátt að fólk geti lifað helbrigðara og lengra lífi. 

Þessi tegund líkamsræktar er einnig þekkt sem hagnýtar hreyfingar (e. functional movements) 

eða hagnýt þjálfun (e. functional training). Æfingarnar reyna yfirleitt á allan líkamann og er 

minna hugað að æfingum fyrir staka vöðvahópa (What Is Functional Fitness, 2018).  

Ávinningur þess að stunda líkamsrækt að hætti hagnýtra hreyfinga er talinn mikill. Það 

hefur jákvæð áhrif á vöðvaminni líkamans á þann hátt að heilinn lærir flóknari hreyfingar í stað 

einangraða hreyfinga eins og tvíhöfðakreppur eða fótakreppur í tækjum. Með því að huga að 

hagnýtum hreyfingum erum við að auka hreyfanleika okkar. Það gerir okkur kleift að hreyfa 

okkur betur, vera án verkja og með betra jafnvægi og þ.a.l. minnka líkurnar á alls kyns 

meiðslum og sjúkdómum (Whitehurst o.fl., 2005).  

Hagnýtar hreyfingar eru þær hreyfingar sem eru okkur náttúrulegar en engu að síður 

mikilvægar að þjálfa upp. Það er eins og hnébeygja, þar sem einstaklingur þarf að beygja sig 

niður og standa upp. Þessi einfalda hreyfing getur valdið fólki vandræðum og því er mikilvægt 

að huga að því að æfa allar þessu einföldu hreyfingar. Sama má segja um réttstöðulyftu þar 

sem einstaklingur þarf að taka upp hlut eða toga til sín. Æfingar í tækjum eins og fótarétta og 

fótakreppa eru ekki hagnýtar æfingar/hreyfingar vegna þess að þær eru einangraðar, reyna 

einungis á einn vöðvahóp í einu, og er okkur ekki náttúrulegar (Glassman, 2007).  

Það eru til alls kyns útgáfur af líkamsrækt líkt og vaxtarrækt, almennar lyftingar, 

ólympískar lyftingar og hóptímar. Sú tegund líkamsræktar sem inniheldur hagnýtar hreyfingar 

og hefur búið til áhugavert æfingakerfi sem hefur náð miklum vinsældum er CrossFit (What Is 

Functional Fitness, 2018). Það eru skiptar skoðanir á hversu gott æfingakerfi CrossFit er og 

hvernig þjálfun þess fer fram. Þrátt fyrir það inniheldur CrossFit mikið af hagnýtum 
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hreyfingum sem eiga það til að stuðla að betri lífsgæðum og auknu líkamshreysti fólks á öllum 

aldri (Dawson, 2017).  

Upphaf og stofnun CrossFit 

CrossFit var stofnað árið 1995 af Greg Glassman og Lauren Jenai. Glassman var fimleika-

þjálfari ásamt því að hafa unnið við einkaþjálfun á almennum líkamsræktarstöðvum í 

Kaliforníu í Bandaríkjunum í áraraðir (Goins o.fl., 2014). Glassman byrjaði á því að þjálfa 

bæði lögreglumenn og hermenn eftir sínu æfingakerfi og fór þjálfunin fram í bílskúr sem hann 

var búinn að innrétta sem hálfgerða líkamsræktarstöð. Þetta æfingakerfi er það sem við köllum 

CrossFit í dag. Fyrsta opinbera CrossFit stöðin kom þó ekki fyrr en um 2000-2001 sem eru 

tæpum 10 árum eftir að Glassman þjálfaði í bílskúrnum sínum (Washington & Economides, 

2016).  

Þann 10. febrúar 2001 var fyrsta CrossFit æfingin gefin út á internetinu og fékk fólk 

alls staðar úr heiminum að fylgjast með og prófa sig áfram í æfingunum sem Glassman og Jenai 

bjuggu til. Þessar æfingar voru blanda af almennum lyftingum og fimleikaæfingum. Þetta ferli 

þeirra hófst sem tilraun til breytinga á líkamsræktarheiminum. Glassman og Jenai settu saman 

æfingaprógrammið með því að markmiði að stuðla að auknu hreysti og auka getu iðkenda í 

mörgum ólíkum hreyfingum (Glassman, 2005).  

Markmiðið með CrossFit  

Meginmarkmið CrossFit er að stuðla að almennri heilsueflingu og bættri lýðheilsu. Æfinga-

kerfið er fjölbreytt, krefjandi og ýtir undir keppni á milli iðkenda en einnig er lögð áhersla á að 

hafa það skemmtilegt á sama tíma. Markmiðið er að auka lífsgæði og heilsu hvers og eins 

iðkanda til þess að viðkomandi sé betur í stakk búinn fyrir lífið sjálft, bæði hvað varðar  

líkamlega og andlega þætti („CrossFit Certificate Course“, 2020).  

Samkvæmt heimasíðu CrossFit er Greg Glassman fyrsti maðurinn til þess að skilgreina 

líkamsrækt á þýðingarmikinn og mælanlegan hátt. Á síðunni er talað um hversu sterkt það er 

fyrir einstaklinga og samfélagið í heild sinni að æfa saman í hóp og klára verkefni dagsins sem 

hópur, þrátt fyrir að einstaklingar geri æfingarnar upp á eigin spýtur. CrossFit leggur mikið upp 

úr félagslega þættinum. Glassman telur hann vera það sem skilar iðkendum betur út í lífið 

(Washington & Economides, 2016).  
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Glassman og hans fólk telur að allir þeir sem vilja stunda CrossFit og æfa eftir þessu 

æfingakerfi ættu að geta gert það óháð aldri og hæfni. Þeir sem stunda CrossFit eru í raun að 

æfa CrossFit og þar með er einfaldara að halda skipulagi við mætingu æfinga. Þó mikil áhersla 

sé á keppni er þó alveg hægt að stunda CrossFit til þess eins að efla heilsuna. Eins og komið 

hefur verið inn á er markmið CrossFit að bæta alla þætti sem tengjast líkamlegri heilsu líkt og 

líkamssamsetningu, hámarka styrk, fimi og liðleika auk þess að stuðla að lækkuðum 

blóðþrýstingi, hvíldarpúls og fituprósentu („CrossFit Certificate Course“, 2020).  

CrossFit stöðvarnar 

Frá því að Glassman þjálfaði einstaklinga í bílskúrnum sínum í Santa Cruz, Kaliforníu, og  þar 

til hann stofnaði CrossFit og lauk því að búa til æfingakerfið sem tók hann áratugi að búa til, 

hefur CrossFit heldur betur náð til margra. Í dag eru meira en 15.000 CrossFit stöðvar út um 

allan heim þar sem þjálfað er og æft eftir hugmyndafræði Glassman. CrossFit hefur leitast eftir 

því að ná fram bætingum hjá iðkendum sínum með öðrum leiðum heldur en klassískar 

líkamsræktarkeðjur gera. Í hefbundnum líkamsræktar- og heilsuræktarstöðvum samanstendur 

hefbundin æfing af einangrunarhreyfingum og loftháðri þjálfun. CrossFit er að vissu marki á 

móti því sem gert er í almennum líkamsræktarstöðvum og eru t.d. engin einangrunartæki til 

staðar á CrossFit stöðvum (Glassman, 2020; Glassman, 2002).  

Á CrossFit stöðvum eða „boxum“ eins og þær eru oft kallaðar er uppsetningin 

frábrugðin venjulegum líkamsræktarstöðvum. CrossFit stöðvar eru mjög oft stórir bílskúrar eða 

iðnaðarhúsnæði sem hafa verið innréttuð. Í rýminu eru engin tæki nema þá hjól, róðravélar, 

skíðavélar og hlaupabretti sem koma yfirleitt frá fyrirtækjunum Rouge eða Concept 2. Nóg er 

af búrum sem innihalda rekka þar sem gerðar eru æfingar eins og hnébeygjur, axlapressur, 

bekkpressur, dýfur og upphífingar. Einnig er mikið af fimleikahringjum, köðlum, veggboltum, 

ketilbjöllum, handlóðum og stöngum (Murphy, 2012).  

Hvað er CrossFit? 

CrossFit er fyrst og fremst kjarna (e. core), styrktar og úthalds (e. strength and conditioning) 

æfingakerfi sem inniheldur alls kyns hagnýtar hreyfingar sem eru framkvæmdar á hárri ákefð. 

Glassman skilgreinir hagnýtar hreyfingar sem náttúrulegar hreyfingar sem framkvæmdar eru 

með síendurteknum vöðvasamdráttum út frá miðjum líkamanum til vinnandi liðamóta. 

Æfingarnar eru samsettar æfingar (e. compound movements) eða réttara sagt æfingar sem reyna 
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á mörg liðamót og marga vöðva á sama tíma. Með því að þjálfa upp hagnýtar hreyfingar verður 

sá einstaklingur betur í stakk búinn fyrir bæði æfinguna og líkamleg átök utan æfinga 

(Glassman, 2007). Æfingakerfið leitast eftir því að sérhæfa iðkendur ekki einungis í einum 

ákveðnum þætti þjálfunar heldur að byggja upp almennt hreysti til þess að allir séu vel 

undirbúnir fyrir alls kyns líkamleg og andleg átök. CrossFit leggur áherslu á að bæta færni 

iðkenda á 10 sviðum sem öll tengjast almennum líkamlegum eiginleikum. Þau atriði eru 

loftháð- og loftfirrt þol, styrkur, liðleiki, úthald, snerpa, afl, hraði, jafnvægi, samhæfing og 

nákvæmni. Þau stuðla að því að geta stjórnað hreyfingum líkamans á viðunandi hátt. CrossFit 

þjálfunarkerfið nær að uppfylla öll þau skilyrði hvað varðar hreysti hermanna, lögreglumanna, 

slökkviliðsmanna og einstakra íþróttamanna. CrossFit hefur reynst árangursríkt á þessum 

sviðum og hafa fleiri bæst í hópinn (Glassman, 2002).  

Einhver hluti hermanna í Bandaríkjunum hefur verið að nota æfingakerfi CrossFit á 

síðastliðnum árum. Árið 2006 tilkynnti Glassman að um 7000 meðlimir Bandaríkjahers  

stunduðu CrossFit til að viðhalda og auka líkamlegt hreysti sitt. Hermennirnir telja að CrossFit 

æfingakerfið henti þeim einstaklega vel þar sem þeir geta framkvæmt æfingarnar hvar sem er 

þrátt fyrir að hafa lítið af tækjum og tólum. Þeir geta hlaupið stuttar vegalengdir, gert 

upphífingar og margt fleira með líkamsþyngd ef áhöld eru ekki til staðar (U.S Army, 2010).  

 

Æfingakerfið 

CrossFit æfingakerfið er hannað til þess að allir aldurshópar geti tekið þátt, óháð reynslu og 

færni. Æfingakerfið er hugsað fyrir alla þá sem vilja æfa af krafti og bæta líkamshreysti sitt 

sem og andlega heilsu. Engin æfing á að vera eins, ein æfing getur verið ein löng æfingalota á 

meðan næsta æfing er margar stuttar æfingalotur. Iðkendur eru þjálfaðir til þess að geta klárað 

allar mögulegar hindranir. Æfingakerfið svipar til krossþjálfunar. Krossþjálfun er þegar æfðar 

eru nokkrar íþróttir eða margs konar hreyfingar til þess að styðja við megin íþrótt einstaklings. 

Það getur ýtt undir hraðari efnaskipti og meiri hreyfigetu og stuðlað að betri íþróttamanni 

(„CrossFit Certificate Course“, 2020).  

CrossFit blandar saman ýmsum íþróttum og hagnýtum hreyfingum og er æfingakerfið 

talið fjölbreytt og skemmtilegt af hálfu þjálfara og CrossFit iðkenda. Meginmarkmið CrossFit 

eru að auka úthald, styrk og hreyfanleika eins og komið hefur verið inn á og er það gert með 

margs konar tegundum af æfingum sem reyna á hjarta- og æðakerfið. Æfingar líkt og 

ólympískar lyftingar, fimleikaæfingar, hopp, líkamsþyngdaræfingar og almennar lyftingar eins 
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og hnébeygja, réttstöðulyfta, axlapressa og bekkpressa. Iðkendur eru þjálfaðir í að hjóla, 

hlaupa, róa og synda, allt frá stuttum vegalengdum í lengri vegalengdir. Æfingakerfið leggur 

áherslu á að þjálfa og reyna á öll þrjú orkukerfi líkamans („CrossFit Certificate Course“, 2020).  

Sömu æfingar eru framkvæmdar af byrjendum og þeim sem lengra eru komnir. 

Mikilvægt er hafa þyngdir, magn og ákefð við hæfi fyrir hvern og einn og þá sérstaklega fyrir 

byrjendur. Sjálf æfingin helst þó óbreytt. Þetta er eitt af þeim atriðum sem margir kunna að 

meta, allir eru að sinna sama verkefninu þrátt fyrir getu, aldur og æfingasögu. Vinsælar æfingar 

sem eru þekktari í CrossFit stöðvum heldur en í hefbundnum líkamsræktarstöðum eru eins og:  

Wall ball, ring muscle ups, kipping pull ups, sumo deadlift high-pull, medicine-ball clean, toes 

to bar, handstand walk, dumbell snatch, devil press, snatch, clean, double unders og hand 

stand push ups („CrossFit Certificate Course“, 2020).  

 

1. Ólympískar lyftingar í CrossFit 

Framkvæmdar eru tvær tegundir af ólympískum lyftum í CrossFit, annars vegar jafnhending 

(e. clean & jerk) og hins vegar snörun (e. snatch). Þessar lyftur er tæknilega erfiðar og tekur 

yfirleitt langan tíma fyrir fólk að læra tæknina vel. Í þessum lyftum virkjast fleiri vöðvaþræðir 

en í öðrum æfingum. Lyfturnar flokkast undir sprengikraftsþjálfun og eru hún mikilvægur 

þáttur í mörgum íþróttagreinum (Glassman, 2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ólympísku 

lyfturnar clean & jerk og snatch stuðli að auknum styrk, vöðvastækkun, kraftmyndun, hraða, 

samhæfingu, hærra lóðréttu stökki, vöðvaþoli, beinstyrk og betri líkamlegri getu til þess að 

standast streitu (Hedrick & Wada, 2008). Þær hafa jákvæð áhrif á hámarkssúrefnisupptöku hjá 

þeim sem stunda lyftingar nokkrum sinnum í viku (Ozaki o.fl., 2013). Lyfturnar eru oftast 

framkvæmdar sem stakar lyftur, en í CrossFit eru þær stundum notaðar í „æfingu dagsins”. Þá 

eru yfirleitt framkvæmdar margar endurtekningar á stuttum tíma á mikill ákefð. Skiptar 

skoðanir eru á þeirri tegund þjálfunar (Glassman, 2002).  

2. Fimleikaæfingar í CrossFit 

Í CrossFit er mikið um fimleikaæfingar, þær reyna mikið á líkamsstyrk iðkenda. Æfingarnar 

eru t.d. upphífingar, dýfur, hnébeygjur, framstig, armbeygjur, alls kyns hopp, æfingar í 

hringjum og margar útgáfur af handstöðum. Kostirnir við að nota fimleikaæfingar í stað annarra 

æfinga sem innhalda þyngdir eru margir. Það er minna álag sett á liði ásamt því bæta þær 

samhæfingu, nákvæmni og almenna fimi. Það er mjög auðvelt að skoða bætingar hjá iðkendum 
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með því að skoða hlutfallsstyrk þeirra í einni ákveðinni æfingu og er það oft gert hjá fólki sem 

á erfitt með framkvæmd hámarksstyrktarprófs (Glassman, 2002). 

