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Útdráttur 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna mun á líkamlegu atgervi milli yngri landsliða 

karla (U-15 ára, U-16 ára og U-18 ára) í körfuknattleik. Gerðar voru líkamlegar mælingar 

á 87 körlum. Mælingarnar voru níu í heildina; hæð, þyngd, faðmlengd, 10 og 15 metra 

sprettir, t-test, körfubolta brjóstsending, line drill og Yo-Yo intermittent recovery test level 

1. Niðurstöðurnar sýndu marktækan mun á milli hópanna í sex af níu mælingunum. Í hæð, 

þyngd, faðmlengd, körfubolta brjóstsendingunni voru U-16 ára og U-18 ára hóparnir 

marktækt betri en U-15 ára hópurinn. Í t-test var U-18 ára hópurinn marktækt hraðari en 

U-15 ára hópurinn og í line drill var U-16 ára hópurinn marktækt hraðari en U-15 ára 

hópurinn. Í þeim mælingum sem sýndi marktækan mun var U-15 ára hópurinn alltaf með 

marktækt slökustu frammistöðuna. Niðurstöðurnar eru þær að það er munur á líkamlegu 

atgervi á milli aldurshópa og að yngri leikmenn eru með slakari frammistöðu. Þar sem 

fáar rannsóknir eru til um samanburð á milli þessara aldurshópa þá væri hægt að gera mun 

betur í mælingum og rannsóknum til að ná fram niðurstöðum um hvort að mismun sé að 

ræða, því líkamlegar mælingar eru mikilvægar til þess að meta og hámarka árangur 

leikmanna. 
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Formáli 
Þessi rannsókn er lokaverkefni í B.Sc. námi í íþróttafræði í Háskólanum í Reykjavík og er metin 

til 12 ECTS. Viðfangsefni lokaverkefnisins var valið vegna áhuga míns á körfuknattleik og 

þeirra líkamlegu krafna sem fylgja íþróttinni. Leiðbeinandinn minn var Bryndís Hanna 

Hreinsdóttir og þakka ég henni fyrir gott samstarf og mikinn stuðning í gegnum ferlið. Einnig 

vil ég þakka kennaranum Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir aðstoð hennar í gegnum skrifin 

og að lokum vil ég þakka móður minni Svanhildi Skúladóttur fyrir alla hennar aðstoð og 

stuðning sem hún hefur veitt mér sem og öllum öðrum sem aðstoðuðu mig í gegnum þetta ferli. 
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Listi yfir skammstafanir 
U-15 ára – Undir 15 ára 

U-16 ára - Undir 16 ára 

U-18 ára - Undir 18 ára 

Cm - Sentimeter 

M - Meter 

Km – Kílómeter 

S - Sekúnda 

Kg – Kílógrömm 

Lvl - Level 

SF - Staðalfrávik 

Yo-Yo IR1 - Yo-Yo Intermittent recovery test level 1 

KKÍ – Körfuknattleikssamband Íslands 

HR – Háskólinn í Reykjavík 

ANOVA – Analysis of Variance 

CMJ – Countermovement jump 

AJ - Abalakov jump 
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Inngangur 
Körfuknattleikur er íþrótt sem er spiluð af tveimur liðum með fimm leikmönnum hvort sem 

spila á velli sem er 28 metrar á lengd og 15 metrar á breidd. Leiknum er skipt upp í fjóra 

leikhluta sem eru 10 mínútur hver og eftir fyrsta- og þriðja leikhluta er 2 mínúta hlé á milli 

leikhluta. Á milli annars og þriðja leikhluta er hálfleikur sem varir í 15 mínútur. Markmið hvors 

liðs er að skora á körfu andstæðinganna og koma í veg fyrir að hitt liðið skori (FIBA, 2020a). 

Iðkendur íþróttarinnar eru um 450 milljónir frá rúmlega 200 löndum (FIBA, 2007) og er ein af 

þremur vinsælustu hópíþróttum fyrir iðkendur í Evrópu, Ameríku, Suðaustur-Asíu, Ástralíu og 

meðal þjóða í Vestur-Kyrrahafseyjum, sem gerir íþróttina eina af þeim vinsælustu í heimi 

(Hulteen o.fl., 2017). Miklar breytingar hafa átt sér stað í íþróttinni síðan hún var fundin upp 

árið 1891 og enn í dag er verið að breyta reglunum (FIBA, 2020b). Körfuknattleikurinn er 

stöðugt að þróast með reglubreytingunum og í kjölfar þeirra þá hefur leikurinn til að mynda 

orðið hraðari, leikmenn eru að skjóta fleiri þriggja stiga körfur og lið eru að skora fleiri stig 

(Pluta o.fl., 2014; Štrumbelj o.fl., 2013). Einnig er gefið til kynna að leikmenn séu að verða 

líkamlega hraustari (Cormery o.fl., 2007) og að með þessum reglubreytingum og þróun 

íþróttarinnar á síðustu árum hafa kröfur um betra líkamlegt atgervi aukist (Banfi, 2006; 

Cormery o.fl., 2007; Matthew og Delextrat, 2009; Štrumbelj o.fl., 2013).  

 Körfuknattleikur er þekkt sem íþrótt fyrir hávaxið fólk sem er skiljanlegt þar sem 

meðalhæð leikmanna í National Basketball Association (NBA) deildinni er um 2,00 m (6‘7) 

(NBA, e.d.) sem er um 25 cm hærra en meðalhæð Bandaríkjamanna (McDowell o.fl., 2008). 

Líkamsbygging hjá leikmönnum getur haft mikið að segja um frammistöðu í keppni og það 

hefur verið sýnt fram á að hávaxnari leikmenn með góða hreyfifærni eiga til að standa sig betur 

í keppni en aðrir leikmenn (Erculj o.fl., 2010). Eins virðast rannsóknir sýna að leikmenn sem 

standa sig betur í líkamlegum prófum fái meiri spilatíma og standi sig betur í keppni (Hoare, 

2000; Hoffman o.fl., 1996). Það er þó ekki hægt að alhæfa að leikmenn sem eru hávaxnari og 

standa sig betur í líkamlegum prófum séu betri í keppni þar sem mismunandi líkamsbyggingar 

henta misvel í hverja leikstöðu og fer leikstíll leikmanns eftir því hvort hann sé snöggur og 

lágvaxinn eða sterkur og stór, góður skotmaður eða ekki (Erculj o.fl., 2010; Miller og Bartlett, 

1996; Sallet o.fl., 2005).   

Líkamlegar kröfur körfuknattleiks 

Körfuknattleikur er lotubundin, fjölþátta íþrótt sem gerir miklar og fjölbreyttar líkamlegar 

kröfur. Leikmenn vinna oft í mikilli eða hárri ákefð til skemmri tíma en fá hvíld í formi leikhlés 

og skiptinga inn á milli þar sem leikmenn fá að stoppa alveg, eða virka hvíld inni á vellinum. Í 

íþróttinni eru miklar kröfur gerðar um hlaup, spretti, hopp, stefnubreytingar, ýmsar bremsanir 
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(e. Decelerations) framkvæmdar hliðlægar og að framanverðu. Þá er einnig unnið bæði með 

loftháð- og loftfirrt þol (Ben Abdelkrim, Castagna, Jabri, o.fl., 2010; Klusemann o.fl., 2013; 

Matthew og Delextrat, 2009; Montgomery o.fl., 2010; Scanlan o.fl., 2011, 2015; Stojanović 

o.fl., 2018). Margar hreyfingar leikmanna eru sérhæfðar leiknum og oft framkvæmdar af mikilli 

ákefð og hröðun, til að mynda; að keyra að körfunni (e. Drive), frákasta, hopp skot (e. Jump 

shot), sniðskot (e. Lay-up), varnarskref (e. Defensive slide), verja skot (e. Block) og 

hraðaupphlaup (Ostojic o.fl., 2006; Scanlan o.fl., 2011; Stojanović o.fl., 2018).  

