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Útdráttur 
Íþróttastarf á Íslandi verður umfangsmeira með hverju árinu og gerðar eru 
meiri kröfur á faglegt starf innan íþróttafélaga. Markmiðið með handbókinni 
er að bæta starfið sem er unnið innan körfuknattleiksdeildar ÍR. Handbókin 
fer ítarlega í hvernig skipulagi innan yngri flokka körfuknattleiksdeildar ÍR 
skal háttað. Allt frá hver markmið og hugmyndafræði deildarinnar skulu vera 
í starfs- og verklýsingar þeirra aðila sem starfa innan deildarinnar. Einnig er 
umfangsmikill kafli sem inniheldur námskrá deildarinnar þar sem farið er 
ítarlega í hvað skal kenna í hverjum flokk fyrir sig og hver helstu markmið 
þar eru. Tilgangurinn er að er að auka gæðin í starfinu og hjálpa þjálfurum 
að átta sig á eftir hverju er unnið hjá körfuknattleiksdeild ÍR. Með 
handbókinni er ætlunin að þjálfarar sem koma til starfa hjá félaginu viti 
hverju er ætlast til af þeim, eins geta foreldrar séð hver markmiðin eru og 
allir róa í sömu átt að sömu markmiðum. 
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Formáli 
Ég hef þjálfað yngri flokka í körfubolta samfleytt frá 14 ára aldri eða í tæp átta ár á öllum 

aldursstigum. Ásamt því er ég nú að klára mitt fyrsta ár í meistaraflokksþjálfun sem þjálfari 

kvennaliðs ÍR. Undanfarin tvö ár hef ég starfað sem yfirþjálfari yngri flokka hjá ÍR og því 

eru mikil forréttindi að fá að nýta mér námið í að bæta umgjörðina í starfinu hjá félaginu 

sem ég hef starfað hjá allan þennan tíma. Þetta verkefni er unnið sem 12 ECTS eininga 

lokaverkefni til BSc við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Markmiðið var að vinna 

handbók sem er auðlesanleg og góð fyrir augað en á sama tíma innihéldi allar upplýsingar 

sem þurfa að koma fram til að byggja upp starfið. Leiðbeinandi minn hún Margrét Lilja á 

skilið bestu þakkir fyrir góða kennslu og hjálp við skrifin. Atli Már Gunnarsson, Guðný 

Eggertsdóttir, Davíð Hansson Wíum og vefsíðan karfan.is fá einnig þakkir fyrir að gefa 

mér aðgang að myndum úr starfinu til að skreyta handbókina lífi og að lokum Þórdís 

Claessen grafískur hönnuðu fyrir sinn þátt í að hjálpa mér að gefa hana út í skemmtilegum 

og auðlesanlegum stíl. 
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Inngangur 
Kröfur leiksins 
Til þess að geta greint og myndað stefnu og kennsluskrá þarf að vera skýrt hverjar kröfur 

körfuboltans eru og hverjir mikilvægustu þættir leiksins eru. Frá því að íþróttin var sett á 

laggirnar hafa orðið reglubreytingar eins og þriggja stiga línan sem var fyrst komið með í 

NBA deildina 1979 og var síðan færð lengra frá körfunni árið 2010 (Donald, 2020; Montero 

o.fl., 2013). 24 sekúndna skotklukkan var sett á laggirnar 1954, þessar breytingar hafa 

aukið hraðann í leiknum mikið ásamt því að fleiri langskot eru tekin (Donald, 2020; 

Naismith, 1996; Staffo, 1998). Alþjóðlega körfuboltasambandið (FIBA) ákvað 13 

tölfræðigildi sem eru skráð á leikjum í stærstu deildunum og á Íslandi eru haldið utan um 

þá tölfræði í efstu tveimur deildum karla og kvenna í meistaraflokki (KKÍ, 2020). 