Æfing dagsins (e. WOD) 

Hefbundin CrossFit æfing er klukkustund að lengd og hefst yfirleitt með skilvirkri upphitun í 

nokkrar mínútur. Eftir upphitun er annað hvort farið í tækniæfingu eða styrktaræfingu. Þetta 

getur verið allt frá þungum hnébeygjum í réttstöðulyftur eða snörun. Styrktarhlutinn eða 

tæknihlutinn er sjaldan lengri en 25 mínútur því í öllum hefbundnum CrossFit hóptímum er 

farið í svokallaða „æfingu dagsins”.  Æfingin inniheldur nokkrar æfingar sem gerðar eru á hárri 

ákefð í 5-40 mínútur. Hugmyndafræðin á bakvið CrossFit er sú að verið sé að stunda 

líkamsræktaríþrótt sem virkjar félagsskap og keppni innbyrðis með því að telja stig og taka 

tímann á æfingum. Staðlar eru til um árangur og reglur sem auðvelt er að fylgja. Með því að 

taka tímann eða reyna klára ákveðna æfingu á sem stystum tíma myndar það keppnisskap á 

milli manna og hafa margir gaman af því (U.S Army, 2010).    

Með svokölluðum benchmark æfingum er hægt að bera saman árangur iðkenda á sömu 

æfingunni hvort sem það eru tveir vinir úr Reykjavík eða tveir óháðir aðilar sem æfa í sitt hvoru 

landinu. Iðkendur geta auk þess borið árangur sinn saman við sjálfan sig og tekið sömu 

æfinguna á nokkra mánaða eða árs fresti og séð hvort einhverjar framfarir hafa orðið. CrossFit 

samfélagið setur ákveðin viðmið, þar getur iðkanda athugað hvernig hann stendur sig út frá 

þeirra stöðlum (Goins o.fl., 2014).  

Tegundir af CrossFit æfingum 

Eins og komið hefur verið inn á geta æfingar í CrossFit verið mjög fjölbreyttar. Það eru til alls 

kyns útgáfur af „æfingu dagsins”, þ.á.m AMRAP, EMOM, RFT, FT, tabata, ladder, hero, death 

by reps og chipper (Workouts for CrossFitters & Coaches, 2020).  

AMRAP (e. As Many Rounds or Reps as Possible) er hve mest notað í CrossFit fyrir 

„æfingu dagsins”. Það virkar þannig að iðkendur reyna að framkvæma eins margar 

endurtekningar eða hringi og þeir geta af ákveðnum fjölda æfinga á fyrirfram ákveðnum tíma. 

Dæmi um 12 mínútna AMRAP æfingu: 12 wall ball (9kg bolti), 12 ketilbjöllusveiflur (16kg) 

og 12 burpees með upphífingu. Þetta er síðan gert eins oft og hægt er á 12 mínútum (Bellar 

o.fl., 2015).  
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EMOM (e. Every Minute On the Minute) æfingar eru einnig mikið notaðar í CrossFit 

og eru ekki síður vinsælar. Iðkendur hafa þá yfirleitt nákvæmlega 1 mínútu til að klára fyrirfram 

ákveðinn fjölda endurtekninga af ákveðinni æfingu. Síðan hvílir iðkandi út mínútuna ef hann 

var undir 60 sekúndur að klára og byrjar á næstu æfingu þegar næsta mínúta hefst. Æfingin 

getur annað hvort verið með ákveðinn fjölda endurtekninga eða ákveðinn tíma sem unnið er á, 

líkt og vinna í 45 sekúndur og hvíla í 15 sekúndur. Dæmi um 21 mínútna EMOM æfingu: (1) 

20 ketilbjöllusveiflur; (2) 15 wall balls og (3) 50 tvöföld sipp. Þessi æfing er í raun og veru 7 

hringir með þremur mismunandi æfingum sem unnið er í til skiptis (Dantas o.fl., 2018).  

RFT (e. Rounds For Time) er keppni við tímann. Það er ekki eins mikið notað og EMOM 

og AMRAP en er þó einnig mjög vinsælt form í „æfingu dagsins”. Þar þurfa iðkendur að klára 

fyrirfram ákveðna hringi af nokkrum æfingum sem geta innihaldið mismargar endurtekningar 

og verið miserfiðar hvað varðar styrk og þol. Þarna eru teknar sem stystar pásur á milli 

æfinga/hringja og verið að reyna að klára æfinguna á sem bestum tíma. Dæmi um RFT æfingu: 

Klára skal 3 hringi af: 20 wall balls og 20 power clean (40% af 1RM) á sem skemmstum tíma 

(Timón o.fl., 2019). 

Chipper æfingar eru yfirleitt í lengri kantinum. Æfingarnar geta verið allt frá 15-40 

mínútur og reyna þess vegna mikið á loftfirrta getu líkamans, sem setur þar með verulegar 

kröfur á loftháða orkukerfið. Aðalmarkmiðið er að klára allar æfingarnar á sem skemmstum 

tíma. Oft er þessi tegund af „æfingu dagsins” gerð í liðum og þá eru tveir til fjórir saman í liði. 

Þeir skiptast þá á að vinna eða vinna allir á sama tíma, það fer allt eftir kröfum og stöðlum 

æfingarinnar. Dæmi um Chipper æfingu: 1 umferð af 50 front squat (53/36 kg); 30 wall ball 

(13,5/9 kg); 10 réttstöðulyftur (120/80 kg); 20 tær í slá og róður í vél (750/600 m) (Larson, 

2015).  

 

Áhrif CrossFit æfinga á lífeðlisfræðilega- og sálræna þætti 

1. Lífeðlisfræðilegir þættir 

Eins og komið hefur verið inn á hefur CrossFit jákvæð áhrif á ýmsa líkamlega þætti líkt og 

önnur hreyfing. Árið 2014 var framkvæmd rannsókn af Justin Goins og félögum (Goins o.fl., 

2014). Þeir skoðuðu hvaða áhrif CrossFit hefði á líkamlega þætti eins og loftfirrt- og loftháð 

þol, hámarkssúrefnisupptöku (e. VO2MAX), afkastagetu, hvíldarpúls, blóðþrýsting í hvíld og 

líkamssamsetningu fólks. Samhliða þessu reyndu þeir að leggja mat á áreynslu eftir CrossFit 

æfingu og átta sig á bataferlinu eða endurheimtinni daginn eftir. Alls tóku 12 einstaklingar þátt 
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í rannsókninni, þeir voru látnir fylgja CrossFit æfingakerfinu í 6 vikur, og samanstóð það af 5 

æfingum í hverri viku. Fyrsta vikan innihélt æfingar líkt og CrossFit total sem er 

hámarksstyrkur í hnébeygju, axlapressu og réttstöðulyftu. Framkvæmdur var 500 m róður á 

tíma og benchmark æfingin „Fight gone bad”. Þessar þrjár æfingar voru svo framkvæmdar 

aftur í lok sjöttu vikunar og athugaður hvort einhver munur væri  á afköstum. Gætt var þó að 

því að æfingarnar reyndu á öll þrjú orkukerfin. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu það að á 

þessum 6 vikum varð bæting á 9 af 14 breytum sem skoðaðar voru. Blóðþrýstingur lækkaði og 

það urðu bætingar á hámarkssúrefnisupptöku, loftfirrtu- og loftháðu þoli, hámarsstyrk í 

réttstöðulyftu, hnébeygju og axlapressu, tíma í 500 m róðri og á tíma í „Fight gone bad”. Hvað 

varðar endurheimtina var spurningalisti lagður fyrir alla þátttakendur þar sem þeir voru spurðir 

út í hvernig endurheimtin gekk og hvernig almenn líðan væri. Það kom í ljós að 6% svaranna 

höfðu verið neikvæð og 93% jákvæð. Samkvæmt þessu var álagið og æfingarnar að valda 

slæmum áhrifum á lítinn hóp þátttakenda. Þessi rannsókn bendir til þess að CrossFit bætir 

heilsufar einstaklinga sem það stunda en getur aftur á móti valdið neikvæðum heilsufarsþáttum 

(Goins o.fl., 2014).  

 

2. Sálrænir þættir 

CrossFit iðkun hefur góð áhrif á líkamshreysti fólks ef það æfir af krafti og öryggi, spurningin 

er þó hvort fólk sem stundar CrossFit fái sálrænan ávinningi af því.  Árið 2016 var framkvæmd 

rannsókn þar sem þetta var skoðað betur (Schultz o.fl., 2016). Þar kom í ljós að með reglulegri 

CrossFit þjálfun verða hegðunarbreytingar hjá fólki. Að sjá bætingar á líkamlegum þáttum 

hefur jákvæð áhrif á einstaklinga og hvetur þá áfram. Það gerir það að verkum að þeir vilji 

halda áfram að stunda CrossFit. Hvetjandi umhverfi og afrek ýta undir jákvæðni í garð 

hreyfingarinnar (Schultz o.fl., 2016). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar tengdar CrossFit. Rannsóknir um meiðslahættu, 

jákvæð áhrif hvatningar, árangur æfingakerfis, andlega heilsu o.fl. Með vaxandi vinsældum 

CrossFit verða til fleiri tækifæri til frekari rannsókna og athugana sem geta dýpkað skilning á 

þessari tegund þjálfunar, frá sálfræðilegu-, lífeðlisfræðilegu- og þjálffræðilegu sjónarhorni 

(Bellar o.fl., 2015).   
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Orkukerfin 

CrossFit æfingar reyna á öll þrjú orkukerfi líkamans, ATP-PCr kerfið, sykurrofskerfið og 

oxunarkerfið (Goins o.fl., 2014). Þegar áreynsla á sér stað fer líkaminn að nýta þá orku sem 

hann hefur. Í hvíld vinnur líkaminn úr kolvetnum og fitu, við stuttar æfingar vinnur hann mest 

megnis úr kolvetnum og við langar erfiðar æfingar vinnur hann úr bæði kolvetnum og fitu. 

Orkukerfin þrjú mynda ATP (e. adenosine triphosphate), það er það sem býr til orkuna. Orkan 

gerir það að verkum að vöðvasamdráttur getur átt sér stað (Larry o.fl., 2015).  

1. ATP-PCr kerfið  

Kerfið er loftfirrt sem þýðir að það vinnur án súrefnis. Frumur geyma ATP í litlu magni ásamt 

því að geyma fosfókreatín (PCr) sem hægt er að brjóta niður til að búa til ATP. Kerfið er mjög 

hraðvirkt en að sama skapi er afkastageta þess talsvert takmörkuð því PCr birgðirnar klárast 

yfirleitt á 3-15 sekúndum. Þrátt fyrir að kerfið sé fljótt að tæma birgðir sínar eru þær fljótar að 

fyllast aftur (Larry o.fl., 2015). 

2. Sykurrofskerfið  

Kerfið er loftfirrt eins og ATP-PCr kerfið og vinnur því án súrefnis. Til þess að mynda ATP 

eru notuð 10-12 ensímhvötuð efnahvörf sem brjóta niður glýkógen og þar með glúkósa. ATP-

PCr kerfið og sykurrofskerfið geta séð líkamanum fyrir orku án súrefnis í allt að 2 mínútur á 

hárri ákefð. Pýróþrúgusýra myndast við sykurrofið, hún breytist í mjólkursýru ef ekkert 

súrefni er til staðar. Það veldur því að sýrustig eykst í vöðvum og getur það hindrað frekari 

vöðvasamdrátt (Larry o.fl., 2015).  

3. Oxunarkerfið 

Þetta er flóknasta orkukerfið, því það notar orku úr fitu, kolvetnum og próteinum. Kerfið er 

háð því að nota súrefni til þess að framleiða orku úr fæðuefnunum. Oxunarkerfið byrjar ekki 

að vinna nema þegar áreynsla hefur átt sér stað í meira en 2 mínútur. Kerfið er hægvirkt en á 

sama tíma mjög endingargott og veldur ekki sýrumyndun. Þetta kerfi framleiðir miklu meira 

af ATP heldur en loftfirrtu kerfin og er það því aðal orkukerfi líkamans á löngum æfingum 

(Larry o.fl., 2015).  
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Hámarkssúrefnisupptaka 

Hámarkssúrefnisupptaka er geta líkamans til að nota súrefni við hámarksálag. Það eru tveir 

aðalþættir sem ákvarða hver hámarkssúrefnisupptaka einstaklinga er, annars vegar erfðir og 

hins vegar þjálfun. Þættir líkt og kyn, þjálfunarsaga og hvernig einstaklingur bregst við þjálfun 

hefur einnig einhver áhrif á hámarkssúrefnisupptöku. Þolþjálfun bætir hámarkssúrefnisupptöku 

en þó mismikið eftir tegund æfinga. Hjólreiðamaður er með gott hjólaþol en það þýðir ekki að 

hann eigi að vera með gott hlaupaþol þrátt fyrir að báðar greinar séu þolgreinar (Larry o.fl., 

2015). 

Þeir sem hafa lagt fyrir sig CrossFit og stunda það af krafti eru með gott alhliða þol og 

úthald ásamt því að hafa mikinn styrk, liðleika, kraft, hraða, samhæfingu, lipurð, jafnvægi og 

nákvæmni. En þetta er nákvæmlega þeir þættir sem CrossFit vill þjálfa iðkendur sína í. Hægt 

er að mæla hámarkssúrefnisupptöku með þolprófum og stöðluðum útreikning. Út frá 

útreikningnum er fengin þoltala sem segir til um í hvaða líkamsástandi viðkomandi er. Rich 

Froning, margfaldur CrossFit Games sigurvegari, lét mæla hámarkssúrefnisupptöku sína árið 

2015 og fékk út töluna 73.9 ml/kg/mín. Maraþon meistarinn Peter Snell mældist 72.3 

ml/kg/mín og Frank Shorter, einnig maraþon meistari, mældist 71.3 ml/kg/mín. Þessar tölur 

sýna okkur það að loftháð þol Froning er gífurlega gott ásamt vöðvaþoli og fleiri þáttum. Hann 

ætti hins vegar aldrei möguleika á að vinna Snell og Shorter í maraþoni vegna þess að hann 

æfir ekki langhlaup líkt og þeir. Þessi tala Froning sýnir okkur það að með mikilli CrossFit 

þjálfun er hægt að byggja upp ótrúlegt þol (Larson, 2015). 

Með því að bæta hámarkssúrefnisupptöku við þolþjálfun eykst slagmagn hjartans í 

hvíld og á æfingum, það gerist vegna aukins blóðrúmmáls. Hjartsláttartíðni lækkar vegna þess 

að seftaugakerfið nær að virkjast betur en áður. Hjartsláttarbatinn eða tíminn sem tekur hjartað 

að ná hvíldarpúls aftur eftir mikla áreynslu verður styttri ef þolþjálfun er stunduð (Larry o.fl., 

2015). 