 Vegna fjölbreyttra hreyfinga í íþróttinni og stöðugra viðbragða við áreiti þá eru 

virknibreytingar (e. Activity changes) hjá körfuknattleiksmönnum miklar (Ben Abdelkrim o.fl., 

2007; Ben Abdelkrim, Castagna, Jabri, o.fl., 2010; Conte o.fl., 2015; Matthew og Delextrat, 

2009; McInnes o.fl., 1995; Scanlan o.fl., 2011, 2012). Þegar leikmaður í keppni framkvæmir 

líkamlega hreyfingu yfir í aðra þá er það kallað virknibreyting, til dæmis að fara úr varnarskrefi 

yfir í uppstökk eða fara úr spretti í bremsun. Virknibreytingarnar hjá leikmönnum geta verið frá 

579 skiptum í leik og upp í allt að 2733 hjá fullorðnum einstaklingum á afreksstigi. Að meðaltali 

eru um 20-30 virknibreytingar hjá leikmönnum á mínútu í keppni. Talið er að kröfur fyrir virkni 

í flestum körfuknattleikjum séu háar til mjög háar og einnig líkamlegu kröfurnar hvort sem það 

er verið að tala um leikmenn á afreksstigi (e. Elite) eða ekki (Ben Abdelkrim o.fl., 2007; Ben 

Abdelkrim, Castagna, Jabri, o.fl., 2010; Conte o.fl., 2015; Drinkwater o.fl., 2008; Matthew og 

Delextrat, 2009; McInnes o.fl., 1995; Scanlan o.fl., 2011, 2012). Þegar er skoðaður munurinn 

á milli afreksstigs og lægri stiga (e. Lower levels) virðist hann vera sá að á afreksstigi séu meiri 

kröfur um lotubundna virkni sem er stöðugri á meðan leiknum stendur en á lægri stigum og 

getur falið í sér meiri heildar virkni og lengri hvíld inni á milli (Scanlan o.fl., 2011). 

Þol  

Gott þol er mikilvægt fyrir frammistöðu leikmanna og því er nauðsynlegt að þjálfa það vel 

(Balčiūnas o.fl., 2006, 2006; Ben Abdelkrim, Castagna, Jabri, o.fl., 2010; Hoffman o.fl., 1996; 

Malina o.fl., 2004). Þol skiptist í loftháð þol og loftfirrt þol. Þegar leikmenn eru að vinna á 

loftháðu þoli er oxunarkerfið ríkjandi orkukerfið. Þá er orka mynduð þegar súrefni er til staðar 

og getur oxunarkerfið veitt líkamanum orku til lengri tíma (Hoffman, 2006). Þegar 

körfuknattsleikmenn vinna á loftháðu þoli er púlsinn þeirra um 50-75% af hámarkspúlsi 

(Gregory og Travis, 2015). Þegar leikmenn vinna á loftfirrtu þoli eru ATP-PCr og 

sykurrofskerfið ríkjandi orkukerfin. ATP-PCr orkukerfið getur veitt líkamanum orku án 

súrefnis í allt að 15 s og og sykurrofskerfið getur veitt líkamanum orku án súrefnis í allt að 2 

mínútur (Hoffman, 2006; Kenney o.fl., 2015). En þegar líkaminn myndar orku án súrefnis 
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safnast upp mjólkursýra í vöðvum líkamans. Með uppsöfnun mjólkursýru takmarkar það getu 

íþróttamanns að vinna á hárri ákefð. Þegar unnið er á loftfirrtu þoli er hjartsláttur einstaklings 

um 80-100% af hámarkspúlsi (Gregory og Travis, 2015). Mesta orkan hjá 

körfuknattleiksmönnum í keppni kemur frá ATP-PCr orkukerfinu eða um 80%, 10% af orkunni 

kemur frá sykurrofskerfinu og 10% frá oxunarkerfinu (Bompa og Buzzichelli, 2019).

 Körfuknattleiksmenn eru að hlaupa um 5-7,5 km í leik með hjartslátt í 85-95% af 

hámarkspúlsi og eru vanalega yfir mjólkursýruþröskuldi í líkamlegum átökum og því 

mikilvægtfyrir leikmenn að hafa gott þol (Ben Abdelkrim o.fl., 2007; Ben Abdelkrim, 

Castagna, Jabri, o.fl., 2010; McInnes o.fl., 1995; Montgomery o.fl., 2010; Oba og Okuda, 2008; 

Scanlan o.fl., 2011, 2012; Stojanović o.fl., 2018). Leikmenn spila um þriðjung af leiktímanum 

með púlsinn í 85% af hámarkspúlsi og 15% af leiktímanum eru þeir að vinna á 95% af 

hámarkspúlsi (McInnes o.fl., 1995).  

Hraði og snerpa 

Hraði og snerpa eru lykilþættir fyrir leikmenn til þess að ná árangri í körfuknattleik. Leikmenn 

taka að meðaltali 18-105 spretti í leik sem samsvarar að meðaltali 763-1329 m af þeirri 

vegalengd sem er hlaupin í keppni. Hver sprettur endist í 0,5-2,4 sekúndur og er um 3,9-9,5 

metrar að lengd (Ben Abdelkrim o.fl., 2007; Ben Abdelkrim, Castagna, Jabri, o.fl., 2010; Conte 

o.fl., 2015; Klusemann o.fl., 2013; Matthew og Delextrat, 2009; McInnes o.fl., 1995; Scanlan 

o.fl., 2011, 2012). Rannsókn frá (Drinkwater o.fl., 2008) segir að um 10% af hreyfingum á 

vellinum séu sprettir sem eru á bilinu 10-20 metrar. Þegar lengdin á sprettunum í körfuknattleik 

er borin saman við aðrar boltaíþróttir eru þeir að meðaltali styttri (Taylor o.fl., 2017). Hvað 

varðar hraðanir í íþróttinni, sem eru >2,5 m s-2, er ljóst að þær eru margar og rannsóknir sýna 

að á afreksstigi geta þær verið á bilinu 43-145 í leik og hraðanir í hárri ákefð allt að 15 í leik 

(Caparrós o.fl., 2018; Svilar o.fl., 2019; Vázquez-Guerrero o.fl., 2018; Vázquez-Guerrero, 

Fernández-Valdés, o.fl., 2019). Um 20% af sprettum í körfuknattleik enda í eða innihalda 

snögga stefnubreytingu (Conte o.fl., 2015). Endurtekin sprettgeta virðist því afar mikilvæg fyrir 

frammistöðu leikmanna á afreksstigi í íþróttinni (Balsalobre-Fernández o.fl., 2014).  