 Sé sú tölfræði sem skiptir mestu máli í lokaútkomu körfuboltaleiks skoðuð þá má 

sjá að þrír tölfræðiþættir skipta meginmáli, fyrir utan flest stig skoruð. Þriggja stiga 

prósenta, fjöldi vítskota sem fór ofan í ásamt varnarfráköstum voru þeir þættir sem ræðu 

hvað mestu fyrir lokaútkomu leiksins (Csataljay o.fl., 2009; García o.fl., 2013). Leikurinn 

hefur breyst mikið á síðustu árum og færst meira og meira fyrir utan þriggja stiga línuna. 

NBA deildin heldur utan um tölfræði betur en allar aðrar deildir í heiminum og þegar 3 

stiga línan var sett á laggirnar 1979 tóku liðin að meðaltali 2,8 þriggja stiga skot í leik og 

tímabilið 2000-2001 4,8 í leik en tímabilið 2019-2020 tóku liðin 34,1 þriggja stiga skot í 

leik (Basketball Reference, 2021; Xiao, 2018). Með fleiri þriggja stiga skotum hefur hraði 

leiksins aukist til muna, hraði leiksins er mældur eftir því í hversu mörgum sóknum lið ná 

í gegnum heilan leik (Kelly Scaletta, 2020). Frá tímbilinu 1998-1999 til tímabilsins 2018-

2019 hefur meðalfjöldi sókna hjá liðum í NBA deildinni farið úr 89 til 102 og hefur hraðinn 

verið í línulegri þróun uppávið ásamt fjölda þriggja stiga skotum teknum (Kelly Scaletta, 

2020). 

 Þrátt fyrir að tæknileg atriði leiksins séu mikilvæg þarf mikla líkamlega hæfileika til 

að geta stundað körfuknattleik á hæsta mögulega vettvangi og því skiptir styrktarþjálfun 

miklu máli í uppbyggingu á leikmönnum (Simenz o.fl., 2005). Undanfarin ár hefur 

mikilvægi styrktarþjálfunnar orðið sífellt meiri hjá íþróttamönnum og þjálfurum (Simenz 

o.fl., 2005). Börn eru farin að læra grunnstyrktarþjálfun talsvert fyrr og mýtur um að 
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styrktarþjálfun sé slæm fyrir börn og unglinga hafa verið afsannaðar tilvísun. Í marga 

áratugi var talið að styrktarþjálfun myndi einungis leiða til meiðsla ásamt skaðlegra áhrifa 

á stoðkerfi, uppbygingu vaxtarlínu og beina,  ásamt hjarta- og æðakerfi (Barbieri og 

Zaccagni, 2013; Fischetti o.fl., 2019; Gorostiaga o.fl., 1999). Ásamt kenningum um að 

styrktarþjálfun unglinga skili ekki tilætluðum árangri þar sem framleiðsla androgen 

hormónsins væri ekki nægileg til að skila framförum í styrk (Gorostiaga o.fl., 1999). Í dag 

er styrktarþjálfun talin vera mikilvægt afl í bættri heilsuímynd ungmenna hvort sem talað 

er um mótstöðu (e. resistance) eða plýómetrískar (e. plyometrics) æfingar (Fischetti o.fl., 

2019). Einnig er mikil vitundavakning hve miklum árangri styrktarþjálfun skilar þegar 

kemur að því að bæta vöðvastyrk og úthald en á sama tíma að minnka líkur á 

álagstengdum íþróttameiðslum (Chaouachi o.fl., 2014).  

Sé ekki farið varlega með börn og unglinga og þeim leiðarvísi ekki fylgt sem rétt er 

að fylgja, geta álagsmeiðsl komið upp sem tengjast vaxtarlínu viðkomandi og geta þau 

haft alvarlegar varanlegar afleiðingar (Behm o.fl., 2008). Frammistaða íþróttamanna 

byggist að mestu leyti upp á samblöndu af styrk, hraða og úthaldi, yfirleitt er einn eða tveir 

af þessum þremur þáttum ríkjandi þegar kemur að því að ná árangri í sinni íþróttagrein 

(Tudor O. Bompa og Carlo A. Buzzichelli, 2019). Í körfubolta má færa rök fyrir þvi að 

styrkur, hraði og snerpa séu þessir ríkjandi þættir þó að úthald þurfi alltaf að vera til staðar 

líka. Körfubolti krefst mikils handa- og fótastyrks ásamt því að spilað er á litlum velli þar 

sem mikið er um stefnubreytingar og því þarf hraði og snerpa að vera til staðar (Kurniawan 

o.fl., 2019). 