Loftfirrt- og loftháð þol 

CrossFit reynir að nálgast jafnvægi á milli loftfirrtra- og loftháðra æfinga til þess að geta 

hámarkað árangur iðkenda sinna. Í CrossFit er mikilvægt að vera bæði góður í því að lyfta 

þungt og lyfta léttari þyngdum oft. Mælt er með því að geta unnið í öllum orkukerfunum til 

þess að geta staðið sig vel á sem flestum sviðum („CrossFit Certificate Course“, 2020).  
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Þol er geta líkamans til að viðhalda tiltölulega mikilli áreynslu í ákveðinn tíma.  Það 

eru til tvær tegundir af þoli annars vegar loftfirrt og hins vegar loftháð. Þegar unnið er í 

þolþjálfun þarf að vita hvort viðkomandi vill taka fyrir loftfirrt- eða loftháð þol. Loftfirrt 

þolþjálfun inniheldur mikla ákefð í stuttan tíma og oft stuttar hvíldir ef verið er að endurtaka 

æfingu sem inniheldur fáar endurtekningar eða stutta vegalengd. Loftháð þolþjálfun inniheldur 

lægri ákefð í langan tíma, getur verið margar endurtekningar eða löng vegalengd. Mikil 

þolþjálfun getur dregið úr getu líkamans til kraftmyndunar, týpu 1 vöðva-þræðir eru kraftlitlir 

en þolmiklir og eru í meirihluta hjá maraþonhlaupurum. Týpu 2 og týpu 2 b/x vöðvaþræðir eru 

hins vegar hraðir og kraftmiklir en aftur á móti þolminni. Meira er um týpu 2 vöðvaþræði hjá 

kraftlyftingamönnum og spretthlaupurum (Larry o.fl., 2015).  

 Loftfirrt þol er hæfileiki líkamans til að vinna á mikilli ákefð (80 – 100% af hámarks-

púls) í stuttan tíma án þess að nota súrefni (Larry o.fl., 2015).  

 Loftháð þol er hæfileiki líkamans til þess að vinna á meðal mikilli ákefð (50 - 75% af 

hámarkspúls) í langan tíma með notkun súrefnis (Larry o.fl., 2015).  

Þegar áreynsla á sér stað og líkaminn fær ekki nægilega mikið af súrefni til þess að framleiða 

orku þarf hann að skipta úr loftháða orkukerfinu yfir í það loftfirrta. Við það fer mjólkursýra 

að myndast og líkaminn getur ekki unnið lengi undir því álagi (Larry o.fl., 2015).   
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Fræðileg CrossFit Handbók 
„Hvernig skal bæta umgjörðina út frá rannsóknum” 

 

 
Mynd 1. Forsíðumynd 
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(1) Hvernig skal halda iðkendum í CrossFit til 

frambúðar           
Markmið CrossFit stöðva er að vera með 

sem flesta iðkendur og hjálpa þeim að auka 

lífsgæði sín. Til þess að CrossFit stöðvar geti 

verið með marga iðkendur þurfa þær fyrst og 

fremst að vera með gott húsnæði, góða 

þjálfara og góð tæki og tól sem hægt er að 

treysta á. Það sem CrossFit gerir betur en 

hefbundnar líkamsræktarstöðvar er til dæmis 

þjálfunin sem er yfirleitt persónuleg og oftar 

en ekki myndast mikill vinskapur milli iðkenda. Fólk æfir mikið með sama fólkinu og verður 

til svipuð stemning og í hópíþróttum. Þetta er ein ástæða fyrir því að margir byrja og endast í 

CrossFit (Glassman, e.d.). 

Framkvæmd var rannsókn sem skoðaði nákvæmlega hvaða áhrif markmið, sálfræði-

legar þarfir og hvatning hefur á iðkendur í CrossFit (Sibley & Bergman, 2017). Einnig var 

skoðað hvað það er sem fær fólk til að haldast í líkamsrækt, þar sem það er mjög algengt að 

einstaklingur byrji að krafti þegar um er að ræða einhverja nýja hreyfingu en hægt og rólega 

hættir sá hinn sami að mæta og árangurinn verður að engu. Benjamin A. Sibley og  Shawn M. 

Bergman komust að því að CrossFit æfingakerfið býr yfir athyglisverðum og hugsanlega 

jákvæðum eiginleikum sem tengjast markmiðum, sálfræðilegum þörfum og hvatningu iðkenda 

sinna. Við það að innleiða þessa þætti inn í þjálfun getur innri hvatning aukist til muna (Sibley 

& Bergman, 2017).  

Í fyrsta lagi gætu þjálfarar hjálpað iðkendum sínum að búa til eiginleg markmið, 

svo sem að bæta almenn lífsgæði og heilsu eða læra nýja færni. Við hópþjálfun og hóptíma 

á það til að verða mikil samkeppni milli manna. Þetta getur valdið því að iðkendur einbeita sér 

of mikið af félagslegri viðurkenningu eða markmiðum sem tengjast líkamsbyggingu eða 

hámarkslíkamsstyrk. Það er oft gert á kostnað heilsutengdra þátta, sem gæti einnig leitt til 

ofþjálfunar eða þátttöku í annarri óheilbrigðri hegðun. Þótt heilsuefling og góð frammistaða sé 

mjög augljóst markmið fyrir æfingar er mikilvægara að láta keppnisskapið ekki eyðileggja fyrir 

langtímamarkmiðum. Það að huga einungis að bætingu á tíma er einungis skammtíma 

ávinningur. Þess vegna er mikilvægt að þjálfarar hugi að keppnisskapi og ávinningi iðkenda. 

Mynd 2. Útbúnaður 
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Auk þess væri góð leið að fá iðkendur til þess að leggja áherslu á að bæta hæfni og færni í sem 

flestum nýjum hreyfingum. Huga að því að læra nýja hreyfingar tekur tíma svo það flokkast 

undir langtímamarkmið þeirra (Sibley & Bergman, 2017).  

Rannsóknir benda til þess að það að kljást við ný og erfið verkefni á hverjum degi 

muni hafa jákvæð áhrif á andlega líðan (Sibley & Bergman, 2017). CrossFit inniheldur 

ýmiss konar erfiðar hreyfingar líkt og ólympískar lyftingar og fimleikaæfingar sem fólk á öllum 

aldri er fengið til þess að læra. Það að læra þessar hreyfingar og ná fram bætingum hefur góð 

áhrif á andlega líðan einstaklinga auk þess að hafa áhrif á almenna heilsu þeirra. Mikilvægt er 

að þjálfarar hugi vel að hverjum og einum iðkanda og reyni að tryggja að allir bæti sig hægt og 

örugglega. Afturför og stöðnun getur aftur á móti haft neikvæð áhrif á andlega líðan. Þess 

vegna er mikilvægt fyrir þjálfara að vera vakandi fyrir árangri og líðan iðkenda sinna. Iðkendur 

telja og skrá árangur sinn í öllum hefbundum CrossFit æfingum. Hvort sem æfingin er AMRAP, 

EMOM, RFT eða hámarksstyrkur. Það eru kostir og gallar við það að telja árangur allra æfinga 

og bera saman við aðra á stöðinni. Það eykur jákvæðar tilfinningar ef viðkomandi sér að um 

framfarir er að ræða. Þess ber þó að geta að opinber samanburður á líkamsþjálfun getur 

verið letjandi fyrir einstaklinga með lægri frammistöðu. Þjálfarar ættu að reyna leggja 

áherslu á framfarir hvers og eins iðkanda og forðast að nota samanburð of mikið (Sibley & 

Bergman, 2017).  

Sjálfstæði er annar þáttur sem reynist ýta undir meiri innri hvatningu hjá iðkendum. 

Þjálfarar geta eflt jákvæðar tilfinningar iðkenda sinna með því að bjóða þeim val hvað 

varðar æfingar, svo sem hvort iðkandi vilji hlaupa, hjóla eða róa fyrir úthaldsæfingu sem 

tilheyrir „æfingu dagsins”. Það sem CrossFit gerir þó vel er að bjóða iðkendum sínum að skala 

„æfingu dagsins”. Sjálfstæði við val æfinga leiðir til jákvæðra niðurstaðna og þar með 

tilfinninga (Sibley & Bergman, 2017).  
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(2) Upphitun   

Samkvæmt stöðlum CrossFit er nægur tími til 

þess að hita vel upp fyrir 1 klukkustunda 

hóptíma með markvissri upphitun. Megin-

markmiðið með upphitun er að hækka líkams-

hita, hækka hjartsláttartíðni, teygja á liðum og 

vöðvum, örva allan líkamann og undirbúa 

iðkendur fyrir stærri hreyfingar. Almenn 

upphitun er yfirleitt um 5 mínútur og sérhæfð 

upphitun 15 mínútur þar á eftir. Alls er 

upphitunin u.þ.b 20 mínútur.  Þá eru 40 mínútur eftir af tímanum sem fara í æfinguna og stuttar 

teygjur í lokin (Glassman, 2003). 

Tilgangur þess að hita upp líkamann er að hita upp vöðva líkamans fyrst og fremst, 

til þess að minnka líkur á meiðslum og undirbúa íþróttamanninn fyrir kröfur íþróttarinnar eða 

tilvonandi hreyfingu. Einn mikilvægasti þáttur upphitunar er að ná líkamshitanum upp um 

u.þ.b. 1°. Við það að vöðvarnir hitni minnka líkur á meiðslum auk þess er líkaminn tilbúnari 

til átaka en áður. Enginn iðkandi ætti að vera þreyttur eftir upphitun. Upphitun á að kveikja 

á líkamanum og gera hann tilbúinn fyrir átök, ekki þreyta hann. Við upphitun ætti fólk að halda 

sig í 50-60% af hámarkshjartsláttartíðni og ná fram smá svita (Woods o.fl., 2007).  

 

Góð leið til upphitunar 

Góð upphitun á að hækka líkamshita, hjartsláttartíðni, öndunartíðni og blóðflæði. Ásamt 

því að virkja helstu vöðva, auka hreyfigetu liðamóta og losa um bandvefi. Þessi áhrif hafa 

jákvæða verkun á afköst líkt og hraðari vöðvasamdrátt, aukna  kraftmyndun (e. rate of force 

development), viðbragðstíma, styrk, bætta súrefnisupptöku, aukið blóðflæði til virkra vöðva og 

aukna efnaskiptasvörun. Dr. Ian Jeffreys þróaði nýja aðferð upphitunar sem kallast RAMP. Hún 

hefur náð miklum vinsældum um allan heim hjá íþróttafólki sem og almenningi. R stendur fyrir 

raise eða aukningu. A stendur fyrir activate eða virkjun. M stendur fyrir mobilise eða aukna 

hreyfigetu. P stendur fyrir potentiate eða eflingu. Dr. Ian Jeffreys ráðleggur að upphitun eigi 

að taka um 10-30 mínútur, þá ættu einstaklingar að vera tilbúnir líkamlega og andlega fyrir 

verkefni dagsins. Mikilvægt er að vita fyrir hvaða æfingar er verið að hita upp og huga að þeim 

þáttum fyrst og fremst (Jeffreys, 2007).  

Mynd 3. Upphitun 
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Aukning er fyrsti hluti upphitunar. Þessi hluti hefur það að markmiði að auka hjartslátt, 

líkamshita, blóðflæði, öndun og liðleika. Þetta ætti ekki að taka mikið meira en 5 mínútur, þar 

sem þessi hluti skiptir í raun minnstu máli. Sem dæmi er gott að hjóla, skokka, róa og sippa á 

lágri ákefð auk þess að gera léttar æfingar (Jeffreys, 2007).   

Virkjun og hreyfanleiki er næsti hluti. Megintilgangur virkjunar er sá að virkja þá 

vöðva sem verða hvað mest notaðir á æfingunni ásamt því að stuðla að aukinni hreyfigetu með 

hreyfanleikæfingum og hreyfiteygjum. Þessi fasi getur alveg tekið u.þ.b. 10 mínútur. 

Mikilvægt er að hlusta á líkamann og vinna í veikleikum. Ráðlagt er að byrja á því að gera 

teygjur, hreyfanleika-, og jafnvægisæfingar og þá sérstaklega huga að hryggnum. Einbeita sér 

að því að sveigja, lengja og snúa upp á allan líkamann til að auka hreyfigetu hans. Ef hugað er 

að góðri hreyfigetu fyrir æfingu er líkaminn tilbúnari til að takast á við líkamleg átök og 

ólíklegri til þess að verða fyrir meiðslum. Kyrrstöðuteygjur ættu einungis að vera hluti af 

upphitun ef iðkandi er mjög stífur annars ættu hreyfiteygjur að duga. Virkjun sem kemur í takt 

við hreyfanleika er ekki síður mikilvæg. Mikilvægt er að virkja þá vöðva sem verða fyrir mestri 

notkun. Einnig er ráðlagt að virkja kjarna líkamans vel fyrir lyftingar og annars konar 

hreyfingar. Æfingar með mini band teygjum er góð leið til þess að virkja rassvöðvann sem 

dæmi, alls kyns teygjur og líkamsþyngdaræfingar eru góð leið til þess að virkja líkamann 

(Jeffreys, 2007).  

Efling er seinasti hluti upphitunar, þarna ættu iðkendurnir að vera orðnir heitir, 

hreyfigetan orðin betri og þá fer ákefðin að aukast til muna. Þarna er upphitunin í raun búin, en 

þó er efling talin hluti af upphituninni. Markmiðið þarna er að gera æfingar sem koma 

iðkendum á þá ákefð sem æft verður á, þar sem eftir er af æfingunni. Sérhæfðar æfingar taka 

þarna við af virkjunaræfingum, s.s. stuttir sprettir, plyometric, medicine-boltaæfingar, 

sprengikraftsæfingar og hoppþjálfun. Hoppþjálfun líkt eins og fá kassahopp er dæmi um 

sniðuga leið til þess að undirbúa iðkendur fyrir þungar hnébeygjur eða framstig áður en farið 

er í þær hreyfingar af fullum krafti (Jeffreys, 2007).  

 

Nuddrúllur 

Rannsókn frá árinu 2019 skoðaði 20 rannsóknir sem athuguðu áhrif þess að notast við 

nuddrúllur (e. foam roll), hvað varðar afköst og endurheimt (Wiewelhove o.fl., 2019). Það kom 

í ljós að við notkun á nuddrúllum fyrir æfingu, eykst liðleiki fólks tímabundið. Nuddrúllan 

er gott tól til þess að auka hreyfigetu og bandvefslosa. Þar að auki skemmir hún ekki fyrir 
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vöðva afköstum, heldur benda rannsóknir til þess að hún geti bætt afköst, líkt og í spretthraða 

sem dæmi (Wiewelhove o.fl., 2019). Bandvefslosun getur einnig verið sniðug leið þegar kemur 

að endurheimt eftir styrktaræfingar. Rannsóknirnar benda til að það séu ögn meiri afköst 

við það að rúlla fyrir æfingu, frekar en eftir (Wiewelhove o.fl., 2019). Mikilvægt er að finna 

auma staði á vöðvanum og rúlla vel og lengi, óþarfi er að rúlla mikið meira en 30 sekúndur án 

þess að taka stutta hvíld á vöðvanum. Góð og gild regla er að byrja á bandvefslosun áður en 

farið er í teygjur. Nuddrúllur eru sniðugar til þess að hefja upphitun og æfingar 

(Wiewelhove o.fl., 2019).   

FMS (functional movement screening) 

Viðurkennd leið til þess að finna út veikleika fólks við hreyfingar. FMS skoðar liðleika, 

hreyfigetu, ójafnvægi í styrk og áhrif fyrri meiðsla á hreyfingar. Allir þessir þættir eru 

viðurkenndir sem verulegir áhættuþættir fyrir meiðsli ef ekki er unnið í þeim. Framkvæmdar 

eru sjö grundvallar hreyfingar hjá einstaklingum sem eru meiðslalausir og án stoðkerfisskaða. 