Stefnubreytingar og bremsun 

Stefnubreytingar hjá leikmönnum eru að meðaltali um 50-60 í leik og bremsanir eru að 

meðaltali 24-95 í leik (Balčiūnas o.fl., 2006; Caparrós o.fl., 2018; McInnes o.fl., 1995; Svilar 

o.fl., 2019; Vázquez-Guerrero, Jones, o.fl., 2019; Vázquez-Guerrero o.fl., 2018). Þegar 

skoðaðar eru fyrri rannsóknir á ungum körfuknattleiksmönnum á afreksstigi kemur í ljós að 

hliðlægar hreyfingar líkt og varnarskref gera meiri líkamlega kröfu á körfunattleiksmenn en 
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framanverð hlaup, en samkvæmt rannsókn frá (Ziv og Lidor, 2009) eru 22% af 

heildarvegalengd leikmanna í hliðlægum hreyfingum (Ben Abdelkrim, Castagna, Jabri, o.fl., 

2010). Hliðlæg skref (e. Lateral shuffles) eru að meðaltali á bilinu 63-466 í leik og hæstu 

tölurnar koma frá körlum í yngri flokkum á aldrinum 16-17 ára (e. Junior). Hliðlægar hreyfingar 

í körfuknattleik eru því miklar og mun fleiri en í öðrum íþróttum. Þó að hliðlæg skref virðast 

gera meiri líkamlega kröfu en hlaupin þá virðast fleiri hliðlæg skref vera framkvæmd í meðal 

eða lægri ákefð frekar en í hárri ákefð (Ben Abdelkrim, Castagna, El Fazaa, o.fl., 2010; Ben 

Abdelkrim, Castagna, Jabri, o.fl., 2010; Conte o.fl., 2015; Matthew og Delextrat, 2009; 

McInnes o.fl., 1995; Scanlan o.fl., 2011, 2012). 

Kraftur og styrkur 

Kraftur í neðri búk í körfuknattleik er mikilvægur, sérstaklega fyrir stökkhæð og stutta spretti 

(Alemdaroğlu, 2012; Ben Abdelkrim o.fl., 2007; Castagna o.fl., 2007; Erculj o.fl., 2010; 

Hoffman o.fl., 1996; Jiménez-Reyes o.fl., 2014; Samozino o.fl., 2008). Þegar skoðuð eru 

uppstökk eða hopp í körfuknattleikjum þá eru leikmenn að hoppa að meðaltali 19-56 sinnum í 

leik (Ben Abdelkrim, Castagna, El Fazaa, o.fl., 2010; Ben Abdelkrim o.fl., 2007; Conte o.fl., 

2015; Matthew og Delextrat, 2009; McInnes o.fl., 1995; Scanlan o.fl., 2011, 2015, 2015). 

 Rannsóknir á háskólaleikmönnum benda til þess að styrkur í efri búk virðist ekki gefa 

leikmönnum mikið forskot í keppni, en er lágmarksstyrkur þó nauðsynlegur fyrir íþróttina. 

(Hoffman o.fl., 1996). Styrkur í efri búk virðist þó vera mikilvægari þegar það kemur að 

undirbúningi fyrir afreksstig í íþróttinni (Balsalobre-Fernández o.fl., 2014).   

 Ljóst er að líkamlegar kröfur íþróttarinnar eru miklar og því mikilvægt að þjálfun sé rétt 

uppbyggð. Samkvæmt niðurstöðum úr fyrri rannsóknum á viðfangsefninu þá virðast rannsóknir 

ekki vera sammála um hvort það sé líkamlegur munur á kröfum í körfuknattleik milli 

aldurshópa og munur á líkamlegri getu aldurshópanna (Arede o.fl., 2019; Carvalho, Coelho e 

Silva, o.fl., 2011; Castagna o.fl., 2009; Drinkwater o.fl., 2007; Gonzalo-Skok o.fl., 2017; 

Hreinsdóttir o.fl., 2021; Mancha-Triguero o.fl., 2021; Nikolaidis o.fl., 2014; Oba og Okuda, 

2008; Vernillo o.fl., 2012). Í nýlegri kerfisbundinni samantekt (Russell o.fl., 2021) á 122 

rannsóknum sem skoðuðu líkamlegar kröfur í körfuknattleik var ekki komist að niðurstöðu um 

mun á milli aldurshópa né kynja, en aftur á móti kom í ljós að kröfurnar í keppni eru taldar vera 

á bilinu miklar til mjög miklar (Drinkwater o.fl., 2008).  

Mælingar á líkamlegu atgervi körfuknattleiksmanna 

Leikmenn sem eru betur undirbúnir fyrir líkamlegar kröfur íþróttarinnar eins og hlaup, spretti, 

hopp, stefnubreytingar, ýmsar bremsanir og sérhæfðu hreyfingarnar eru líklegri til þess að 
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standa sig betur í keppni (Drinkwater o.fl., 2008; Hoare, 2000; Hoffman o.fl., 1996; 

Montgomery o.fl., 2010; Stojanović o.fl., 2018) og þá er mikilvægt að geta mælt þá þætti. Vel 

skipulagt æfingaprógramm bæði fyrir styttri og lengri tímabil er því nauðsynlegt til þess að 

hámarka frammistöðu (Anderson o.fl., 2003; Bompa og Buzzichelli, 2019). Sérhæfðar 

líkamlegar mælingar fyrir íþróttina sem mæla þætti eins og líkamssamsetningu (e. 

Anthropometry), hæð, þyngd og faðmlengd, styrk, kraft, snerpu og þol geta verið gagnlegar 

fyrir þjálfara, leikmenn og aðra sem vinna með liðinu (Cui o.fl., 2019; Drinkwater o.fl., 2007, 

2008). Meginmarkmið mælinga er vanalega að safna gögnum til að mæla árangur 

þjálfunaráætlunar með því að greina hvort að bætingar eða breytingar hafi átt sér stað hjá 

leikmönnunum.          

 Mælingar geta verið hentugt tól til þess að hjálpa þjálfurum að velja leikmenn í lið, í 

ákveðnar leikstöður og önnur verkefni. Þær geta líka verið gagnlegar fyrir þróun leikmanna á 

sínum ferli þar sem líkamleg próf fyrir yngri leikmenn geta verið gagnleg tæki til þess að bæta 

frammistöðu þeirra. Allar líkamlegar mælingar ættu að vera valdar vandlega með kröfur 

íþróttarinnar í huga (Delextrat og Cohen, 2009; Drinkwater o.fl., 2008).  

Mælingar og próf – Samstarf KKÍ og HR 

Í samstarfi við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík (HR) gerir Körfuknattleikssamband 

Íslands (KKÍ) líkamlegar mælingar á sínum landsliðum í körfu, frá U-15 ára upp í A-landsliðið, 

þar sem mælt er líkamlegt atgervi leikmanna og sett fram leiklík próf í takt við kröfur 

íþróttarinnar. Hvert próf hefur mismunandi tilgang og mælir mismunandi eiginleika leikmanna. 