Þroskaskeið barna og unglinga 
Íþrótta- og ólympíusamband Íslands hefur gefið út bækling fyrir leiðbeinendur barna og 

og unglinga í íþróttum (Engström o.fl., e.d.). Þar er hreyfiþroskanum skipt upp í fimm 

tímabil eða svokölluð þroskaskeið: 

Forskólaaldurinn (4-6 ára) - Þjálfun frumatriða eins og að hlaupa, stökkva, skríða, 

velta, kasta, grípa o.s.frv. Íþróttir sem ekki krefjast svo fullkominna hreyfinga mætti iðka í 

leikformi, t.d. skíðagöngu (Engström o.fl., e.d.). 
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Yngri deildir grunnskóla (7-9 ára) - Æfingar með samsettum frumatriðum t.d. hlaup-

stökk, hlaup-grípa, jafnvægisæfingar. Kynna má fleiri íþróttir t.d. knattleiki, sem aðlagaðir 

eru getu (Engström o.fl., e.d.). 

Árin fyrir gelgjuskeiðið (10-12 ára) - Fjölþætt hreyfiþjálfun. Flestar íþróttagreinar 

má nú aðlaga til þjálfunar með góðum árangri. Hér er mikilvægt að kenna undirstöðufærni 

íþróttagreinanna t.d. gabbhreyfingar og boltameðferð. Einblínum ekki á ákveðnar stöður 

heldur kennum öllum mismunandi hlutverk. ein klst á dag er lágmarkshreyfing (Engström 

o.fl., e.d.). 

Gelgjuskeiðið (13-15 ára) – Treysta á þá færni sem fyrir er og halda áfram að vinna 

með hana. Unglingurinn stundi mismunandi íþróttagreinar og æfingamagn má aukast. 10-

12 klst á viku í æfingar er í lagi (Engström o.fl., e.d.). 

Eftir gelgjuskeiðið (16 ára og eldri) – Þjálfun þarf að vera fjölþætt og sérhæfing í 

ákeðinni íþróttagrein hefst. Haldið er áfram í grunnþjálfun allra þátta. Æfingamagn 20-30 

klst á viku (Engström o.fl., e.d.). 

Í Kanada var settur upp rammi fyrir langtíma þróun íþróttamannsins (e. Long-Term 

Development Framework). Þar er ferli íþróttamannsins skipt upp í átta stig (Sport for Life, 

e.d.). Körfuboltasamband Kanada vann sína eigin stefnumótun upp úr þessum ramma og 

þar voru þessi átta stig notuð til að mynda sína eigin stefnumótun (Canadian Basketball 

Association, 2008). Hér verða skoðuð þau fjögur stig sem miða við þann aldur sem er átt 

við í handbókinni. 

Að læra að æfa (e. Learn to Train) (8-11 ára hjá stelpum og 9-12 ára hjá strákum): 

Á þessu stigi er lögð áhersla á að kenna iðkendum öll tæknileg atriði leiksins og má byrja 

að innleiða algjöra grunntaktík til að hjálpa leikmönnum að spila liðskörfubolta (Canadian 

Basketball Association, 2008). 

Æfa til að æfa (e. Train to Train) (11-15 ára hjá stelpum og 12-16 ára hjá strákum): 

Hérna er byrjað að kenna leikmönnum meira á taktísku hlið leiksins ásamt því að 

betrumbæta tæknilega þætti leiksins hjá hverjum og einum (Canadian Basketball 

Association, 2008). 
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Æfa til að keppa (e. Train to Compete) (15-18 ára hjá stelpum og 16-18 ára hjá 

strákum): Á þessu stigi þarf að kynna leikmönnum fyrir flóknari tæknilegum atriðum sem 

eru á sama tíma miðuð eftir þörfum einstaklingsins. Flóknari taktísk atriði koma hér inn 

líka þar sem það er verið að undirbúa leikmenn fyrir keppni (Canadian Basketball 

Association, 2008). 