FMS er ekki ætlað til að greina bæklunarvandamál heldur til að sýna fram á tækifæri til bættrar 

hreyfingar hjá einstaklingum. Hreyfingarnar sjö setja einstaklinga í öfgakenndar stöður, skortur 

á hreyfigetu verður áberandi ef viðeigandi stöðugleiki og hreyfanleiki er ekki til staðar. FMS 

hentar einstaklega vel fyrir íþróttamenn sem og almenning sem stundar reglulega hreyfingu. 

Slæm hreyfigeta mun leiða til slæmrar notkunar vöðva sem takmarkar árangur í 

frammistöðu, dregur úr aðlögunarhæfni líkamans og eykur líkur á meiðslum. 

Hreyfingarnar sjö einkennast af djúpri hnébeygju, hindrunarskrefi, jafnvægis framstigi, 

axlarhreyfanleika, fótalyftu liðleika, stöðugleika búks í armbeygju og snúnings stöðugleika. 

Eftir að FMS lýkur er hægt að fara yfir stöðu mála, 21 er hæsti stigafjöldi sem hægt er að fá ef 

fengið er fullt hús í öllum hreyfingum. Mikilvægt er fyrir þjálfara að nýta sér FMS rétt og ráðast 

á þær hreyfingar sem skora lægst og vinna í vandamálinu. FMS getur nýst þjálfurum og 

iðkendum einkar vel og aukið afköst þeirra til muna ef unnið er vel í veikleikunum. Ásamt 

því að taka stöðuna á hreyfigetu á nokkra mánaða eða vikna fresti (An Introduction to the 

Functional Movement Screen, e.d.). 



   
 

25 

 

(3) Æfing og æfingaval  

Það eru til óteljandi margar tegundir af 

æfingum, hvort sem við erum að tala um 

styrktar- eða þolæfingar. Það eru til hellingur 

af frábærum æfingum ásamt einhverjum verri 

æfingum sem geta valdið eða ýtt undir meiðsli 

hjá einstaka aðilum. Dæmi um æfingar í 

CrossFit í tækjum eru hjólreiðar, hlaup, skíði 

og róður. Dæmi um lyftingar með stöngum eru 

t.d jafnhending, snörun, hnébeygja, réttstöðu-

lyfta, push press, axlapressa, bekkpressa, thruster, power snatch og power clean. Aðrar æfingar 

eru t.a.m. kassahopp, medicine-boltaköst, upphífingar, dýfur, armbeygjur, handstöður, 

handstöðupressur, muscle-ups, uppsetur (e. sit up), sipp ásamt æfingum á dýnum, gólfi, í 

hringjum og á slám. Einnig er æfingar með áhöldum líkt og handlóðum og ketilbjöllum 

(„CrossFit Certificate Course“, 2020). 

 

Meiðsli og afleiðingar 

Í CrossFit rétt eins og í annarri hreyfingu og íþróttum verða bæði slys og meiðsli. Hjá 

þjálfurum ætti það að fyrirbyggja meiðsli að vera jafn mikilvægt og að auka afköst og 

framför iðkenda sinna. Stór grein var opinberuð árið 2018 sem skoðaði allar helstu rannsóknir 

sem tengjast CrossFit (Claudino o.fl., 2018). Þar voru nokkrar áhugaverðar rannsóknir sem 

athuguðu meiðslatíðni, mögulega meiðslahættu og hvaða vöðvahópar eiga í mestri hættu á 

meiðslum. (Claudino o.fl., 2018).  

 

Rannsókn 1 - CrossFit meiðsli 

Rannsókn frá árinu 2013 skoðaði eðli og algengi meiðsla á venjulegum CrossFit æfingum (Hak 

o.fl., 2013). Þátttakendur voru 132 og stunduði allir CrossFit. Þeir svöruðu spurningum í 

tengslum við meiðsli við þáttöku á æfingum. Það kom í ljós að 97 þeirra (73,5%) höfðu 

hlotið meiðsli á meðan á CrossFit æfingu stóð. Það sem var áhugavert var að alls voru 

tilkynnt um 186 meiðsli, sem segir okkur að hver og einn einstaklingur hafi að meðaltali 

tilkynnt um tvö meiðsli. Meiðslin voru mjög mismunandi, allt frá vægum tognunum til 

alvarlegra brota og liðbandsmeiðsla. 9 meiðsli af þessum 186 sem tilkynnt voru þurftu á 

Mynd 4. Æfingin - Front Squat 
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skurðaðgerð að halda, sem segir okkur að alvarleg meiðsli eiga sér einnig stað. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum er meiðslatíðni svipuð og í öðrum sambærilegum íþróttum líkt og 

ólympískum lyftingum, kraftlyftingum, fimleikum og ruðning. Axlir og mjóbak urðu fyrir 

flestum meiðslum og þar á eftir komu handa- og olnbogameiðsli. Reiknað var með 

meiðslatíðni upp á 3,1 á hverjar 1000 klukkustundir (Hak o.fl., 2013).  

 

Rannsókn 2 - CrossFit meiðsli  

Stærri og ögn nýrri rannsókn frá árinu 2014 skoðaði meiðslatíðni og munstur meðal CrossFit 

íþróttamanna í Bandaríkjunum (Weisenthal o.fl., 2014). Það tóku 386 CrossFit iðkendur þátt í 

rannsókninni. Stór hluti eða 35,2% höfðu einungis verið í CrossFit í 0-6 mánuði. 83,1 % æfðu 

í 30-60 mínútur í senn, 72,3% tóku 2-3 hvíldardaga í viku og 72,9% æfðu 4-5 sinnum í viku. 

Hvað varðar meiðsli hjá þessum hópi fólks kom í ljós að 75 þeirra (19,4%) höfðu hlotið 

einhvers konar meiðsli á síðast liðnum 6 mánuðum. Af þessum 75 höfðu 63 hlotið ein 

meiðsli, 10 höfðu hlotið tvenn meiðsli og 2 höfðu hlotið þrenn meiðsli. Ekki fannst marktækur 

munur á aldri, lengd CrossFit iðkunar eða lengd æfinga á meiðslatíðni. Það sem kom í ljós var 

helst það að þeir sem fengu mestu athygli og leiðréttingar frá þjálfara voru með mun lægri 

meiðslatíðni heldur en þeir sem fengu minni athygli. Konur reyndust vera viljugri til þess 

að fá aðstoð og hjálp frá þjálfurum sínum heldur en karlar, enda var meiðslatíðnin hærri hjá 

körlum. Meiðsli reyndust tengjast því hvaða hreyfingar og æfingar áttu sér stað. Flestir 

meiddust á öxlum (21), á mjóbaki (13) og á hné (12). Axlir meiddust hve mest í 

fimleikaæfingum á meðan mjóbak fór verr í þungum lyftum (réttstöðulyfta, hnébeygja og 

snörun). Flest meiðslin voru bráð meiðsli og tengdust því ekki álagsmeiðslum. Niðurstöðurnar 

eru í samræmi við meiðslatíðni í ólympískum lyftingum, kraftlyftingum og fimleikum 

(Weisenthal o.fl., 2014).  

 

Rannsókn 3 - CrossFit meiðsli  

Ryan J. Summitt og félagar ákváðu að rannsaka axlarmeiðsli hjá CrossFit iðkendum árið 2016 

(Summitt o.fl., 2016). Þátttakendur voru 187. Alls voru 44 sem höfðu orðið fyrir axlarmeiðslum 

á síðastliðnum 6 mánuðum. Það gerir 23,5% meiðslatíðni á öxlum. Af þeim sem tilkynntu 

um meiðsli sögðu 17 (38,6%) að meiðslin hefðu tengst fyrri meiðslum. Hlutfall axlarmeiðsla 

var 1,94 meiðsli á hverja 1000 klukkustundir sem æfðar voru. Það skipti ekki máli hversu oft 

einstaklingur æfði í viku hvað varðar áhættu meiðsla. Þeir sem æfðu 1-2 sinnum í viku voru 

með flest skráð meiðsli. Skalanir drógu ekki úr meiðslatíðni. Kipping pull ups og ring muscle-
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up ollu flestum meiðslum í fimleikahreyfingum. Snörun og overheadpress (strict press, 

push press, jerk) ollu flestum meiðslum í styrktaræfingum. Þrátt fyrir að CrossFit valdi 

meiðslum á öxlum er ekki talið að það sé meiri hætta á meiðslum heldur en við aðrar 

keppnisíþróttir (Summitt o.fl., 2016).  

 

Rannsókn 4 - CrossFit meiðsli 

Ný rannsókn sem framkvæmd var í Brasilíu árið 2019, skoðaði algengi meiðsla í CrossFit 

ásamt afleiðingum æfinga (Secchi o.fl., 2019). 5.189 brasilískir CrossFit iðkendur tóku þátt í 

rannsókninni, 3891 (71%) höfðu hlotið einhvers konar meiðsli síðan þeir hófu að æfa CrossFit. 

Réttstöðulyfta kom út sem sú æfing sem orsakaði hve flest meiðsli eða um 11% (577 

iðkendur). Þar á eftir kom snörun sem olli um 6% meiðslanna (322 iðkendur). Sú æfing sem 

var með þriðju hæstu meiðslatíðnina var kassahopp, afleiðing þeirra var 4% meiðslanna (201 

iðkandi). Réttstöðulyftan, snörunin og kassahoppin voru þær æfingar sem ollu flestum 

meiðslum. Axlir, mjóbak og hné voru síðan þeir líkamshlutar sem urður fyrir mestu 

meiðslunum. Rannsakendur ráðleggja þjálfurum CrossFit að huga vel að líkamsbeitingu 

iðkenda ásamt því að bæta við fyrirbyggjandi æfingum þar sem áhersla er lögð á að draga úr 

meiðslum, séstaklega á áhættusvæðum (Secchi o.fl., 2019).  

 

Ráðleggingar 

Gray Cook, stofnandi FMS, hefur sínar ráðleggingar um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir 

meiðsli í CrossFit. Það að verða fyrir meiðslum stöðvar framfarir. Cook nefnir að axlir, mjóbak 

og hné séu í mestri hættu við CrossFit iðkun, það er í takt við það sem rannsóknir benda til. 

Hann telur að með því að stunda góða hreyfigetuþjálfun og huga að stöðugleika ásamt því 

að læra tæknilegar hreyfingar vel áður en farið er í miklar þyngdir, geti það komið í veg 

fyrir meirihluta meiðsla  (D. J. Rusin & Cook, 2015).  

Cook nefnir að iðkendur þekki oft ekki sín eigin takmörk og verða þjálfarar að vera 

vakandi fyrir því. Æfingar sem innihalda AMRAP, RFT eða Chipper gera það oft að verkum að 

einstaklingar hugsi of mikið um að klára æfinguna á sem bestum tíma í stað þess að huga að 

góðri líkamsbeitingu. Hann bendir þjálfurum á að huga vel að því hvernig „æfing dagsins” er 

áætluð. T.d. fækka endurtekningum í ólympískum lyftum og huga að því hvernig þyngdir og 

endurtekningar eru settar fram. Mikilvægt er að huga vel að álagi. Axlir, mjóbak og hné virðast 

verða fyrir meira álagi og meiðslum heldur en brjóstvöðvinn og handleggir sem dæmi. Þjálfarar 

ættu að ganga á milli iðkenda. Það að benda á ranga líkamsbeitingu getur verið stór þáttur í því 
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að koma í veg fyrir meiðsli. Síðast en ekki síst ráðleggur Cook CrossFit að notast við FMS 

fyrir iðkendur sína því það er nauðsynlegt fyrir alla sem stunda hreyfingu sem inniheldur 

mótstöðuæfingar að hafa grunnstyrk og almenna hreyfigetu. Ef einstaklingur sem á í 

vandræðum með að gera almennilega hnébeygju (e. air squat) fer svo í „æfingu dagsins” sem 

er hnébeygja með þyngd aukast líkurnar stórlega á meiðslum. Grunnhreyfigetan er ekki 

nægilega góð og mótstaðan þvingar einstaklinginn í stöðu sem er ekki náttúruleg fyrir 

líkamann. Það er mikilvægt að þjálfarar hugi vel að þessu og gæti að því að einstaklingar 

aðlagist hreyfingum og nái grunnstyrk, stöðugleika og hreyfigetu áður en farið er í meiri 

þyngdir og flóknari hreyfingar (D. J. Rusin & Cook, 2015).  

 

Bakmeiðsli og ráðleggingar 

Bakvandamál geta komið vegna áverka, sjúkdóms eða áunnina þátta. Óeðlileg hreyfigeta liða 

er algeng orsök bakverkja ásamt stirðum eða læstum liðum. Ef bak einstaklings er með lítinn 

hreyfanleika og lítinn stöðugleika eru meiri líkur en minni að sá hinn sami sé í hættu á að 

meiðast í baki. Mikilvægt er að stuðla að hreyfigetu og liðkun til þess að mýkja liðina, lengja 

vöðvana og koma af stað eðlilegu hreyfimynstri (McGill, 2015a).  

Stuart McGill er einn mesti bak- og hryggsérfræðingur Bandaríkjanna og hefur hann 

verið prófessor við Háskólann í Waterloo í meira en 30 ár. Hann ráðleggur fólki að stunda 

kvið- og mjóbaksæfingar nokkrum sinnum í viku til að fá meiri stöðugleika í hrygginn. 

þá helst á hverjum degi ef fólk hefur tök á. Stöðugleiki hryggsins veltur á eftirfarandi vöðvum: 

Rectus abdominis, abdominal wall, quadratus lumborum, latissimus dorsi, back extensors of 

longissimus, iliocostalis og multifidus. McGill mælir með þremur æfingum sem auka 

stöðugleika í hryggnum, sem eru sérstaklega gagnlegar fyrir þá sem eru með verki vegna 

óstöðugleika í liðum eða vegna of mikils álags. Æfingarnar eru framkvæmdar með öfugum 

píramída, endurtekningum fækkar eftir settum. Þær byrja í 12 endurtekningum, síðan er farið í 

10 endurtekningar, 8 endurtekningar og endað í 6 endurtekningum. Með þessu er búið til 

vöðvaþol án þess að þreyta vöðvann of mikið ásamt því að stuðla að uppbyggingu kjarnavöðva 

(McGill, 2015a).  
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1. The McGill curl up (halda í 10 sek)  

2. Hliðarplanki (halda í 10 sek og hvíla mjaðmir í gólfi til skiptis) 

3. Bird Dog (halda í 10 sek á hvorri hlið til skiptis) 

 

Axlarmeiðsli og ráðleggingar  

Axlarliðurinn er óstöðugur og að sama skapi hreyfanlegasti liðurinn í líkamanum, hann er 

kúluliður. Hann getur framkvæmt alls kyns hreyfingar, allt frá flexion-extension, lateral 

rotation-medial rotation og abduction-adduction. Það eru fjórir vöðvar og sinar þeirra sem 

tengjast rotator cuff. Það eru þeir bicep brachii long head, latissimus dorsi, pectoralis major 

og deltoid. Þeir vinna að stöðugleika í axlarliðnum og stýringu hreyfinga. Þeir halda liðhöfðinu 

í liðskálinni sem fer í gegnum allar hreyfingar axlarliðarins (CSP: Exercise advice for shoulder 

pain, e.d.).  