Þeir þættir sem eru mældir eru líkamssamsetning, kraftur í efri búk, hraði, snerpa, loftháð og 

loftfirrt þol. Þegar líkamssamsetning er metin er hæð, þyngd og faðmlengd mæld. Til að meta 

kraft í efri búk er notast við körfubolta brjóstsendingu. Hraði er mældur í 10 og 15 metra 

sprettum og snerpa er mæld með t-test. Loftfirrt þol er mælt með line drill og loftháð þol metur 

þol og hæfni leikmanna til endurheimtar við háa ákefð með Yo-Yo intermittent recovery test 

level 1 (Yo-Yo IR1) (Davíd Guðmundsson og Stefán Þór Jónsson, 2018).   

 Þessi próf eru valin því þau hafa sýnt það að vera góð til þess að mæla ákveðna eiginleika 

fyrir íþróttina. Sú útfærsla af körfubolta brjóstsendingunni sem KKÍ notar hefur sjaldan verið 

vitnað í, í rannsóknum en hefur verið notuð til þess að mæla styrk í efri búk 

körfuknattleiksmanna (Delextrat og Cohen, 2009). Sprettprófin eiga að endurpsegla hraða 

leikmanna. Það eru mældir 10 og 15 metra sprettir þar sem um 10% af hreyfingum íþróttarinnar 

eru sprettir á bilinu 10-20 metrar (Drinkwater o.fl., 2008). T-test er gilt próf til þess að meta 

hæfni til stefnubreytinga í körfuknattleik þar sem það inniheldur tilfærslu áfram, hliðlægt og 

afturábak yfir stuttar vegalengdir (Jukic o.fl., 2000; McKenzie Gillam, 1984; Pauole o.fl., 
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2000). Line drill er leiklíkt próf fyrir körfuknattleiksmenn til þess að mæla loftfirrt þol þar sem 

uppsetning prófsins inniheldur stefnubreytingar eftir stutta spretti sem endurspeglar vel snerpu 

í körfuknattleik og getur verið góður mælikvarði á frammistöðu í keppni (Baechle og Earle, 

1994; Carvalho, Coelho e Silva, o.fl., 2011; Carvalho o.fl., 2017; Hoffman o.fl., 1999, 2000). 

Yo-Yo IR1 prófið hefur verið vinsælt til þess að mæla leiklíkt þol á hárri ákefð fyrir 

körfuknattleik (Castagna o.fl., 2008; Krustrup o.fl., 2003).    

 Rannsóknir sýna að körfuknattleiksmenn sem hafa náð árangri á afreksstigi virðast vera 

líklegri til þess að standa sig betur í mælingum á líkamlegu atgervi (Drinkwater o.fl., 2007; 

Hoare, 2000). Í nýlegri rannsókn á ungum körfuknattleiksmönnum kom í ljós að æfingar reynsla 

virðist skipta máli þegar kemur að frammistöðu í líkamlegum mælingum (Guimarães o.fl., 

2019). Önnur rannsókn frá (Hoffman o.fl., 1996) sýndi fram á að frammistaða í líkamlegum 

mælingum og leikreynsla útskýrði 6 til 20% af leiktíma leikmanna í keppni. Hins vegar þegar 

leikreynsla og leikmannamat var tekið út úr jöfnunni útskýrði frammistaða í líkamlegu 

mælingunum 64 til 81% af leiktíma leikmanna í keppni. Góð frammistaða í líkamlegum 

mælingum getur þannig haft jákvæð áhrif á spilatíma leikmanna og hreyfingar leikmanna á 

hærra stigi virðast vera skilvirkari inni á vellinum. Afreksmenn eru skilvirkari inni á vellinum 

og rannsókn frá (Petway o.fl., 2020) bendir til þess að þeir fari styttri vegalengdir á lægri 

meðalhraða til þess að varðveita orkuna. Einnig er hámarks- og meðalhjartsláttartíðni þeirra 

lægri á meðan keppni stendur sem bendir aftur til meiri skilvirkni á vellinum. Afreksleikmenn 

hafa þó meiri getu til þess að framkvæma hreyfingar á meiri hraða en leikmenn á lægra stigi.

 Áströlsk rannsókn frá (Drinkwater o.fl., 2007) á rúmlega 2000 körfuknattleiksmönnum 

sem mældi mun á iðkendum, bæði strákum og stelpum á aldrinum 14 til 19 ára, sýndi að 16 ára 

iðkendur voru að meðaltali að standa sig betur í líkamlegum mælingum en 14 ára iðkendur. 

Rannsóknin sýndi einnig fram á stöðnun í frammistöðu um 17 ára aldurinn og að geta og 

frammistaða byrjaði jafnvel að versna á þeim aldri.      

 Rannsóknir og mælingar á yngri landsliðum karla sýna mun á milli aldurshópa. Til að 

mynda er meðalhæð U-18 ára hæst frá 186,1-199 cm og meðalþyngdin mest frá 79,3-87,1 kg. 

Meðalhæð junior leikmanna á aldrinum 16-17 ára mældist 180,75-192,6 cm og meðalþyngd 

69,25-80,9 kg. Leikmenn U-15 ára liða eru svo lægstir og léttastir með meðalhæð 174,5-178,2 

cm og meðalþyngd 66,4-74,2 kg (Ben Abdelkrim, Chaouachi, Chamari, o.fl., 2010; Castagna 

o.fl., 2007, 2009; Nikolaidis o.fl., 2014; Santos o.fl., 2014; Vázquez-Guerrero, Jones, o.fl., 

2019; Vernillo o.fl., 2012).          

 Yo-Yo IR1 prófið er mikið notað í mælingum hjá körfuknattleiksmönnum og þegar 

skoðaðar eru tölur úr nokkrum rannsóknum sjást mismunandi niðurstöður fyrir aldursflokkana. 
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Nokkrar rannsóknir sýndu að U-18 ára leikmenn hlupu að meðaltali 1355 m, U-17 ára leikmenn 

hlupu að meðaltali 1412 m, junior leikmenn hlupu að meðaltali 2020 m og U-15 ára hlupu að 

meðaltali 1283 m í Yo-Yo IR1 (Ben Abdelkrim, Chaouachi, Chamari, o.fl., 2010; Castagna o.fl., 

2009; Vernillo o.fl., 2012). Ekki er til nein rannsókn sem ber saman aldurshópana í Yo-Yo IR1 

og ýmsar fyrri rannsóknir sýna mismunandi niðurstöður hvort að eldri eða yngri leikmenn séu 

að skora betur í prófinu. Það eru fáar tölur sem hafa fundist fyrir hin líkamlegu prófin sem að 

KKÍ notar þar sem gerður er samanburður á yngri landsliðum karla, þar sem fáar eða engar 

rannsóknir eru til. 

Rannsóknarspurning og markmið 

Í fræðilega kaflanum hér á undan er reifað hverjar líkamlegu kröfurnar eru fyrir körfuknattleik, 

mælingar og mun á milli aldurshópa.      

 Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru líkamsmælingar á yngri landsliðum karla (U-15 ára, 

U-16 ára og U-18 ára) í körfuknattleik. Mælingarnar sem notast var við í rannsókninni er hluti 

af samstarfi Körfuknattleikssambands Íslands og Háskólans í Reykjavík. Rannsóknir sem bera 

saman yngri landslið karla í körfuknattleik á líkamlegu atgervi eru af skornum skammti, sér í 

lagi rannsóknir sem einblína á þær mælingar sem KKÍ og HR hafa lagt upp með. Markmiðið 

með rannsókninni er því að skoða hvort munur sé á frammistöðu í líkamlegum mælingum á 

milli yngri landsliða karla í körfuknattleik. Með niðurstöðum væri hægt að sjá hvaða eiginleikar 

eru að verða betri með árunum, hverjir ekki og aðlagað þjálfun að því. Þá er 

rannsóknarspurningin í þessari rannsókn: Er munur á líkamlegu atgervi hjá yngri landsliðum 

karla (U-15 ára, U-16 ára, og U-18 ára) í körfuknattleik? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Það tóku 87 karlkyns leikmenn þátt í rannsókninni. Þátttakendurnir voru valdir af þjálfurum 

liðanna, U-15 ára, U-16 ára og U-18 ára landsliðum karla í körfuknattleik og stóð þeim til boða 

að taka þátt í mælingunum. Mælingarnar voru útskýrðar fyrir þátttakendunum og 

forráðamönnum þeirra. Fjöldi þátttakenda í mælingum breyttist stundum á milli prófa þar sem 

meiðsli höfðu áhrif og sumir þátttakendurnir voru að keppa síðar þann dag. Ef leikmenn fundu 

fyrir meiðslum tóku þeir ekki þátt í mælingunum. 

Mælitæki          

Notast var við Brower Timing system tímahlið til þess að mæla tíma þátttakendanna í 10 metra 

og 15 metra sprettprófunum, line-drill og t-test. Notað var málband til að mæla lengd 

brautarinnar og keilur notaðar til þess að afmarka hlaupabrautina. Í körfubolta 

brjóstsendingunni var notað málband og prik til þess að mæla lengd kastsins. Niðurstöður 

prófanna voru skráðar af rannsakendum með penna niður á blað. 

Líkamssamsetning (Hæð, þyngd og faðmlengd) 

Hæð, þyngd og faðmlengd voru mæld fyrir upphitunina. Hæð og þyngd var mælt með SECA 

vigt. Þá komu leikmenn ofan á vigtina og mæld var bæði hæð og þyngd á henni. Leikmenn eru 

léttklæddir í stuttbuxum, ermalausum bol og á sokkunum. Fyrir mælingu á faðmlengd var límt 

málband lárétt á vegg. Leikmennirnir snéru bakinu að veggnum með útbreiddan faðm þannig 

að endinn á löngutöng hægri handar var við byrjun málbandsins, síðan skráði rannsakandi niður 

hvar á málbandinu hinn endi faðmsins var, það er við löngutöng vinstri handar. 

10 metra og 15 metra sprettir 

Í sprettprófunum byrjuðu þátttakendur 1 metra fyrir aftan fyrsta hraðahliðið. Annað hraðahliðið 

var 10 metrum fyrir framan það fyrsta og þriðja hraðahliðið var 15 metrum frá því fyrsta. 

Þátttakendunum var leiðbeint að hlaupa eins hratt og þeir gátu út 15 metrana. Þátttakendur 

fengu tvær tilraunir til að ná sínum hraðasta tíma og tímarnir skráðir niður á blað. 

Line drill 

Í line drill prófinu var þátttakendunum leiðbeint að hlaupa fjóra samfellda spretti fram og til 

baka, fyrst 5,8 metra, síðan 14,0 metra, 22,2 metra og að lokum 28,0 metra á körfuboltavelli 

eins og sést á mynd 1. Heildarhlaupavegalengd í prófinu var 140 metrar. Hver þátttakandi fékk 

eina tilraun og tíminn var skráður niður á blað og mældur með hraðahliðum sem voru sett á 

upphafslínu hlaupsins. 
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Mynd 1 

Hlaup í line drill prófinu 

Skýring. Framkvæmd og uppsetning line drill prófsins (Carvalho, Coelho e Silva, o.fl., 2011). 

Körfubolta brjóstsending 

Þátttakendunum var leiðbeint að setjast með höfuð, bak og rass upp við vegg. Hné- og 

mjaðmaliður voru í 90° beygju. Síðan voru þeir beðnir um að kasta medicine boltanum sem er 

3 kílógrömm eins langt fram og þeir gátu með báðum höndum án þess að færa bakið frá 

veggnum. Málband var límt við gólfið og prik notað til að benda á hve langt boltinn fór á 

málbandinu. Þátttakendurnir fengu nokkur æfingaköst áður en skráning á mælingum hófst og 

síðan tvær tilraunir sem voru skráðar niður á blað. 

T-test 

Í t-test byrjaði þátttakandi einn metra fyrir aftan hraðahlið. Þátttakendum var leiðbeint að spretta 

beint áfram að keilu sem staðsett var 9 metra frá hraðahliðinu. Síðan þurftu þeir að framkvæma 

hliðlægt skref til vinstri án þess að krossa fæturna að keilu staðsettri 4,5 metrum í burtu. Eftir 

að hafa snert keiluna framkvæmdu þeir hliðlægt skref til hægri 9 metra að þriðju keilunni. Að 

lokum tóku þeir hliðlægt skref að fyrstu keilunni í miðjunni og hlupu aftur á bak að 

upphafspunkti. Uppsetning og framkvæmd prófsins sést á mynd 2. Prófið var framkvæmt 

tvisvar sinnum og voru tímarnir skráðir niður á blað. 
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Mynd 2 

Uppsetning á t-test 

 

Skýring. Framkvæmd og uppsetning t-test (Pauole o.fl., 2000). 

Yo-Yo Intermittent recovery test level 1  

Þátttakendur hlupu tvo 20 metra spretti fram og til baka með 10 sekúndna hvíld inni á milli. Því 

lengra sem þeir fóru farið inn í prófið því hærri varð ákefðin og prófið hélt áfram þannig þangað 

til að þátttakendurnir gátu ekki lengur haldið út í hraða. Hljóðupptaka með leiðbeiningum á 

framkvæmd prófsins var spiluð í hátalarakerfi og gefið hljóðmerki fyrir hvenær spretturinn 

byrjaði. Þátttakendur þurftu að vera komnir að 20 m línunni fyrir annað hljóðmerkið og til baka 

að upphafslínu fyrir þriðja hljóðmerkið. Á báðum endum voru dómarar sem sögðu til um ef 

þátttakandi náði ekki að línunni fyrir hljóðmerki. Þegar þátttakandi náði ekki á línu tvisvar 

sinnum fyrir hljóðmerki eða hætti, lauk prófinu fyrir hann og niðurstöður skráðar niður. 

Rannsóknarsnið 

Eftirfarandi rannsókn var unnin samkvæmt megindlegri aðferð þar sem ýmsar líkamlegar 

mælingar voru gerðar á þátttakendum og tölurnar notaðar til samanburðar á milli hópa. 

Mælingarnar voru hluti af samstarfi íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík og 

Körfuknattleikssambands Íslands á tímabilinu 2017 til 2021. 
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Framkvæmd 

Mælingarnar fóru fram þann 5. mars 2021 á Ásvöllum milli klukkan 7:50 og 14:15. U-18 ára 

hópurinn var fyrstur, þeir mættu kl. 7:40 og byrjuðu kl. 7:50. U-16 ára hópurinn byrjaði klukkan 

9:00 og U-15 ára hópurinn byrjaði klukkan 12:00. Mælingar á hverjum hópi tók um 70-80 

mínútur. Fyrst var mæld hæð, þyngd og faðmlengd leikmannanna og síðan fór hver hópur í 

gegnum 10-15 mínútna upphitun sem rannsakendurnir stjórnuðu. Næst var hverjum hópi skipt 

í smærri hópa í mismunandi mælingar eftir ákveðinni uppröðun. Í lokin endaði allur hópurinn 

á Yo-Yo IR1 prófinu. Á meðan hópurinn kláraði Yo-Yo IR1 prófið voru nokkrir rannsakendur 

tilbúnir að taka á móti næsta hópi, skrá mætingu og byrja á líkamsmælingum. 