Íþróttastarf á Íslandi 
Íþróttastarf á Íslandi hefur ávallt staðið vel að vígi þegar kemur að þátttöku barna í 

skipulögðu íþróttastarfi og á Íþróttaþingi árið 1996 var samþykkt stefna í íþróttum barna 

og unglinga og frá þeim tíma hafa orðið töluverðar breytingar í íþróttaumhverfi barna (ÍSÍ, 

e.d.-a). Síðan þá hafa sérsamböndin aðlagað og einfaldað keppnisfyrirkomulag í íþróttum 

barna, fækkað leikmönnum í liðum, minnkað mörk og dregið verulega úr mikilvægi úrslita 

með því að tilkynna síður úrslit í yngstu aldurshópunum. Samhliða þessum breytingum 

hefur þátttaka aukist verulega, fjölbreytni er meiri og börn byrja fyrr að stunda íþróttir með 

íþróttafélögum en áður. Þá er þátttaka foreldra í íþróttum barna mun meiri og væri 

íþróttastarfið í þeirri mynd sem það er í dag nær ómögulegt án aðkomu þeirra. Menntun 

þjálfara hefur aukist og aðstaða til íþróttaiðkunar stórbatnað (ÍSÍ, e.d.-a).  Þegar börn 

nálgast 7. bekk má áætla að íþróttaþátttaka innan íþróttafélaga nái hámarki og má áætla 

að yfir 80% ungmenna séu þá þátttakendur í íþróttastarfi (Viðar Halldórsson, 2014). Eftir 

að toppnum hefur verið náð er eðlilegt að leiðin liggi niður á við sem er raunin í 

íþróttaiðkun barna á Íslandi. Eftir 12 ára aldurinn dregur jafnt og þétt úr þátttöku barna í 

skipulögðu íþróttastarfi og er það sambærilegt við þróun annars staðar í heiminum (Viðar 

Halldórsson, 2014). Iðkendafjöldi í körfubolta hefur aukist mikið á undanförnum árum, á 

árunum 2006-2014 voru iðkendur á milli 6000-6500 en árið 2019 voru þeir 8313 og 

fjölguðu um 14,6% frá 2018 (ÍSÍ, e.d.-b). 

 Samkvæmt ánægjuvoginni sem unnin er af Rannsóknum og greiningu fyrir ÍSÍ og 

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) líður börnum í 8-10 bekk Íslandi mjög vel í sínu 

íþróttastarfi. 88% nemenda sem æfa íþróttir finnst gaman á æfingum og 88% nemenda 

sem æfa íþróttir eru ánægð með þjálfarann sinn (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 

2020). Þar kemur einnig fram að þeim nemendum sem eru virkir í skipulögðu íþróttastarfi 

líður betur og vinna betur í hópi en aðrir. Þetta er mikill fjöldi, því um 90% barna í hverjum 

árgangi fer í gegnum íþróttastarf með íþróttafélagi á einhverjum tímapunkti. Þar kemur 
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einnig fram að 61% nemenda í efstu bekkjum grunnskóla æfi með íþróttafélagi einu sinni 

í viku eða oftar. Meirihluti nemendanna metur andlega og líkamlega heilsu sína góða, eru 

síður líkleg til að sýna af sér frávikshegðun og neyta vímuefna (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2020) 

Stefnumótun 
Stefnumótun íþróttafélaga og sérsambanda er mikilvægt tól í að auka gæði í þjálfun og 

fá alla til að vinna eftir sama markmiði (Dave Collins o.fl., 2019). Stefnumótun snýst einnig 

um að sjá fyrir breytingar og áskoranir sem félagið þarf að takast á við (Thibault o.fl., 

1993). Félag sem ræðst í stefnumótunarvinnu þarf að vita hvort það sé einkarekið eða sé 

undir hatti þess opinbera (Kriemadis og Theakou, 2007). Félagið þarf að vita fyrir hvað 