Axlarmeiðsli geta komið vegna álags, áverka, gena eða annarra þátta. Axlar-

liðurinn er mjög hreyfanlegur og óstöðugur eins og komið hefur verið inn á. Þess vegna er 

nauðsynlegt að vera með eins góðan stöðugleika og möguleiki er á. Axlarliðurinn, axlar-

grindin, stöðugleiki og hreyfistjórnun herðablaða og brjóstbaks eiga það til að vera til vandræða 

hjá bæði íþróttamönnum og almenningi. Veikir stöðugleikavöðvar og skortur á hreyfanleika 

getur leitt til meiðsla með tíð og tíma (CSP: Exercise advice for shoulder pain, e.d.).  

American Academy of Orthopaedic Surgeons ráðleggur öllum að stunda stöðugleika-

æfingar fyrir axlarliðinn ásamt einangruðum æfingum fyrir axlir, axlargrind og herðablöð auk 

þess að huga að góðum teygjum. Æfingarnar og teygjurnar ættu að vera hluti af æfingaáætlun 

allra til að fyrirbyggja meiðsli og þá sérstaklega þegar verkir eru í öxlum eða þegar fólk er að 

stíga upp úr meiðslum. Hér eru dæmi um æfingar sem þjálfarar ættu að fá iðkendur sína til 

þess að gera 3-5 sinnum í viku (American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2017). 

  

Mynd 5. The McGill curl up Mynd 6. Hliðarplanki Mynd 7. Bird Dog 
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 Sleeper Stretch (4 endurtekningar, 30+ sek hver endurtekning, 3 sett) 

 Crossover Arm Stretch (4 endurtekningar á hlið, 30+ sek hver, 3 sett) 

 Internal- og External Rotation m. mótstöðu (8 endurtekningar, 3 sett) 

 Standing Row (8 endurtekningar, 3 sett)  

 Scapula Setting (10 endurtekningar, 10 sek hver endurtekning, 1 sett) 

 Trapezius Strengthening (20 endurtekningar, 5 sek á niðurleið, 3 sett) 

 Bent-Over Horizontal Abduction (12 endurtekningar, 3 sett)  

 

Vangaveltur einstakra CrossFit æfinga 

A) Burpees 

Burpee er ein frægasta líkamsþyngdaræfing 

heims, margir vilja meina að hún sé frábær 

meðan aðrir telja að hún sé hræðileg og 

tilgangslaus. Burpee er fyrst og fremst 

hugsuð sem styrktar- og sprengikraftsæfing 

sem reynir á loftháð þol. Æfingin hefur verið 

notuð í fjölda ára, allt frá hermönnum í 

seinni heimsstyrjöldinni til dagsins í dag. Tilgangur æfingarinnar var sá að athuga hversu fljótir 

hermenn væru að fara úr standandi stöðu í liggjandi stöðu og koma sér aftur upp í upphafsstöðu. 

Þessar hreyfingar skiptu sköpum fyrir hermann sem var á vígvellinum (Corporation, 1944).  

Royal H. Burpee upphafsmaður æfingarinnar lagði til að æfingin væri ekki endurtekin 

nema til fárra endurtekninga í einu. Hann framkvæmdi rannsóknir á óþjálfuðum einstaklingum 

og varaði hann við því að burpees gætu valdið hné- og bakvandamálum hjá þeim sem 

væru ekki með nægilegan styrk í kjarnasvæði líkamans. Burpee æfingin var áður þekkt 

Mynd 8. Internal Rotation Mynd 9.  Standing Row Mynd 10. Bent-Over Horizontal 

Abduction 

Mynd 11.  Burpees (CrossFit, e.d-a) 
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undir nafninu squat thrust. Hreyfingin skiptist í 4 hluta; hnébeygju, planka, uppstökk og 

standandi stöðu. Seinna meir hefur hreyfingin þróast í það sem við þekkjum í dag sem burpees. 

Þar er hún alveg eins nema þá er armbeygja stundum látin vera hluti af henni. Burpee hefur 

þróast með árunum frá því að vera próf fyrir hermenn í það að vera þolæfing fyrir almenning. 

Hreyfingin er erfið og reynir á allan líkamann og hafa þjálfarar og aðrir nýtt sér hreyfinguna til 

þess að refsa eða gera ákveðna æfingu enn andstyggilegri (Lucier, 2014).  

 Guy Ashburner stundar bein- og liðskekkjulækningar í Cape Town, Suður Afríku, og hefur 

gert það síðan árið 2006. Hann ráðleggur þeim sem eru með slæma líkamsstöðu, vöðva-

ójafnvægi, slæmt hreyfimynstur eða glíma við ofþyngd að takmarka flóknar hreyfingar og huga 

að einföldum hreyfingum og æfingum í staðinn. Við framkvæmd á burpees getur fólk á 

endanum slakað of mikið á líkamsstöðunni og hreyfiferill þeirra versnað. Þá sérstaklega ef 

verið er að gera eins margar endurtekningar og mögulegt er á ákveðnum tíma. Með verri 

líkamsbeitingu aukast líkur á meiðslum í öllum hreyfingum, í burpee getur slæm líkamsbeiting, 

lítill kjarnastyrkur, stífar mjaðmir og bak ýtt undir mjóbaksmeiðsli, axlarmeiðsli og 

úlnliðsmeiðsli. Ashburner ráðleggur einstaklingum sem geta ekki framkvæmt góða 

hnébeygju, haldið planka, gert armbeygju eða hoppað að framkvæma ekki burpees, 

heldur að vinna í grundvallarhreyfingum og þá sérstaklega þessu fjórum hreyfingum 

(Ashburner, 2018).  

Einungis einstaklingar sem eru líkamlega hraustir og með sterka og góða líkamsstöðu ættu 

að geta framkvæmt burpees án vandræða, ef hugað er að góðri líkamsbeitingu. Fyrir almenning 

er í raun eini tilgangurinn með hreyfingunni að æfa loftháð þol ásamt örlitlum styrk og snerpu. 

Eftir u.þ.b 8 endutekningar fer líkamsbeitingin að versna smám saman og með hverri 

endurtekningunni færist einstaklingur lengra frá ávinningi og nær yfirvofandi meiðslum. 

Líklega er til betri leið til þess að æfa loftháð þol einstaklinga og bendir Ashburner á það að 

æfa frekar grunnhreyfingar líkt og hnébeygju og armbeygju ef verið er að leitast eftir auknum 

styrk (Ashburner, 2018).  
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B) Hoppþjálfun – Kassahopp 

Í CrossFit eru framkvæmdar nokkrar 

tegundir af hoppæfingum sem og 

plyometrics. Þar má helst nefna kassahopp, 

sipp, hnébeygjuhopp, framstigshopp, hopp 

upphífingar, burpee box jump over, burpee 

over bar ásamt æfingum með medicine 

bolta („CrossFit Certificate Course“, 

2020).  

Plyometrics er með betri aðferðum til þess að bæta bæði kraft, snerpu og hraða 

íþróttamanna. Rannsóknir benda til þess að þjálfunin hafi bæði forvarnargildi ásamt því 

að styrkja vöðva og liði (Davies o.fl., 2015). Markmiðið með plyometric æfingum er að 

takmarka þann tíma sem einstaklingur eyðir í jörðinni. Því fyrr sem við myndum afl því meiri 

kraftur verður til samkvæmt fræðinni. Plyometric æfingar eru framkvæmdar með áhrifum frá 

stretch‐shortening cycle sem treystir á að vöðvalengjandi hreyfing verði fljótt fylgt eftir með 

vöðvastyttingar hreyfingu, líkt eins og hlaup. Við framkvæmd á plyometric æfingu mynda 

vöðvarnir teygjuviðbragð sem veldur auknum krafti. Því styttri tíma sem eytt er við jörðina 

eftir fall því meiri kraftur myndast við uppstökkið (Davies o.fl., 2015). Plyometric æfingar eru 

framkvæmdar á mikilli ákefð og krafti og hafa jákvæð áhrif á athafnir og íþróttir sem krefjast 

hraða, svo sem stökk, hlaup eða lipurð (Ebben, 2007). 

Munurinn á hoppþjálfun og plyometric er sá að hoppþjálfun getur verið líkt og eitt 

einfalt kassahopp á meðan plyometric er meiri viðbragðsþjálfun og flóknari hreyfingar. 

Hoppþjálfun og plyometrics eru yfirleitt sérhæfð þjálfun og þá sérstaklega hjá íþróttafólki. Það 

hefur þó aukist að fólk bæti þessu inn í æfingaplanið sitt til þess að fá meiri fjölbreytni í 

æfingarnar. Hoppþjálfun og plyometrics auka hröðu vöðvaþræðina, týpu 2, sem eru kraftmiklir 

og henta vel þeim íþróttamönnum sem vinna mikið loftfirrt. Einnig hefur þjálfunin mikil áhrif 

á taugakerfið sem þarf að bregðast við alls kyns viðbrögðum, hoppum, stökkum, lendingum, 

bremsum og föllum (Ebben, 2007).  

 

 

 

 

 

Mynd 12. Kassahopp (CrossFit, 2019) 
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Það eru til 5 tegundir af hoppæfingum 

1. Hopp á staðnum (e. jumps in place) eru æfingar líkt og hnébeygjuhopp og sipp. 

2. Standandi hopp (e. standing jumps) eru æfingar sem eru framkvæmdar á 100% ákefð, 

líkt og lóðrétt uppstökk og langstökk.  

3. Mörg stökk og hopp (e. multiple hops and jumps) eru æfingar líkt og langstökk eða 

keiluhopp sem við framkvæmum með 5 eða fleiri endurtekningum í röð. 

4. Notkun kassa (e. box drills) eru æfingar þar sem stöðugt yfirborð líkt og kassi er 

notaður til þess að stökkva upp á, annað hvort á öðrum eða báðum fótum. 

5. Dýptar hopp (e. depth jumps) eru frábærar æfingar til að bæta stökkkraft ef grunn-

styrkur er til staðar. Æfingarnar geta verið ögn flóknari og innihaldið meiri ákefð. Þetta 

eru æfingar líkt og fall af kassa þar sem lóðrétt uppstökk tekur við og sprettur um leið 

á eftir seinni lendingu (Ebben, 2007). 

 

Stigvaxandi álag, álag æfinga, endurtekningar og skipulag er mikilvægur þáttur í tengslum við 

hoppþjálfun. Það er nauðsynlegt fyrir þjálfara að vita hvaða áhrif viss æfing hefur fyrir 

íþróttamanninn. T.a.m. reyna æfingar sem framkvæmdar eru á öðrum fæti töluvert meira á 

heldur en æfingar sem framkvæmdar eru á báðum fótum. Ásamt því er mikilvægt fyrir þjálfara 

og íþróttamenn að gera sér grein fyrir því að hæð stökksins eða fallsins segir til um álagið sem 

myndast. Sem dæmi, einstaklingur sem fellur eða stekkur úr 75 cm hæð upplifir meiri 

viðbragðsstyrk og verður þar af leiðandi fyrir meira álagi heldur en einstaklingur sem 

stekkur eða fellur úr 50 cm hæð. William P. Ebben, doktor í íþróttafræðum, ráðleggur fólki 

að stunda plyometrics og annars konar hoppþjálfun en ætti ekki að gera það mikið oftar en 2-3 

sinnum í viku. Mikilvægt er að framkvæma hoppin aldrei eftir styrktaræfingu heldur ávallt 

fyrir. Einnig skal ekki þjálfa hopp og stökk á loftháðri æfingu þar sem fleiri æfingar eru 

gerðar með. Þegar verið er að æfa stökk og hopp á athyglin að vera á því. Kraftæfing sem 

inniheldur alls kyns hopp á ekki að enda sem þolæfing fyrir einstaklinginn. Annað hvort 

skal æfa kraft eða þol. Góð regla fyrir hoppþjálfun er að hvíldin skal vera 5-10 sinnum meiri 

heldur en vinnan, því meiri ákefð sem æfingin inniheldur því meiri hvíld. Fólki er ráðlagt að 

setjast ekki niður eða stoppa alveg í hvíldinni heldur ganga rólega um til þess að halda 

blóðflæðinu gangandi (Ebben, 2007).  

Hvað varðar fjölda endurtekninga, setta og val æfinga er mikilvægt að þekkja 

einstaklinginn og hans þjálfunarsögu. Gæði umfram magn á svo sannarlega við þegar 

hoppþjálfun og hoppæfingar eiga í hlut. Ef heil æfing inniheldur 50 endurtekningar af 
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hoppum myndi það flokkast sem lág ákefðar hoppþjálfun. Ef æfing inniheldur 200 endur-

tekningar eða fleiri flokkast það sem há ákefðar hoppæfing. Tegund æfingar tekur einnig þátt 

í hve há ákefðin verður. Sipp og ökklahopp eru til dæmis mjög lág ákefðar hopp á meðan 

kassahopp og depth jumps reyna mun meira á. Góð regla er að hafa ekki meira en 10 

endurtekningar af hverri æfingu. Mælt er með því að æfa og stökkva ávallt á 80-100% krafti. 

Rannsóknir telja að það sé best að láta líða um 48-72 klst á milli æfinga, þó er ekki hægt að 

alhæfa um það (Davies o.fl., 2015). Stigvaxandi álagsbreyting er mikilvægur fasi í ferlinu. 

Auka skal ákefð æfinga smám saman til þess að draga úr hættu á meiðslum eða ofþjálfun. 

Álagið ætti ekki að breytast meira en um 5-10% milli vikna. Byrjendur rétt eins og börn, 

aldraðir og minna þjálfaðir einstaklingar ættu að byrja á lág ákefðar æfingum með fáum 

endurtekningum og smá saman fara í stífari æfingar á meiri ákefð (Davies o.fl., 2015).  

 

Æfingin - Kassahopp 

Góð og gild æfing til þess að stuðla að kraftmyndun og æfa og auka stökkhæð íþróttamanna. Í 

CrossFit eru karlar yfirleitt fengnir til þess að stökkva upp á 60 cm kassa og konur 50 cm kassa. 

Einnig eru karlar stundum fengnir til þess að framkvæma 75 cm kassahopp og konur 60 cm 

hopp, það er þó sjaldgæfari útfærsla af kassahoppum. Í CrossFit eru kassahopp yfirleitt notuð 

í þeim tilgangi að æfa þol iðkenda sinna í staðinn fyrir kraft þvert á móti ráðleggingum (U.S 

Army, 2010; Ebben, 2007).  

Megintilgangur kassans er að draga úr högginu sem myndast við kraftstökkið. Það hefur 

gleymst að hæð kassans skiptir í raun ekki máli, heldur er lykilatriðið það hversu hátt 

einstaklingur stekkur lóðrétt upp. Kassahopp eiga ekki að vera liðkandi mjaðmaæfing, 

heldur eiga þau þvert og móti að huga að sprengikrafti. Þess vegna á að hugsa sem svo að 

kassinn sé einungis að minnka höggið frekar en að hugsa um kassann sem skotmark til að 

hoppa upp á. Einnig er mikilvægt að einstaklingur nái fullri mjaðmaréttu (e. hip extension) 

til þess að stökkið verði framkvæmt með sem mestum krafti auk þess að líkamsstaða sé rétt 

(Guðjón Örn Ingólfsson & Vilhjálmur Steinarsson, 2019).  