Úrvinnsla 

Niðurstöður úr mælingum voru skráðar niður á blað af rannsakendum, færðar yfir í Microsoft 

Excel og að lokum færðar yfir í gagnvinnsluforritið IBM SPSS Statistics 27 þar sem gögnin voru 

skoðuð og greind. Notað var one-way ANOVA (Analysis of Variance) próf og Tukey post-hoc 

próf til þess að finna hvort það væri marktækur munur á milli hópa. Ritgerðin var unnin í 

tölvuforritinu Microsoft Word. 
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Niðurstöður 
Tafla 1 sýnir meðaltal, staðalfrávik og bilið þar sem hæsta og lægsta gildið liggur hjá 

aldurshópunum í hverju prófi. Einnig sjást niðurstöðurnar úr one-way ANOVA prófi og notað 

var Tukey post-hoc próf til að bera saman meðaltölin og finna hvar marktækur munur liggur á 

milli aldurshópanna ef að hann var til staðar. 
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Tafla 1 

Niðurstöður úr mælingum hjá yngri landsliðum karla og úr one-way ANOVA prófi 

 U-15 ára (n=35) U-16 ára (n=25) U-18 ára (n=27)    

Mæling M± SF Bil M± SF Bil M± SF Bil F p Munur 

Hæð 182,41 ± 7,97 160,70-195,60 188,24 ± 6,69 173,00-199,00 191,61 ± 6,94 175,50-205,50 11,381 < 0,001 U-18,U-16>U-15 

 

Þyngd 68,88 ± 9,86 48,40-92,25 77,59 ± 9,91 60,80-103,20 82,28 ± 10,60 62,90-104,40 12,93 < 0,001 U-18, U-16>U-15 

Faðmlengd 184,81 ± 8,92 157,50-197,50 191.95 ± 8,29 167,00-206,00 196,04 ± 6,99 178,00-206,00 13,44 < 0,001 U-18, U-16>U-15 

10m sprettur 1,79 ± 0,85 1,67-2,06 1,80 ± 0,08 1,63-2,00 1,80 ± 0,08 1,70-2,00 0,14 0,873 Enginn munur 

15m sprettur 2,48 ± 0,11 2,35-2,81 2,47 ± 0,99 2,24-2,72 2,46 ± 0,96 2,33-2,67 0,38 0,687 Enginn munur 

Brjóstsending 6,04 ± 0,60 4,95-7,15 6,76 ± 0,57 5,50-8,01 7,04 ± 0,75 5,17-8,95 17,50 < 0,01 U-18, U-16>U-15 

T-test 9,63 ± 0,44 8,94-10,98 9,45 ± 0,34 8,92-10,41 9,29 ± 0,36 8,75-9,96 4,68 0,012 U-18>U-15 

Line Drill 29,39 ± 1,06 27,54-32,32 28,59 ± 0,94 27,40-31,77 28,71 ± 1,48 26,98-33,01 3,75 0,028 U-16>U-15 

Yo-Yo IR1 16,07 ± 1,20 14,10-19,20 16,13 ± 1,06 14,50-18,40 16,54 ± 1,46 14,60-19,40 0,84 0,435 Enginn munur 

M = Meðaltal. SF = Staðalfrávik. Bil = Lægsta til hæsta gildi. P = sig gildi. N=fjöldi. *p<0,05, **p<0,01
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Niðurstöður úr hæðar-, þyngdar- og faðmlengdarmælingum sýndu að U-18 ára og U-16 ára 

hóparnir voru marktækt hærri (F(2, 77) = 11,381, p < 0,05), þyngri (F(2, 77) = 12,93, p < 0,05) 

og með lengri faðmlengd (F(2, 77) = 13,44, p < 0,05) en U-15 ára hópurinn. Hæsta gildið fyrir 

hæðina var 205,50 cm, fyrir þyngdina var 104,40 kg og fyrir faðmlengdina var 206,00 cm og 

komu þau öll frá frá U-18 ára hópnum en U-16 ára hópurinn var með sama hæsta gildi í 

faðmlengd.           

 Ekki fannst marktækur munur í 10 metra spretti (F(2, 72) = 0,14, p > 0,05) og 15 metra 

spretti (F(2, 72) = 0,38, p > 0,05) á milli hópanna. Lægsta gildið í 10 m spretti var 1,63 s, lægsta 

gildið í 15 m spretti var 2,24 s og komu bæði frá U-16 ára hópnum. Hæstu gildin sem komu úr 

sprettunum voru 2,06 s og 2,81 s og komu bæði frá U-15 ára hópnum.  

 Niðurstöður úr mælingu körfubolta brjóstsendingar sýndu að U-18 ára og U-16 ára 

köstuðu marktækt lengra en U-15 ára hópurinn (F(2, 73) = 17,50, p < 0,05). Hæsta gildið var 

8,95 m sem kom frá U-18 ára hópnum og lægsta gildið var 4,95 m sem kom frá U-15 ára 

hópnum.            

 Í t-test mælingunum sýndu niðurstöður að U-18 hópurinn var marktækt hraðari en U-15 

ára hópurinn (F(2, 72) = 4,68, p > 0,05). Lægsta gildið var 8,75 s sem kom frá U-18 ára hópnum 

og hæsta gildið var 10,98 s sem kom frá U-15 ára hópnum.    

 Niðurstöður úr line drill prófinu sýndu að U-16 ára hópurinn var marktækt hraðari en 

U-15 ára hópurinn (F(2, 71) = 3,75, p > 0,05). Lægsta gildið var 26,98 s og hæsta gildið var 

33,01 s og komu þau bæði frá U-18 hópnum.      

 Ekki fannst marktækur munur á milli hópanna í Yo-Yo IR1 prófinu (F(2, 66) = 0,84, p > 

0,05). Hæsta gildið var 19,40 lvl sem kom frá U-18 ára hópnum og lægsta gildið var 14,10 lvl 

sem kom frá U-15 ára hópnum. 
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Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort það sé munur á líkamlegu atgervi yngri landsliða 

karla, U-15 ára, U-16 ára og U-18 ára í körfuknattleik. 

Munur á hópum í líkamlegum mælingum 

Það var marktækur munur á hópunum í sex af níu mælingunum, sá munur var í hæð, þyngd, 

faðmlengd, line drill, t-test og körfubolta brjóstsendingu. Í þeim mælingum sem var marktækur 

munur var U-15 ára hópurinn alltaf með marktækt slökustu frammistöðuna. Niðurstöðurnar 

komu ekki á óvart, það að U-15 ára hópurinn yrði lægri, léttari og með minni faðmlengd en U-

16 ára og U-18 ára hóparnir þar sem mikill líkamlegur þroski á sér stað á þessum tíma og að 

fyrri rannsóknir benda einnig til þess að eldri leikmenn eru hærri, þyngri og með lengri faðm 

(Arede o.fl., 2019; Ben Abdelkrim, Chaouachi, Chamari, o.fl., 2010; Castagna o.fl., 2008, 2009; 

Gonzalo-Skok o.fl., 2017; Nikolaidis o.fl., 2014; Santos o.fl., 2014; Vázquez-Guerrero, Jones, 

o.fl., 2019; Vernillo o.fl., 2012).        