það stendur, ákvarðar síðan hvert það vill fara og hvernig það mun komast þangað 

(Kriemadis & Theakou, 2007). Oft eru stærstu félög eða lönd heims með ítarleg plön 

hvernig þau vilja setja upp sitt starf, það eru yfirleitt félög sem eru einkarekin (Thibault 

o.fl., 1993). Félög sem eru rekin undir hatti þess opinbera eru of oft einungis að hugsa 

um að komast af fjárhagslega og gleyma því sem raunverulega skiptir máli, að rækta 

mannauðinn og auka gæði starfsins (Thibault o.fl., 1993).     
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Flæði og markmið 
Sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi setti fram flæðikenninguna (e. flow) á 8. áratug 

síðustu aldar en flæði næst þegar markmiðin sem unnið er að eru skýr, endurgjöf er 

markviss og jafnvægi er á milli áskoranna og færni (Nakamura og Csikszentmihalyi, 

2014). Í flæði líður fólki vel og það hefur fulla einbeitingu á því sem það er að gera, eins 

og sjá má á mynd 1 þarf flæðið að vera á milli kvíða og leiða (Sveinn Þorgeirsson, 2020). 

Ef börn fá ekki nægar áskoranir er hætt við að þau fari að finna fyrir leiða á æfingum og í 

keppni. Að sama skapi getur kvíðinn orðið of mikill ef börn ráða ekki við þær áskoranir 

sem þeim er sett fyrir hendur (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014; Sveinn Þorgeirsson, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 1: Samband áskorana og færni. Því meiri færni, því meiri þarf áskorunin að vera til 

að halda viðkomandi áhugasömum (Sveinn Þorgeirsson, 2020). 

Markmiðasetning er mikilvæg í íþróttastarfi og lífinu sjálfu. Íþróttalið og deildir þurfa 

að vinna eftir markmiðum og á sama tíma þarf að kenna iðkendum á markmiðasetningu 

(Dave Collins o.fl., 2019). Markmið geta verið tvennskonar, hlutlæg markmið (e. objective 

goals) þ.e. markmið sem eru mælanleg og huglæg markmið (e. subjective goals) þ.e. 

markmið sem eru ekki mælanleg (Robert S. Weinberg og Daniel Gould, 2019).  
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Markmið verkefnisins  
Markmið þessa verkefnis var að bæta ímynd og starfsemi körfuknattleiksdeildar ÍR með 

því að búa til handbók sem fer ofan í saumana á því starfi sem unnið er í yngri flokkum 

félagsins. Með þessu veit þjálfari sem ráðinn er til starfa nákvæmlega til hvers er ætlað 

af honum og hvert markmið starfsins er, þannig færist félagið nær því að allir rói í sömu 

átt eftir sömu markmiðum og hugmyndafræði. Ætlunin er að búa til rauðan þráð sem fylgir 

iðkandanum í gegnum allt starfið og fær þannig stigvaxandi þjálfun út veru sína hjá 

félaginu. 

Framkvæmd verkefnis 
Undirritaður starfar sem yfirþjálfari hjá körfuknattleiksdeild ÍR og hefur gert undanfarin tvö 

ár. Skipulag deildarinnar hefur oft verið ábótavant og sjaldan verið starfandi yfirþjálfari. 

Stefnumótunarstarf íþróttafélaga er mikilvægt og þegar undirritaður ákvað að ráðast í 

þetta verkefni sem lokaverkefni við Háskólann í Reykjavík hafði undirritaður gengið með 

hugmynd að handbók í maganum í nokkurn tíma. Fyrsta skref verkefnisins var að halda 

fund í janúar 2021 með stjórn og barna- og unglingaráði ÍR til að fá sýn þeirra á hvað ætti 

að koma fram í handbókinni. Eftir þann fund hafði undirritaður skýra sýn á hvernig hún 

ætti að vera uppbyggð og ráðist var í skrif á henni. Annar fundur var síðan haldinn í byrjun 

apríl þar sem drögin voru kynnt sem mikil ánægja var með. 