Það hafa ekki verið framkvæmdar margar rannsóknir á meiðslatíðni kassahoppa í 

CrossFit og hvaða áhrif þau hafa á hné, ökkla, hásinar og bak. Það eru þó nokkuð mörg slys 

sem hafa átt sér stað í CrossFit þar sem fólk hoppar upp og niður af kassa síendurtekið. Það eru 

dæmi um að CrossFit iðkendur hafi verið að gera kassahopp í AMRAP æfingu eða samskonar 

æfingu þar sem keppt var við tímann um að ná sem flestum endurtekningum. Einstaklingar 

hafa slitið hásinar og orðið fyrir ökkla-, hné- og bakmeiðslum vegna of margra endurtekninga 
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sem voru ekki gerðar með nægilega góðri líkamssbeitingu. Álagið sem myndast á hásinarnar 

er gríðarlegt þegar stokkið er upp á kassa og aftur niður endurtekið. Krafturinn getur ýtt undir 

meiðsli, kraftur er reiknaður sem massi x hröðun. Ef við bætum hæðinni af kassanum við erum 

við komin með mikinn kraft sem verkar á líkama einstaklings og getur það valdið meiðslum ef 

kjarnastyrkur, jafnvægi og stöðugleiki er ekki til staðar (Zumwalt, 2015).  

CrossFit notar kassahopp á móti ráðleggingum. Ef markmiðið er að láta einstaklinga 

hoppa í „æfingu dagsins” ætti mun frekar að fara í æfingar líkt og sipp eða jumping jacks í stað 

kassahoppa þar sem mun minna álag er sett á vöðva og liði (Davies o.fl., 2015).  

 

C) Kjarnaæfingar - Sit Ups 

CrossFit er fyrst og fremst kjarna- (e. core), 

styrktar- og úthaldsæfingakerfi (e. strength and 

conditioning). Skilgreining Greg Glassman á 

kjarnastyrk er stöðugleiki miðlínu líkamans 

(„CrossFit Certificate Course“, 2020). 

Samkvæmt rannsóknum er jákvæð fylgni 

milli mikils kjarnastyrks og betri afkastagetu 

íþróttamanna (Sharrock o.fl., 2011). Til þess að stöðugleiki sé mikill við miðlínu líkamans þarf 

kjarninn og mjaðmagrindin að vera sterk, sérstaklega kviðvöðvarnir sem samanstanda af 

transversus abdominis, rectus abdominis, internal- og external obliques (Sharrock o.fl., 2011). 

Í CrossFit eru framkvæmdar nokkrar æfingar sem reyna á kjarna líkamans og telur Glassman 

þær einna helst vera stóru æfingarnar líkt og fram- og afturhnébeygja, overhead squat, 

réttstöðulyfta, jafnhending og snörun. Það er minna um einangraðar æfingar í CrossFit heldur 

en í almennri líkamsrækt. Helst má nefna einangraðar kviðæfingar s.s. sit ups, GHD sit ups, 

tær í slá, v-ups og hollow hold og –rock („CrossFit Certificate Course“, 2020).  

 

Æfingin - Sit Ups 

Sit Up er tegund af kviðæfingu sem er vinsæl í CrossFit og mikið notuð í bæði „æfingu dagsins” 

og í almennum styrktarsettum. Við framkvæmd á sit ups myndast þó ónáttúruleg kúrfa á hrygg-

súluna og mikið álag á mjaðmirnar. Ef mjaðmirnar eru of stífar toga þær í lendarhrygginn 

sem getur valdið verkjum í mjóbaki (Harvard Health, e.d.). Læknirinn Brad J. Schoenfeld 

vill meina að það séu engar æfingar slæmar og þá í raun einungis æfingar sem henta ekki öllum. 

Mynd 13.  GHD Sit Ups (CrossFit, e.d.-b) 
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Sit ups ættu ekki að hafa slæm áhrif á einstaklinga sem eru með gott og heilbrigt bak. 

Einstaklingar sem eru með bakvandamál, stífar mjaðmir, hryggskekkju eða annars konar 

vandamál ættu að reyna forðast að gera mikið af sit ups og stunda frekar öruggari æfingar sem 

koma í veg fyrir sveigju á hrygginn (Schoenfeld & Kolber, 2016).  

GHD sit up er ögn erfiðari útgáfa og krefst meiri kjarnastyrks heldur en hefbundnar sit ups. 

Munurinn á þessum tveimur útgáfum er sá að í GHD sit up er notaður búnaður sem heitir Glute-

Ham Developer eða GHD (Glassman, 2005a). Við framkvæmd á GHD sit ups myndast of mikil 

sveigja (e. overextension) á bakið og getur það verið hættulegt fyrir einstakling sem er með 

skerta hreyfigetu í baki og mjöðmum. Sérstaklega ef grunnstyrkur og liðleiki er ekki til staðar 

og liðir eru of stífir. Stuart McGill bendir á að hryggurinn sé ekki jafn hreyfanlegur liður líkt 

og öxlin til dæmis. Ekki er hægt að framkvæma æfingar með miklum krafti á hrygginn 

endurtekið og búast við því að hann haldist heilbrigður. Ef það er gert geta hryggþófarnir 

skemmst og bólgnað, það getur valdið varanlegum bakmeiðslum (Haley & McGill, e.d.). 

Samkvæmt rannsóknum McGill búa sit ups og crunch kviðæfingarnar að lágmarki til 3.350 

newton. Það jafngildir um það bil 340 kg krafti sem verkar á hryggsúluna. Samkvæmt stöðlum 

U.S. National Institute for Occupational Safety and Health kemur fram að allur kraftur yfir 

3.300 newton geti valdið tjóni (Patricia & McGill, 2010). McGill bendir á að það sé sama álag 

á lendarhrygginn hvort sem fætur eru beinir, bognir eða í annarri stöðu. McGill ráðleggur 

þjálfurum, íþróttafólki og almenningi að gera kjarnaæfingar sem valda ekki sveigju á 

hrygginn til þess að komast hjá því að valda meiðslum á hryggsúluna. Æfingar líkt og: 

 Bridge 

 Planki 

 Bird dog  

 Stir the pot  

 Lying leg extensions 

 

Þessar æfingar eru bæði árangursríkar og öruggar samkvæmt rannsóknum McGill. Hann 

ráðleggur fólki sem er með bakvandamál að huga vel að baki sínu með því að stunda jóga 

eða annars konar liðleikaþjálfun. Þá sérstaklega að einbeita sér að því á að teygja vel á 

aftanverðum lærum, varast slæma líkamsbeitingu í þungum lyftum og passa að draga úr 

þyngd frekar en að bæta við (McGill, 2015b).  
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Rannsókn 1  

Framkvæmd var rannsókn á Bandaríkjaher varðandi hvort það væri hægt að bæta kviðstyrk 

með því að gera stöðugleika kviðæfingar í stað sit ups (Childs o.fl., 2010). Þar sem Bandaríkja-

her prófar flest alla sína hermenn í sit up prófi, var fenginn hópur hermanna sem æfði sig fyrir 

prófið með því að gera stöðugleika æfingar líkt og bridge og hliðarplanka en engar sit ups. 

Annar hópur æfði sig með því að gera sit ups ásamt öðrum kviðæfingum. Það kom í ljós að 

þeir sem gerðu engar sit ups í undirbúningnum fyrir prófið skoruðu hærra á sit ups prófinu 

heldur en þeir sem voru með sit ups í æfingaplaninu sínu. Einnig var sá hópur með ögn lægri 

tíðni í mjóbaksmeiðslum á þessum 12 vikum sem rannsóknin stóð yfir. Kviðæfingar sem 

reyna á stöðugleika reynast bæði vera öruggari leið og ekki síðri til þess að ná árangri 

(Childs o.fl., 2010).  

 

Rannsókn 2 

Oft er talað um að samsettar hreyfingar (e. compound movements), líkt og bakhnébeygja, 

overhead squat og réttstöðulyfta, reyni mikið á kjarnasvæðið (Aspe & Swinton, 2014). Því er 

talið óþarfi að gera mikið af einangruðum kvið- og bakæfingum. Rodrigo Aspe og Paul 

Swinton telja þetta vera rangt. Þeir rannsökuðu hvaða áhrif bakhnébeygja og overhead squat 

hefðu á virkjun kvið- og bakvöðva ásamt því að bera saman niðurstöðurnar við einangraðar 

kjarnaæfingar (Aspe & Swinton, 2014). Þær voru: 

 Planki 

 Hliðarplanki 

 Jackknife  

 Sit ups 

Mynd 14.  Bridge Mynd 15. Stir the pot 
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Það kom í ljós að bakhnébeygja og overhead squat valda lítilli örvun á rectus abdominal og 

external oblique. Sit ups örvaði rectus abdominal og external oblique um það bil 3-4 sinnum 

meira heldur en hnébeygjurnar. Hliðarplankinn örvaði síðan external oblique tvöfalt meira 

heldur en hnébeygjurnar. Overhead squat virkjar kviðvöðva hins vegar örlítið meira heldur en 

bakhnébeygja. Þessar niðurstöður benda til þess að ekki er marktækur munur á bak-hnébeygju 

og overhead squat hvað varðar kjarnastyrk. Einstaklingar sem vilja styrkja kjarnasvæðið 

sitt þurfa nauðsynlega að gera einangraðar kjarnaæfingar ásamt stærri samsettum 

æfingum til þess að sjá fram á árangur (Aspe & Swinton, 2014).  

 

Rannsókn 3 

Hægt er að skipta kviðæfingum í efri-, neðri- og hliðaræfingar. Það eru til óteljandi margar 

tegundir af kviðæfingum þess vegna er mikilvægt að velja þær æfingar sem virkja kviðvöðvana 

sem mest og fara vel með bakið á sama tíma (Youdas o.fl., 2008). Framkvæmdar hafa verið 

ýmsar rannsóknir á kviðæfingum. Jams Youdes og félagar báru saman æfingarnar: 

 

 Ab-Slide/ Rollout 

 Abdominal Crunch                  

 Leg Thrust                   

 Hliðarplanki 

 

Rannsóknin sýndi fram á það að ab-slide veldur mestri vöðvavirkni á rectus abdominal, 

eða allt að 80% virkni, á meðan til dæmis crunch var ekki með nema 65% virkni (Youdas 

o.fl., 2008). Ab-slide var einnig með mestu vöðvavirknina í internal oblique eða um 70% 

virkni á meðan double leg thrust var með um 60% virkni.  Double leg thrust var þó með mestu 

vöðvavirkni á external oblique á meðan hliðarplankinn kom út verstur. Hliðarplankinn var 

einnig með minnstu vöðvavirknina á rectus abdominal og internal oblique af þessum 4 

æfingum (Youdas o.fl., 2008).  

 

Mynd 16.  Ab-slide/Rollout Mynd 17. Double Leg Thrust  
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D) Ólympískar lyftingar í „æfingu dagsins” - Snörun og jafnhending 

CrossFit þjálfar alla iðkendur sína í bæði jafnhendingu 

(e. clean & jerk) og snörun (e. snatch). Lyfturnar tvær 

eru báðar tæknilega erfiðar og tekur yfirleitt langan tíma 

fyrir fólk að læra tæknina vel. Það eru margir þættir sem 

þarf að huga að til þessa að framkvæmd þessara 

hreyfinga verði hagkvæm. Nauðsynlegt er að vera með 

góðan grunnstyrk, jafnvægi, sterka miðju (kjarna-

styrk) og gott jafnvægi milli stöðugleika og hreyfan-

leika. Fólk sem stundar CrossFit getur verið allt frá 15 

ára upp í 70+ og er fólkið í misgóðu líkamlegu 

ásigkomulagi og með mismunandi æfingagrunn og 

tækni. Spurningin er hvort ólympískar lyftingar henti 

öllum og hvað þá í HIIT („CrossFit Certificate Course“, 

2020).  

 

Ráðleggingar 

Eins og komið hefur verið inn á hafa rannsóknir sýnt fram á það að ólympískar lyftingar geti 

aukið sprengikraft, stökkhæð, hraða, snerpu og líkamssamsetningu ásamt því að bæta 

kjarnastyrk og stöðugleika hans ef rétt er farið að. Það eru þó einnig hættur og ákveðnir þættir 

sem geta haft slæmar afleiðingar. Doug Berninger, styrktarþjálfari hjá National Strength and 

Conditioning Association’s (NSCA), ráðleggur þjálfurum ásamt fólki að vera með nægan styrk 

áður en farið er út í þungar lyftur líkt og jafnhendingu og snörun. Sérstaklega þarf að 

fyrirbyggja að grunnstyrkur og hreyfingar séu ekki að valda verkjum eða óþægindum. Ef 

hreyfigeta, liðleiki og kjarnastyrkur eru í góðu lagi ætti ekki vera neitt sem aftrar fólki að stunda 

hreyfingarnar (Berninger, 2015).  

Stuart McGill hefur einnig ráðleggingar um ólympískar lyftingar í CrossFit. Hann hefur 

komið að 240 rannsóknum og skrifað bækur um bakmeiðsli og bakáverka í áratugi. McGill 

nefnir að það sé margt frábært í gangi í CrossFit, en stærsta vandamálið sé einfaldlega það 

hvernig ólympísku lyftunum sé komið fyrir inn í æfingakerfið og „æfingu dagsins”. 

Afreksmenn í ólympískum lyftingum æfa nær einungis með því að gera 1 til 2 

endurtekningar í einu með það að markmiði að mistakast aldrei á lyftu. Þeir einbeita sér 

að því að framkvæma lyftu aldrei þreyttir eða með slæmri líkamsbeitingu. Það að framkvæma 

Mynd 18. Snörun (CrossFit, e.d.-a) 

Mynd 19. Jafnhending (CrossFit, e.d.-a) 

http://www.nsca.com/about-us/performance-center/
http://www.nsca.com/about-us/performance-center/
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eingöngu góðar lyftur hefur jákvæð áhrif á vöðvaminni líkamans. Ef framkvæmdar eru of 

margar slæmar lyftur getur það haft neikvæð áhrif á vöðvaminnið. Þar af leiðandi verða 

minni afköst og auknar líkur á meiðslum. Ólympískir lyftingarmenn gera fáar endur-tekningar 

en fleiri sett á móti. Hinn almenni CrossFit iðkandi er yfirleitt fenginn til þess að framkvæma 

margar endurtekningar á tiltölulega stuttum tíma. McGill er með tvær tillögur. Í þeirri fyrri 

ráðleggur hann þjálfurum að setja upp æfingar með þeim hætti að iðkandi myndi taka 

færri endurtekningar af annað hvort snörun eða jafnhendingu. Síðan getur hann bætt við 

fleiri settum til þess að lyfturnar verði betri og árangursríkari. Í seinni tillögunni talar hann um 

að hægt væri að sigta út hverjir séu með tæknina á hreinu í hreyfingunum og hverjir ekki. Þar 

af leiðandi væri hægt að leyfa einhverjum að gera meira og öðrum minna. Þetta væri þó erfiðari 

útfærsla en sú fyrri. Lykilatriði er að geta framkvæmt hreyfingarnar rétt. Það getur þó tekið 

marga mánuði og jafnvel ár að ná góðri færni í umræddum hreyfingum (J. Rusin & McGill, 

2015).  

Lyfturnar krefjast ekki bara mikils styrks heldur einnig liðleika og mikillar hreyfifærni 

þá sérstaklega í öxlum og mjöðmum. Sama hversu mikið sumir einstaklingar vinna í liðleika 

og hreyfanleika hafa genin alltaf eitthvað að segja og þess vegna henta hreyfingarnar ekki 

öllum. Það er þó alveg hægt að æfa sig og bæta sig í hreyfingunum þrátt fyrir það. Íþróttir velja 

oft íþróttamanninn en íþróttamaður íþróttina. McGill segir að það sé mikill munur á meiðslum 

við hreyfingarnar eftir því hvort um er að ræða óvanann eða vanann einstakling. Óvanir 

einstaklingar eiga það frekar til að meiðast í baki, meiðsli líkt og útbungun eða brjósklos. 