 Það var enginn marktækur munur á spretthraða milli hópanna. Hins vegar var hraðasti 

10 m spretturinn hjá U-15 ára og U-16 ára hópunum hraðari en hraðasti spretturinn hjá U-18 

ára hópnum og í 15 m sprettprófinu var U-16 ára hópurinn með hraðasta sprettinn. Í bæði 10 

metra og 15 metra sprettprófunum var U-15 ára hópurinn með hægustu sprettina sem er í takt 

við fyrri rannsóknir sem segja að eldri karlar í körfuknattleik hlaupa markvisst hraðar en yngri 

þar sem líkamlegur þroski, æfingaraldur og jafnvel hæð hafa jákvæð áhrif á spretthraða 

(Carvalho, Silva, o.fl., 2011; Mancha-Triguero o.fl., 2021). Kraftur í neðri búk er mikilvægur 

fyrir frammistöðu körfuknattleiksmanna í stuttum sprettum (Alemdaroğlu, 2012; Ben 

Abdelkrim o.fl., 2007; Castagna o.fl., 2007; Erculj o.fl., 2010) og eldri leikmenn eru vanalega 

kraftmeiri og þar af leiðandi mögulega með hraðari spretti (Ben Abdelkrim, Chaouachi, 

Chamari, o.fl., 2010; Carvalho, Silva, o.fl., 2011).       

 Í körfubolta brjóstsendingunni voru U-16 ára og U-18 ára hóparnir með marktækt lengri 

köst en U-15 ára hópurinn. Í rannsókn frá (Hreinsdóttir o.fl., 2021) voru aðeins A-landslið 

kvenna með marktækt lengri köst en yngri landsliðin, annars eru til lítil gögn um þetta próf og 

mun á milli aldurshópa.         

 Í t-test var U-18 ára hópurinn marktækt hraðari en U-15 ára hópurinn. Það eru fáar 

rannsóknir um samanburð aldurshópa í t-test í körfuknattleik, en rannsókn frá (Ben Abdelkrim, 

Chaouachi, Chamari, o.fl., 2010) sýndi fram á að meistaraflokkur og U-20 ára leikmenn eru 

marktækt hraðari en U-18 ára. Íslensk rannsókn frá (Hreinsdóttir o.fl., 2021) fann engan 

marktækan mun á milli landsliðshópa kvenna í körfuknattleik.    

 Í line drill var U-16 ára hópurinn marktækt hraðari en U-15 ára hópurinn. Þetta er eina 
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prófið þar sem að U-18 ára hópurinn var ekki marktækt betri en U-15 ára hópurinn heldur var 

aðeins U-16 ára hópurinn marktækt betri. Fyrri rannsóknir (Carvalho, Coelho e Silva, o.fl., 

2011; Carvalho, Silva, o.fl., 2011) fundu ekki marktækan mun á milli 14 til 16 ára leikmanna í 

line drill og þær benda til þess að líkamlegur þroski og vöðvamassi hafi ekki marktæk jákvæð 

áhrif á frammistöðu í þessu prófi. Ekki fundust neinar fyrri rannsóknir þar sem borin eru saman 

U-18 ára lið karla gegn yngri liðum í line drill.     

 Enginn marktækur munur fannst í Yo-Yo IR1 á milli hópa. Þegar það próf hefur verið 

borið saman við eldri hópa, meistaraflokk, U-20 ára og U-18 ára, þá var meistaraflokkurinn 

marktækt hraðari en U-20 og sá hópur marktækt hraðari en U-18 ára (Ben Abdelkrim, 

Chaouachi, Chamari, o.fl., 2010). En það hefur ekki fundist marktækur munur á milli hópa á 

aldrinum 14 til 17 ára (Vernillo o.fl., 2012). Loftháð þol og frammistaða í þolprófum virðast 

ekki vera vegna líkamlegs þroska (Malina o.fl., 2004) heldur virðast það frekar vera áhrif vegna 

þjálfunar, hve oft í viku er æft og af hversu hárri ákefð, skilvirkni í prófinu og hvatningu í 

prófinu sjálfu (Drinkwater o.fl., 2008; Krustrup o.fl., 2003; Malina o.fl., 2004; Ziv og Lidor, 

2009).             

 Það er áhugavert að sjá að U-18 ára hópurinn var aldrei með marktækt betri frammistöðu 

en U-16 ára hópurinn í neinum af prófunum. Aðeins voru U-18 ára og U-16 ára hóparnir með 

marktækt betri frammistöðu en U-15 ára hópurinn og í einu prófinu var U-16 ára hópurinn 

marktækt hraðari en U-18 ára hópurinn. 

Kostir og takmarkanir 

Það var góð mæting hjá hópunum í mælingarnar þrátt fyrir Covid-19 faraldurinn sem geisaði á 

tímum mælinganna. Framkvæmd mælinganna gekk vel nema prófin til þess að mæla kraft í 

neðri búk, hnébeygjuhopp án handasveiflu (e. Countermovement jump) (CMJ) og 

hnébeygjuhopp með handasveiflu (e. Abalakov jump) (AJ). Þessi próf eru hluti af KKÍ 

mælingunum (Davíd Guðmundsson og Stefán Þór Jónsson, 2018) og eru mæld á FLS Jump Mat 

Pro stökkmottu. Við framkvæmd mælinganna bilaði mottan og náði ekki að mæla stökkin fyrir 

U-18 ára hópinn. Einnig voru rangar tölur skráðar fyrir U-16 ára hópinn í AJ, þannig það voru 

ekki til gögn til þess að bera saman kraft í neðri búk og stökkhæð á milli hópanna.  

 Vegna Covid-19 faraldursins hliðraðist tími mælinganna, þær áttu að vera í desember 

2020 en voru færðar fram í mars 2021. Mælingarnar eru vanalega framkvæmdar í jólafríi 

leikmannana en í þetta sinn voru þær á miðju keppnistímabili. Það olli því að sumir leikmenn 

áttu leik seinna um daginn og tóku ekki þátt í Yo-Yo IR1 prófinu. Nokkrir leikmenn voru einnig 

meiddir og gátu því ekki tekið þátt í sumum líkamlegu mælingunum. Rannsakendur höfðu 
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einnig enga stjórn á æfingarálagi né leikjaálagi leikmanna sem getur haft mikil áhrif á 

frammistöðu (Anderson o.fl., 2003; Bompa og Buzzichelli, 2019). Mæting landsliðsþjálfara 

gæti mögulega haft áhrif á hvatningu leikmanna, en landsliðsþjálfarar voru viðstaddir þegar 

mælingarnar áttu sér stað, þó færri en í fyrri mælingum vegna Covid-19 faraldursins. 