Við gerð lokaútgáfu handbókarinnar var fengin aðstoð frá grafískum hönnuði, 

henni Þórdísi Claessen og er handbókin skreytt myndum frá Atla Má Gunnarssyni, Davíð 

Hansson Wíum, Guðnýju Eggertsdóttur og vefsíðunni karfan.is og eru þær birtar með 

góðfúslegu leyfi allra hluthafa. Handbókin á einungis að vera í vefútgáfu en í framtíðinni 

er hún hugsuð sem lifandi skjal sem er betrumbætt á 2-3 ára fresti þegar meiri reynsla er 

komin á starfið. Þannig eiga allir þeir sem koma að starfinu að geta haft sitt að segja um 

hvað sé að ganga vel og hvað megi betrumbæta. 
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Uppbygging handbókar 
Handbók körfuknattleiksdeildar ÍR (KKD ÍR) skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um 

markmið þjálfunar KKD ÍR, í öðrum kafla er síðan farið yfir hvaða hugmyndafræði deildin 

nýtir sér til að ná markmiðum sínum og komast á þann stall sem að er stefnt. Þriðji kafli 

snýr að að starfs- og verklýsingum barna- og unglingaráðs og þjálfara deildarinnar ásamt 

hlutverkum foreldra í starfi barna sinna. Að lokum er lögð fram námskrá KKD ÍR þar sem 

farið er ítarlega yfir hvaða atriði skuli kenna í hverjum flokk fyrir sig ásamt helstu 

markmiðum í viðkomandi flokk.  

Markmið 
Markmiðin í handbókinni skiptast í félagsleg markmið og körfuboltaleg markmið. Öll 

markmiðin eru huglæg markmið en sum þeirra eiga kost á að verða hlutlæg með enn 

frekari stefnumótun. Þá er átt við að skilgreina til dæmis hversu marga leikmenn deildin 

vill að skili sér upp í meistaraflokka félagsins innan markmiðisins „að auka fjölda þeirra 

leikmanna sem skila sér upp í meistaraflokka félagsins” svo eitthvað sé nefnt. 

Hugmyndafræði 
Í hugmyndafræði handbókarinnar er farið í hvernig starfið er uppbyggt. Farið er yfir 

hvernig sóknar- og varnarleik KKD ÍR vill státa af í yngri flokkum. Hvernig eiga leikmenn 

að vera og hvaða venjur þeir eiga að tileinka sér. Einnig er farið yfir efnilega leikmenn og 

álagstjórnun á þeim. Styrktaræfingum og morgunæfingum eru gerð góð skil og að lokum 

er farið yfir uppskeruhátíðina sem er haldin í lok hvers tímabils, hvaða verðlaun eru veitt 

í hvaða flokkum auk sérstakra verðlauna eins og Guðrúnarbikarsins og ÍR-ingur ársins.  

Starfs og verklýsingar 
Þriðji kafli handbókarinnar snýst um starfs- og verklýsingar barna- og unglingaráðs og 

starfsmanna deildarinnar. Þar er farið yfir hverjar verklýsingar yfirþjálfara og þjálfara 

deildarinnar eru. Einnig er farið yfir hlutverk foreldra í starfi deildarinnar og var sóttur 

innblástur í grein Heiðars Haraldssonar íþróttasálfræðings (Heiðar Haraldsson, 2020). 

Mikilvægt er að allir sem komi að starfinu átti sig á hlutverki sínu og hverju sé ætlast til af 

þeim sem auðveldar öllum að róa í sömu átt. 
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Námskrá 
Í síðasta og jafnframt umfangsmesta kafla handbókarinnar er farið yfir hvað skal kenna 

og hver helstu markmið hvers flokks fyrir sig eru. Farið er yfir alla yngri flokka alveg frá 

míkróbolta (6-7 ára) upp í unglingaflokk (18-20 ára). Hjá hverjum flokk er talað um 

áhersluatriði í þjálfun, hver markmiðin eru ásamt nokkrum orðum um hvern flokk. Þarna 

geta þjálfarar og foreldrar skoðað hvað þarf að vinna í og litið til baka eftir tímabilið og séð 

hvort öll markmið hafi nást. 
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