Vanir einstaklingar sem framkvæma hreyfingarnar oft í viku og hafa gert lengi eru 

frekar að meiðast á hnjám, öxlum og mjöðmum. Hann telur að þessi meiðsli óvanra 

einstaklinga gæti stafað af miklum fjölda endurtekninga og slæmrar líkamsstöðu. Sumar 

æfingar innihalda líka t.d. 10 burpees og 10 snaranir. Það sem gerist í þeim æfingum er að 

bakið spennist og sveigist til skiptis og getur það valdið miklu álagi á mjóbakið og ýtt undir 

meiðslahættu. Einna helst hjá þeim sem eru stífir í baki og mjöðmum og þeim sem eru ekki 

með mikinn grunn- og kjarnastyrk (J. Rusin & McGill, 2015).  
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Rannsóknir 

Rannsóknir benda til þess að helstu ástæður fyrir meiðslum í ólympískum lyftingum, er í fyrsta 

lagi slæmur hreyfanleiki og liðleiki og í öðru lagi slæm líkamsbeiting við framkvæmd á 

hreyfingum (Kulund o.fl., 2017). Það mikilvægasta hjá þeim sem stunda ólympískar lyftingar 

reglulega er að einbeita sér að þessum þáttum og hafa þá í lagi bæði til þess að auka afköst sín 

og reyna komast hjá meiðslum (Kulund o.fl., 2017). Í hóptímum í CrossFit eru framkvæmdar 

benchmark æfingar líkt og: 

 Isabel sem inniheldur 30 endurtekningar af snörun, á tíma  

 Grace sem inniheldur 30 endurtekningar af jafnhendingu, á tíma 

Það er stór spurning hvort það sé æskilegt fyrir alla iðkendur að framkvæma æfingar líkt og 

þessar. Eru afköstin meira virði en áhættan sem æfingin ber með sér? Þjálfarar verða að spyrja 

sig að því (Workouts for CrossFitters & Coaches, 2020). 

(5) Niðurlag og teygjur 

Niðurlag (e. cool down) er oftar en ekki 

vanmetinn þáttur af æfingunni. Virkt 

niðurlag (e. active cool down) kemur hvorki í 

veg fyrir meiðsli né eykur afköst iðkanda 

samkvæmt nýjustu rannsóknum (Van 

Hooren & Peake, 2018). Þó eru aðrir þættir 

sem eru taldir hafa jákvæð áhrif ef stundað er 

um 5-15 mínútna niðurlag eftir æfingu. 

Rannsóknir telja að virkt niðurlag hafi 

lífeðlisfræðilega ávinninga líkt og hraðari hjartsláttarbata, minni vöðvaeymsli, hraðari 

lækkun efnaskiptaafurða og aukna andlega vellíðan (Van Hooren & Peake, 2018).  

Niðurlag getur verið allt frá léttu skokki, hjóli, róðri og göngu til alls kyns teygja og 

bandvefslosunar með nuddrúllu. Þjálfarar ættu að íhuga að hafa gott niðurlag eftir erfiðar 

æfingar til þess að ná hjartsláttartíðni iðkenda niður og fá þá til að slaka vel á áður en farið er í 

teygjur og þá sérstaklega eftir að „æfing dagsins” er lokið (Van Hooren & Peake, 2018).  

 

 

Mynd 20. Niðurlag og teygjur 
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Teygjur 

Bob Anderson er einn þekktasti teygjusérfræðingur í heimi. Hann hefur selt bók sína 

“Stretching” í meira en 3,5 milljónum eintaka. Hann ráðleggur fólki að teygja bæði fyrir og 

eftir æfingar. Liðleiki er útskýrður sem hæfni sina og vöðva til að lengjast við áreynslu. Allir 

geta bætt liðleika sinn sama hver aldur þeirra er. Skammtímaáhrif teygja er aukin hreyfigeta og 

liðleiki í hreyfingum á meðan á æfingu stendur. Þessi áhrif hverfa yfirleitt stuttu seinna. 

Langtímaáhrif liðleikaþjálfunar sem stunduð hefur verið 3 sinnum í viku eða oftar mun 

sýna fram á bætingar í liðleika og hreyfanleika einstaklings innan 4 vikna. Anderson nefnir 

að það sé mikilvægt að þjálfa upp liðleika hjá fólki og gera það rétt. Það á ekki að vera vont að 

teygja. Það er mikilvægt að finna mörkin og teygja án verkja, annars getur það haft slæm áhrif. 

Ef rétt er farið að, eykst liðleiki og líkamlegar hreyfingar verða þægilegri og auðveldari. 

Nauðsynlegt er að anda rólega og markvisst á meðan á teygju stendur. Mikilvægt er að anda 

venjulega og alls ekki halda niðri í sér andanum. Anderson ítrekar að teygjan eigi að valda 

mildri spennu en ekki mikið meira en það. Það á að vinna sig hægt og rólega í erfiðari 

teygjur. Hlusta á líkamann er lykilatriði (Anderson, 2010).  

 

Tilgangur teygja: 

 Minnkar vöðvaspennu  

 Hefur vöðvaslakandi áhrif 

 Eykur samhæfingu og auðveldar hreyfingar 

 Eykur almenna hreyfigetu 

 Getur hjálpað til við að koma í veg fyrir meiðsli  

 Auðveldar erfiðar líkamshreyfingar, teygjurnar þá búnar að undirbúa líkamann 

 Hjálpar þér að viðhalda liðleika, dregur úr stífleika 

 Langur vöðvi er sterkari heldur en stuttur og stífur vöðvi 
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I. Kyrrstöðuteygjur (e. static stretching)  

Kyrrstöðuteygjur eru einfaldasta gerð teygja og eru 

þær árangursríkastar að lokinni æfingu. Við 

framkvæmd kyrrstöðuteygja, teygir viðkomandi á 

ákveðnum vöðva og heldur teygjunni í 15-60 sekúndur, 

fer eftir því hversu vanur hann er. Byrjendur byrja í 

styttra lagi og þeir sem eru lengra komnir halda lengur. 

Með því að halda teygjunni lengist á vöðvanum, sinum 

og liðum og að sama skapi getur það dregið úr getu 

tauganna til að virkja vöðvann almennilega. Að lengja vöðvann getur haft neikvæð áhrif á 

vöðvaafköst. Þess vegna er ráðlagt að gera lítið sem ekkert af kyrrstöðuteygjum í upphitun. 

Rannsóknir benda til þess að teygja í 10 mínútur 3-4 sinnum í viku liðkar og styrkir 

vöðvann ásamt því að auka hreyfigetu hans og viðhalda blóðsykursforða í blóði betur 

(Nelson & Kokkonen, 2020).  

 

II. Hreyfiteygjur (e. dynamic stretching)  

Vinsældir hreyfiteygja hafa aukist til muna á síðustu 

árum. Mesti ávinningur við framkvæmd hreyfi-

teygja fæst í upphitun aðallega vegna þess að 

hreyfingarnar auka bæði líkamshita og eru góð forvörn 

gegn meiðslum. Hreyfingarnar eru yfirleitt örlítið 

sérhæfðari heldur en kyrrstöðuteygjurnar. Megin-

markmið hreyfiteygja er að auka hreyfanleika 

líkamans (e. range of motion). Almennt einkennast 

hreyfiteygjur af sveiflum, hoppum eða öðrum ýktum hreyfingum sem neyða líkamann til að 

auka hreyfanleika sinn. Hreyfiteygjur eru eins misjafnar og þær eru margar og eru 5-10 mínútur 

nægilegur tími til þess að auka hreyfigetu og liðleika. Teygjan sem myndast við hverja 

hreyfingu er yfirleitt í 3 sekúndur eða minna það gerir það að verkum að vöðvinn lengist án 

þess að valda minnkun á vöðvaspennu eða örvun í vöðvum. Þetta samsvarar öflugri 

vöðvasamdrætti. Þessi örvun undirbýr líkamann fyrir komandi átök, sérstaklega fyrir 

hreyfingar sem þurfa á sprengikrafti að halda (Nelson & Kokkonen, 2020).  

 

Mynd 21. Kyrrstöðuteygjur 

Mynd 22.  Hreyfiteygjur 
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III. PNF teygjur (e. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation stretching)  

PNF teygjur er tegund af teygjum sem er yfirleitt 

framkvæmd með aðstoð þjálfara, annars einstaklings 

eða með einhvers konar teygju. Ráðlagt er að gera 

PNF teygjur eftir æfingu, þar sem rannsóknir benda 

til þess að afköst minnki ef þær eru framkvæmdar fyrir 

æfingu. PNF teygjur eru framkvæmdar með því að 

slaka og spenna vöðvann til skiptis. Markmiðið er að 

auka hreyfanleika og komast alltaf örlítið dýpra í 

teygjuna. Vöðvinn er spenntur í 5-8 sekúndur á meðan aðstoðarmanni eða teygju er komið fyrir 

til að mynda viðnám til að hamla hreyfingu. Vöðvinn er síðan látinn slaka á áður en hann er 

teygður í 30 sekúndur. Þar á eftir er vöðvinn hvíldur í um 20-30 sekúndur. Þetta er endurtekið 

2-5 sinnum og verður teygjan oft dýpri með hverri endurtekningu. Rannsóknir benda til þess 

að þetta sé ein besta leiðin til þess að auka langtíma hreyfanleika, liðleika og styrk (Nelson 

& Kokkonen, 2020).  

 

IV. Sveifluteygjur (e. ballistic stretching)  

Sveifluteygjur geta verið hluti af upphitun hjá 

íþróttafólki. Þær eru eins konar hreyfiteygjur þar sem 

skriðþungi líkamans er notaður til þess að fá einhvern 

hluta líkamans til þess að fara lengra út fyrir eðlilegan 

hreyfiferil sinn. Hreyfingin er stutt og hröð. Sveiflu-

teygjur geta aukið hreyfanleika á stuttum tíma en 

samt sem áður stafar einhver meiðslahætta af 

þeim. Stífir vöðvar og sinar eiga í meiri hættu á að 

meiðast við þær heldur en við aðrar gerðir teygja þar sem vöðvinn nær ekki að bregðast nógu 

hratt við lengingunni. Rannsóknir hafa þó ekki 100% sýnt fram á þetta. Byrjendum og 

einstaklingum með lítinn liðleika er ekki ráðlagt að stunda þessa gerð teygja. Lengra 

komnir ættu að fara varlega og stunda teygjurnar einungis fyrir vel krefjandi líkamleg erfiði. 

Yfirleitt fer ekki langur tími í teygjurnar og mikilvægt er að vera vel heitur áður en þær eru 

framkvæmdar (Nelson & Kokkonen, 2020).  

Mynd 23. PNF teygjur 

Mynd 24.  Sveifluteygjur 
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6) Álag, ákefð, hvíld og endurheimt  

Greg Glassman ráðleggur fólki sem stundar 

CrossFit að æfa þrjá daga í röð og hvíla þann 

fjórða, æft er þá í 9 daga af 12. CrossFit vinnur 

í vöðvaþoli, vöðvastækkun, kraftmyndun og 

vöðvastyrk. Unnið er í því að auka bæði styrk 

og þol. Mikið álag og ákefð er á flest öllum 

CrossFit æfingum. Margir iðkendur æfa þó 5 

daga í röð og hvíla um helgar en Glassman 

talar um að það sé líka í lagi. Mikilvægt er að 

þjálfarar fylgist með iðkendum sínum og 

bendi þeim á að huga einnig að hvíld og endurheimt. Of margar erfiðar æfingar án hvíldar 

og of lítillar endurheimtar geta leitt til meiðsla eða ofþjálfunar og í versta falli kulnunar 

(„CrossFit Certificate Course“, 2020).  

 

i. Styrkþjálfun (e. strength training) 

Samkvæmt þjálffræðinni er styrkur annað hvort skilgreindur sem hámarkskraftur sem 

vöðvi getur myndað á móti ákveðinni mótstöðu eða hæfni taugavöðvakerfisins til þess að 

losa kraft sem vinnur gegn mótstöðunni. Þessi kraftmyndun felst í styttingu og spennu 

vöðvanna. Hægt er að mynda styrk með concentric, eccentric eða isometric vöðva-

samdrætti. Tilgangur styrkþjálfunar er fyrst og fremst að bæta árangur, líkamsstöðu, 

hreyfingar og koma í veg fyrir meiðsli (Tudor & Carlo, 2015). 

 Þyngd: 80-100% af hámarksstyrk 

 Endurtekningar: 1-5 

 Sett: 4-7 

 Hvíld: U.þ.b. 2-5 mín 

 

ii. Kraftþjálfun (e. power training) 

Markmið kraftþjálfunar er að auka hraða hreyfinga og sprengikraft í vöðvum. Það eru 

margar leiðir til þess að þjálfa upp kraft, t.d. með því að nota concentric og eccentric 

æfingar sem og plyometrics, hlaup, hopp, ólympískar lyftingar og aðrar æfingar sem reyna 

á mörg liðamót í einu. Vöðvastyrks- og kraftæfingar ættu ávallt að vera snemma á 

Mynd 25.  Endurheimt - nudd 
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æfingunni. Mikilvægt er að þjálfa kraft og styrk undir lítilli ákefð og álagi. Ef þreyta er til 

staðar við æfingarnar aukast líkur á meiðslum til muna (Tudor & Carlo, 2015).  

 Þyngd: 70-100% af hámarksstyrk 

 Endurtekningar: 1-5 

 Sett: 3-5 

 Hvíld: U.þ.b. 2-5 mín 

 

iii. Sprengikraftsþjálfun (e. explosive power training)  

Sprengikraftsþjálfun sameinar styrk og hraða til að auka kraft einstaklings. Sprengikrafts-

æfingar eru oft notaðar af íþróttamönnum sem þurfa að búa til kraft á sem stystum tíma. 

Æfingar sem auka sprengikraft eru yfirleitt framkvæmdar með miklum krafti og hraða og 

þess vegna er mikilvægt fyrir þjálfara að huga vel að álagi æfinga. Við uppbyggingu 

sprengikraftsæfinga þurfa þjálfarar að fara eftir ráðlegginum þjálffræðinnar hvað varðar 

rétta ákefð, álag, stignun og hvíld á milli æfinga og setta. Æfingarnar geta verið allt frá 

léttum hoppum yfir í krefjandi plyometrics (Tudor & Carlo, 2015).  

 Þyngd: 60-80% af hámarksstyrk 

 Endurtekningar: 8-15 

 Sett: 3-8 

 Hvíld: U.þ.b. 2-5 mín 

 

iv. Vöðvaþolþjálfun (e. muscular endurance training)  

Vöðvaþolþjálfun er geta vöðvana til að mynda kraft mörgum sinnum. Mikil þolþjálfun 

getur dregið úr getu til kraftmyndunar. Týpu 1 vöðvaþræðirnir eru kraftlitlir en þolmiklir 

og eru í meirihluta hjá þeim einstaklingum sem æfa mikið vöðvaþol. Æfingar þar sem 

hugað er að vöðvaþoli eru yfirleitt framkvæmdar með nokkuð lítilli þyngd, mörgum 

endurtekningum og lítilli sem engri hvíld á milli setta. Meginmarkmið vöðvaþjálfunar er 

mikið magn endurtekninga en ekki þyngd og álag. Þetta gerir það að verkum að 

mjólkursýruþröskuldurinn eykst og þar með vöðvaþolið (Tudor & Carlo, 2015).  