 Fyrsti hópurinn í mælingunum var U-18 ára og hann byrjaði klukkan 7:50, U-16 ára 

hópurinn byrjaði um klukkan 9:00 og U-15 ára hópurinn byrjaði um klukkan 12:00. Fyrstu 

mælingarnar voru mun fyrr fyrir U-18 ára hópinn en hina hópana og það gæti hafa haft neikvæð 

áhrif á frammistöðuna, ef að leikmennirnir væru ekki nógu vel útsofnir þar sem nægilegur svefn 

er lykilatriði að góðri frammistöðu (Watson, 2017).      

 Upphitun var ekki alveg eins fyrir alla hópana en innihélt alltaf „hlaupa drillur“, 

virkniæfingar og lögð var sérstök áhersla á rassvöðva og kvið, liðleika og styrktaræfingar. 

Upphitunin tók um 10-15 mínútur, misjafnt eftir hópnum. Mögulega ætti að hafa staðlaða 

upphitun sem allir hóparnir fara í gegnum þannig að ekki sé spurning um hvort einhver hópur 

sé betur hitaður upp en annar. 

Hugmyndir um breytingu mælinga  

Eftir að hafa skoðað mælingar og niðurstöður myndi ég vilja leggja til breytingar á 

stökkmælingunum sem eru gerðar hjá KKÍ og HR. Ég myndi vilja halda CMJ prófinu en sleppa 

AJ prófinu og bæta við squat jump (SJ) og drop jump (DJ). CMJ mælir kraft í neðri búk án 

handasveiflna og notar teygjuáhrif vöðvanna (e. Stretch-shortening cycle) (SSC) til þess og AJ 

mælir sömu eiginleika en notar handasveiflu líka (Jakobsen o.fl., 2012). SJ er einungis 

„konsentrískur“ (e. Concentric) kraftur, þar sem einstaklingur notar ekkert teygjuviðbragð 

vöðvans, aðeins vöðvasamdrátt (Samozino o.fl., 2008). Með CMJ og SJ er hægt að sjá hvort að 

einstaklingur er meira „force dominant“ notar meiri kraft, eða „velocity dominant“ notar meiri 

hraða til þess að stökkva (Jiménez-Reyes o.fl., 2014). Með því að hafa þessar tvær tölur til 

hliðsjónar þá er hægt að sjá hvar veikleiki liggur hjá einstaklingi og hvað þarf að bæta til að sjá 

sem mesta bætingu í sprengikrafti. DJ er gott próf til þess að mæla teygjuviðbrögð líkamans 

enn meir og gefur rannsakendum tækifæri að sjá hversu fljótur einstaklingur er að bregðast við 

jörðinni og nýta sér teygjuviðbrögð vöðvans (Arazi o.fl., 2014). Með þessum þremur prófum 

fá rannsakendur góða mynd af hversu vel þróuð kraftmyndun og teygjuviðbragð vöðvans hjá 

einstaklingi er og geta í kjölfarið sett upp markvissa æfingaráætlun til þess að hámarka árangur 

(Arazi o.fl., 2014; Bompa og Buzzichelli, 2019; Jiménez-Reyes o.fl., 2014; Samozino o.fl., 

2008).            

 Sem rannsakandi myndi ég vilja kanna hvort að þörf sé á line drill prófinu inni í 



24 
 

mælingum KKÍ og HR. Það hefur þann tilgang að mæla loftfirrt þol (Hoffman o.fl., 2000) en 

ég set spurningarmerki við hvort þörf sé á því þar sem hvorki er mældur hjartsláttur hjá 

leikmönnum né mjólkursýrumagn. Line drill prófið á að vera mælikvarði á loftfirrtu þoli sem 

samanstendur af ATP-PCr orkukerfinu og sykurrofskerfinu. ATP-PCr orkukerfið veitir 

líkamanum orku í allt að 15 s og sykurrofskerfið veitir líkamanum orku í allt að 120 s (Bompa 

og Buzzichelli, 2019; Hoffman, 2006; Kenney o.fl., 2015). Þegar leikmenn eru orðnir skilvirkir 

í prófinu geta þeir klárað það undir 30 s (Castagna o.fl., 2008) og er þá sykurrofskerfið ríkjandi 

orkukerfið minna en helminginn af tímanum. Í stað þess að mæla loftfirrt þol þá er prófið byrjað 

að mæla meiri hraða og snerpu þar sem að ATP-PCr orkukerfið er ríkjandi meirihlutann af 

tímanum. Eftir line drill er farið í Yo-Yo IR1 prófið sem er líka þolpróf með stuttum sprettum 

og stefnubreytingum (Krustrup o.fl., 2003). Að auki má einnig nefna að line drill er tímafrekt í 

þessum mælingum þar sem aðeins er hægt að mæla einn leikmann í einu og getur biðin þá orðið 

löng á milli þolprófanna. Með því að taka þetta próf út nýtist tíminn betur og leikmenn verða 

mögulega enn ferskari þegar þeir koma í Yo-Yo IR1 prófið.     

 Að lokum myndi ég vilja bæta við 5 m spretti og breyta 15 m sprettinum í 20 m sprett. 

Það er mismunandi eftir rannsóknum hvað þær segja um lengd spretta í körfuknattleik. 

Rannsókn frá (Drinkwater o.fl., 2008) segir að um 10% hreyfinga á vellinum eru sprettir sem 

eru á bilinu 10-20 metrar og því ætti að vera við hæfi að skoða sitthvorn endann á því bili. Aðrar 

rannsóknir segja svo að hver sprettur sé um 3,9-9,5 metrar að lengd (Ben Abdelkrim, Castagna, 

Jabri, o.fl., 2010; Ben Abdelkrim o.fl., 2007; Conte o.fl., 2015; Klusemann o.fl., 2013; Matthew 

og Delextrat, 2009; McInnes o.fl., 1995; Scanlan o.fl., 2011, 2012). Með því að bæta 5 m 

sprettinum við þá skoðum við hröðunina betur sem er lykilpartur fyrir spretthraða og þar af 

leiðandi mikilvæg fyrir frammistöðu leikmanna (Reina o.fl., 2019; Šimonek o.fl., 2017). 

Rannsóknir framtíðarinnar 

Það er margt sem framtíðar rannsóknir geta skoðað því efni um samanburð aldurshópa á 

líkamlegum mælingum er takmarkað. Tækifærin liggja í auknum mælingum og rannsóknum í 

framtíðinni til að skoða muninn á aldurshópunum, hver hann er, hvar munurinn liggur og einnig 

hvar ekki. Gott væri að vita hver ástæðan gæti verið fyrir muninum á milli aldurshópanna og 

hvernig væri hægt að breyta æfingaráætlun leikmanna til þess að hámarka árangur og koma 

íþróttamönnum betur undirbúnum til keppni. Með tímanum safnast upp gögn og verður 

áhugavert að sjá hvernig þróunin á þessum hópum verður í gegnum árin og hvort að munurinn 

á milli aldurshópa breytist. Með betra aðgengi rannsakenda að þátttakendunum væri hægt að 

stjórna æfinga- og leikjaálagi þannig að þátttakendur kæmu sem best upplagðir í mælingar, 
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einnig væri hægt að kafa dýpra í hvar munurinn liggur í samanburði á milli hópa. Þá væri 

möguleiki á að koma með inngrip í þjálfun mun fyrr þannig að mælingarnar myndu nýtast 

landsliðum Íslands í körfuknattleik á sem hagnýtastan hátt og skilað betri árangri í kjölfarið.  
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