 Þyngd: 40-60% af hámarksstyrk 

 Endurtekningar: 25+ 

 Sett: 2-4 

 Hvíld: U.þ.b. 1-2 mín 
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Há ákefðar þjálfun og HIIT hafa sýnt fram á marga jákvæða þætti líkt og aukna hámarks-

súrefnisupptöku, betri afköst hjarta- og æðakefisins og jákvæð áhrif á líkamssamsetningu. 

Gallinn er þó að há ákefðar þjálfun er ekki endilega örugg, þolanleg eða hagnýt fyrir alla 

einstaklinga. Of mikið af HIIT eða há ákefðar æfingum getur leitt til meiðsla, þreytu, 

ofþjálfunar eða annarra neikvæða þátta ef ekki er farið rétt að. Þess vegna er mikilvægt fyrir 

þjálfara að huga að því að gera umhverfið eins öruggt og hægt er fyrir iðkendur sína (Dalleck, 

e.d.). 

Lance Dalleck, doktor í íþróttafræðum, hefur ákveðnar ráðleggingar og athuganir á há 

ákefðar æfingum líkt og HIIT. Hann ráðleggur einstaklingum að æfa HIIT ekki oftar en 3 

sinnum í viku og bæta við styrktaræfingum, LSD æfingum eða virkri endurheimt í 

staðinn á milli HIIT og há ákefðar æfinga. Hann ráðleggur öllu íþróttafólki að huga vel að 

endurheimt og hvíld á milli æfinga og þá sérstaklega vel eftir há ákefðar æfingu þar sem 

hjartsláttartíðnin hefur verið í kringum 85-90%. Dalleck bendir jafnframt á það að rannsóknir 

hafi nýlega farið að sýna fram á það að lægri ákefð af lotuþjálfun getur einnig skilað svipuðum 

árangri og HIIT. Þá sérstaklega virk endurheimt þar sem einstaklingar æfa í kringum 50-65% 

af hámarkshjartsláttartíðni. Óvirk endurheimt ætti að vera í lágmarki í endurheimtunarferlinu. 

Nauðsynlegt er að fræða íþróttamenn og iðkendur um mikilvægi endurheimtar. Þjálfarar þurfa 

að tileinka sér æfingakerfi með góðri skiptingu á milli há ákefðar æfinga og lægri ákefðar 

æfinga til þess að koma í veg fyrir meiðsli, ofþjálfun eða kulnun hjá iðkendum sínum (Dalleck, 

e.d.). 

 

Hvíld (e. rest) 

Það er nauðsynlegt að taka hvíld á milli setta ef iðkandi ætlar að hámarka afköst sín við ákveðna 

hreyfingu. Ef æfing er framkvæmd á hárri ákefð er enn nauðsynlegra fyrir líkamann að fá hvíld.  

ATP birgðir hjá fólki geta tæmst ef æfing er framkvæmd á mjög hárri ákefð. Mikilvægt er fyrir 

þjálfara að vita og þekkja þjálffræðina á bakvið hvíldir, ákefð og sett. Það tekur líkamann 

u.þ.b. 3-5 mínútur af hvíld að endurnýja ATP til fulls. ATP endurnýjast um 70% ef 

einstaklingur hvílir sig í 30 sekúndur. Mikilvægt er að æfingar séu hugsaðar út frá þessu svo 

einstaklingar geti lyft eins þungt og þeir geta án þess að verða fyrir orkuskorti og áhrifum 

þreytu. Of lítil hvíld og of mikil átök geta haft slæm áhrif á líkamsbeitingu og andlega þætti. 

Þetta getur ýtt undir meiðslahættu. Hvíld er því nauðsynleg á milli setta og æfinga (Tudor & 

Carlo, 2015).   
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Líkaminn fer ekki í hvíld strax eftir æfingu.  Súrefnisupptaka í vöðvum heldur áfram 

og getur hún varað í allt að 38 klukkustundir áður en hvíldarstöðugleika er náð. Því meiri 

sem ákefðin er, lengd og samsetning æfinga því lengur er súrefnisupptakan í gangi. Erfið æfing 

sem framkvæmd er á hárri ákefð kallar á meiri hvíld og frekari endurheimt heldur en æfing 

sem er framkvæmd á minni ákefð. Það tekur glýkógenbirgðir í vöðvum 20-24 klukkustundir 

að ná grunnstyrk eftir æfingu. Nauðsynlegt er að nýta sér endurheimt á sem bestan máta til þess 

að vinna úr vöðvaskemmdum og vera tilbúinn fyrir næstu æfingu sem allra fyrst (Tudor & 

Carlo, 2015).  

 

Endurheimt (e. recovery) 

Endurheimt miðar að því að lagfæra lífeðlisfræðilega- og sálfræðilega ferla svo íþrótta-

maðurinn geti keppt eða æft aftur á viðeigandi ákefð sem fyrst. Því betur sem hugað er að 

endurheimt því fyrr er líkaminn búinn að vinna úr niðurbrotum vöðva og byggja upp 

vefi að nýju. Endurheimt eru allar þær aðgerðir sem framkvæmdar eru til að flýta fyrir bataferli 

líkamans. Ýmsir þættir stjórna því hversu snöggir einstaklingar eru að endurheimta. Þeir þættir 

eru t.d. aldur, þjálfunarástand, þjálfunarsaga og eðli þjálfunaráreitis. 40 ára einstaklingur er 

yfirleitt lengur að endurheimta heldur en 20 ára einstaklingur undir eðlilegum kringumstæðum. 

Endurheimt skapar bætingar. Líkaminn er þá að vinna úr niðurbrotum sem verða til eftir stífar 

æfingar. „Gæði umfram magn“ er orðatiltæki sem á vel við þegar rætt er um æfingar og 

æfingaálag. Einstaklingar sem æfa 6-7 sinnum í viku þurfa að einbeita sér vel að endurheimt 

sinni til þess að komast hjá því að verða fyrir ofþjálfun eða kulnun. Ofþjálfun verður ekki til 

vegna of mikilla æfinga heldur stafar hún af of lítilli endurheimt og hvíld. Það eru ýmsar 

leiðir til þess að stuðla að endurheimt s.s. að nota nuddrúllur, fara í nudd, ná góðum svefni, 

teygja, stunda virka hreyfingu, fara í heitt & kalt, næra sig vel eða notast við þrýsting, rafbylgjur 

eða kælimeðferð (Tudor & Carlo, 2015).  

Virk endurheimt (e. active recovery) er yfirleitt loftháð þjálfun sem tekur um 15-40 

mínútur og er framkvæmd á tiltölulega lágri ákefð. Hægt er að framkvæma æfingar líkt og 

hjólreiðar, skokk, vatnsleikfimi, sund eða göngu. Virk endurheimt er talin vera með betri 

leiðum til að stuðla að almennri endurheimt. Hún eykur blóðflæði til vinnandi vöðva og 

mjólkursýra í vöðvum minnkar ásamt öðrum efnaskiptaúrgangi. Allt er þetta vegna 

aukinnar súrefnisgjafar sem myndast við hreyfinguna. Hægt er að stuðla að betri hreyfigetu, 

bættum liðleika og andlegri líðan, með því að stunda virka endurheimt í stað þess að stunda 
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óvirka endurheimt. Öllum einstaklingum sem stunda hreyfingu er ráðlagt að stunda virka 

endurheimt þegar þeir taka sér hvíldardag eða á milli æfinga (Halson, e.d.).  

Nýleg rannsókn frá 2018 skoðaði hvaða áhrif mismunandi aðferðir við endurheimt hafa 

og hvaða aðferð sé best til þess að draga úr þáttum líkt og vöðvaskemmdum, eymslum, þreytu 

og bólgu eftir æfingar (Dupuy o.fl., 2018). Þær aðferðir sem voru notaðar til þess að flýta fyrir 

endurheimt voru: Virk endurheimt, teygjur, nudd, rafbylgjur, þrýstingsfatnaður,  þrýstings-

meðferð, hita- & kuldameðferð, meðferð með köldu vatni og kuldameðferð. Samkvæmt þessari 

rannsókn kom í ljós að 6 af þessum 10 aðferðum drógu verulega úr áhrifum 

vöðvaskemmda, eymsla, þreytu og bólgu. Þær aðferðir voru virk endurheimt, nudd, 

þrýstingsfatnaður, meðferð með köldu vatni, kuldameðferð og hita- & kuldameðferð. 

Nuddið kom út sem sú aðferð sem stuðlaði að bestri endurheimt. Það getur aukið blóðflæði til 

vöðva og dregið úr vöðvabjúg. Sýnt hefur verið fram á að 20-30 mínútna nudd sem framkvæmt 

er innan 2 klst eftir æfingu dregur verulega úr vöðvaskemmdum. Virka endurheimtin kemur 

einnig vel út. Þýðingarmikil áhrif hennar má skýra með auknu blóðflæði til vöðva sem 

auðveldar fjarlægingu efnaskiptaúrgangs. Þetta stuðlar að minnkun vöðvaeymsla og sársauka. 

Vísindin benda til þess að best sé að sameina nokkrar aðferðir við endurheimt og hafa 

hana sem hluta af æfingakerfinu (Dupuy o.fl., 2018).  

 

Kulnun (e. burnout)  

Kulnun getur hrjáð bæði íþróttamenn og þjálfara. Hún einkennist af:  

1. Minni tilfinningum gagnvart framförum  

2. Vantrú á íþróttinni/hreyfingunni  

3. Líkamlegri- og tilfinningalegri þreytu 

Þessi einkenni hafa veruleg áhrif á líkamlega- og andlega líðan. Mikilvægt er að reyna komast 

hjá því verða fyrir einhvers konar neikvæðum áhrifum. Hjá íþróttamönnum er kulnun oft tengd 

slæmum afköstum, slæmri líkamlegri- og andlegri líðan og mögulegu brottfalli úr íþrótt eða 

einhverri hreyfingu. Hjá þjálfurum getur kulnun oft tengst starfsgetu þeirra. Ef starfsgetan 

versnar þá getur það haft neikvæð áhrif á tengsl þjálfarans við iðkendur sína. Þetta getur síðan 

leitt til þess að þjálfarar yfirgefi starfsvettvang sinn. Rannsóknir benda til þess að kulnun stafi 

fyrst og fremst af mikilli streitu og hvatningarskyldum þáttum (Madigan o.fl., 2019).  
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Inngrip sem beinast að iðkendum og íþróttamönnum ættu að miða að því að draga úr 

möguleikum á langvarandi streitu, huga að álagi æfinga og almennri andlegri líðan. Með 

því að taka tillit til þessara þátta er hægt að komast hjá því að iðkendur lendi í brottfalli eða 

kulnum frá þeirri hreyfingu sem þeir stunda (Madigan o.fl., 2019).  
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Helstu ráðleggingar fyrir bætta CrossFit umgjörð 

 

1. Huga að langtímamarkmiðum í stað skammtímaárangurs á „æfingu dagsins” 

2. Stuðla að framförum iðkenda og bæta færni þeirra í sem flestum hreyfingum 

3. Upphitun skal auka: Líkamshita, öndun, hjartsláttartíðni, hreyfanleika, liðleika, 

hreyfigetu og virkjun helstu vöðva 

4. Notfæra sér FMS eða samskonar skimun fyrir iðkendur öðru hvoru 

5. Huga að fyrirbyggjandi forvarnaræfingum, sérstaklega fyrir axlir og mjóbak 

6. Stuðla að hreyfanleika, stöðugleika og grunnstyrk iðkenda 

7. Burpees skal ekki vera hluti af „æfingu dagsins” hjá fólki með lítinn grunn- og 

kjarnastyrk, í mikilli ofþyngd eða með stífar mjaðmir, bak eða axlir 

8. Framkvæmd hoppæfinga skal ávallt vera gerð fyrir styrk- eða þolæfingu dagsins 

9. Takmarka kjarnaæfingar líkt og sit ups sem valda mikilli sveigju á hrygginn  

10. Nauðsynlegt er að framkvæma einangraðar kjarnaæfingar samhliða samsettum 

æfingum til þess að auka kjarnastyrk 

11. Huga að skynsamlegum fjölda endurtekninga af ólympískum lyftum í „æfingu 

dagsins” 

12. Framkvæma hreyfiteygjur fyrir æfingu og PNF- og kyrrstöðuteygjur eftir æfingu   

13. Stuðla að því að hafa rétta hvíld á milli setta við framkvæmd æfinga til þess að auka 

afköst 

14. Benda iðkendum á mikilvægi þess að endurheimta á milli æfinga 

15. Draga úr streitu og miklu álagi æfinga og reyna með því koma í veg fyrir ofþjálfun og 

meiðsli iðkenda eins og hægt er 
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Umræður 

Tilgangur verkefnisins var að búa til fræðilega handbók sem hægt er að lesa og öðlast aukna 

þekkingu á CrossFit og æfingum innan þess. Í henni eru ráðleggingar og ábendingar út frá 

rannsóknum og virtum fræðimönnum um ákveðna hluta CrossFit sem betur megi fara.   

CrossFit stuðlar að heilsueflingu. Margt bendir til þess að einstaklingar sem stunda 

hreyfinguna hagnist af henni, líkamlega jafnt og andlega. Þrátt fyrir að CrossFit hafi jákvæða 

eignleika eru því miður einnig hættur sem fylgja íþróttinni. Hættur geta leynst t.a.m. í há 

ákefðar æfingum sem innihalda flóknar hreyfingar eða í keppni milli iðkenda um betri tíma í 

„æfingu dagsins”.  

Almenningur er stór hluti þeirra einstaklinga sem stunda CrossFit og eru atvinnumenn 

í greininni hlutfallslega fáir. Almenningur er þó að gera sömu æfingar og atvinnumenn og því 

þurfa þjálfarar að vera meðvitaðir um að allir kunni að framkvæma hreyfingarnar rétt, láti 

kappsemina ekki fara með sig og þekki sín mörk. Mikilvægt er að huga að réttum fjölda 

endurtekninga, sérstaklega í flóknum og tæknilegum hreyfingum. Hafa fleiri lág ákefðar 

æfingar til móts við há ákefðar æfingar hjá þeim sem fara á margar æfingar í viku. Rétt upphitun 

er lykilatriði til að koma í veg fyrir meiðsli og bæta afköst á æfingum. Endurheimt og hvíld 

skipta einnig miklu máli hvað meiðslahættu og afköst varðar. 

Ég mæli með því að þjálfarar og aðrir hugi sérstaklega vel að ráðleggingunum sem hér 

hafa verið settar fram. Ef farið er eftir þeim og þeim bætt inn í umgjörðina er ég viss um að 

CrossFit iðkendum muni fjölga og að það hafi jákvæð áhrif á þá iðkendur sem eru nú þegar. 

Mikilvægt er að halda iðkendum CrossFit frá meiðslum, ofþjálfun og kulnun og á það 

sérstaklega við eldri iðkendur. Á meðan einstaklingur er meiddur er hann í flestum tilfellum 

fjarverandi og getur þá ekki bætt líkamlegt hreysti og lífsgæði sín líkt og hann væri að gera ef 

hann væri heill heilsu. Það skiptir því miklu máli að þjálfarar hugi vel að öllum iðkendum 

sínum og þá fyrst og fremst með því að bæta almenna heilsu þeirra, hjálpa þeim að ná 

markmiðum sínum og stuðla að framförum. 
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