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Útdráttur 
Markmið þessa verkefnis er að skoða fylgni milli FIS punktastöðu landsliða Íslands í 

alpagreinum og á gönguskíðum og afkastamælinga sem keppendur landsliðana tóku þátt 

í, í ágúst árið 2019. Eðli skíðagreinanna tveggja og líkamlegar kröfur þeirra voru 

skoðaðar. Þátttakendur úr gönguskíðalandsliði tóku þátt í sjö prófum og þátttakendur í 

alpagreinalandsliði níu prófum. Þau mældu meðal annars þol, styrk, kraft og vöðvaúthald. 

FIS punktastaða þátttakenda á árinu 2019 var skoðuð. Notast var við meðaltal af tveimur 

bestu punktastöðum árins í öllum greinum, tveimur greinum gönguskíða og þremur 

greinum alpagreina. Greinarnar sem um ræðir eru sprettganga, skíðaganga í lengri 

vegalengdum, svig, stórsvig og risasvig. Fylgni mældist mest milli hámarks 

súrefnisupptökuprófs (e.Vo2max) og FIS punkta í lengri vegalengdum meðal karlkyns 

þátttakenda sem keppa á gönguskíðum, þar var Pearsons fylgnistuðull -0.892. Meðal 

þátttakenda sem keppa í alpagreinum mældist fylgnin mest á milli FIS punkta í stórsvigi 

kvenna og útkomu úr FMS prófi, en þar var Pearsons fylgnistuðullin -0,778. Engin 

marktæk fylgni mældist milli prófanna og FIS punktastöðu þátttakenda í verkefninu.  



 
 

2 

Formáli 
Þessi rannsókn er lokaverkefni í B.Sc. námi í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík, 

rannsóknin er metin til 12 ECTS eininga. Gögn í þessarri rannsókn eru hluti af rannsókn Elínar 

Jónsdóttur af skíðalandsliðum Íslands, vil ég þakka henni fyrir samstarfið. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum Inga Þór Einarssyni fyrir leiðsögn og gott samstarf. Þakkir fá foreldrar 

mínir og fjölskylda fyrir stuðning í gegn um námið.  
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Inngangur  
 

Skíðaíþróttir eru íþróttir þar sem einstaklingar ferðast yfir snjó með skíði á fótum. 

Keppnisíþróttum skíða má skipta í tvo flokka, alpagreinar og norrænar greinar, fleiri 

skíðaíþróttir eru frekar tengdar tómustundaiðju en keppnisíþróttum og þar má til dæmis nefna 

fjallaskíðamennsku (Britannica, e.d.-b).  

Skíðaiðkun alpagreina hefur lengi verið vinsæl afþreying á Íslandi. Sem dæmi má nefna að 

skíðavikan á Ísafirði hefur verið haldin frá árinu 1935. Þar bjóða Ísfirðingar landsmönnum 

öllum heim til þess að renna sér á skíðum og halda aðrar uppákomur (Saga Skíðavikunnar, 

e.d.). 
 
Alpagreinar 

Alpagreinar eru skíðatækni sem þróaðist um miðbik og á seinni hluta tuttugustu aldar í 

Alpafjöllum. Síðan breiddist skíðatæknin út um Evrópu og að lokum um allan heim. Fyrst var 

keppt í alpagreinum á Vetrarólympuleikunum í Garmish-Partenkirchen í Þýskalandi árið 1936 

(Britannica, e.d.-a). Alpagreinar skíða skiptast í fjórar skíðagreinar, tvær hraðagreinar og tvær 

tæknigreinar. Hraðagreinarnar eru brun og risasvig en tæknigreinarnar eru svig og stórsvig 

(Turnbull o.fl., 2009). Lengd brauta, hraði skíðafólks og beyjuradíus milli hliða brautarinnar 

eru þeir þættir sem aðgreina skíðagreinarnar (White og Johnson, 1993). Í hraðagreinum fer 

hver keppandi eina ferð niður brautina sem tekur allt að tvær mínútur. Í tæknigreinum fara 

keppendur tvær ferðir sem taka samtals um það bil 90 sekúndur (Ferguson, 2010a). 

Skíðabrautirnar eru lagðar í skíðabrekku með mest 50-60 beygjum í gegn um hlið í svigi og 

minnst 15 beygjum í bruni (Gilgien o.fl., 2018). Allar greinarnar snúast um að komast eins 

hratt og mögulegt er úr startinu í upphafi skíðabrautar, byggja upp hraða og halda honum niður 

brautina. Halda góðri stöðu og tækni og komast niður brautina á sem stystum tíma (Ferguson, 

2010a). 

 

Alpagreinar á Íslandi 

Fyrsta keppni á skíðum á Íslandi var haldin árið 1905, í svokölluðu brekkurennsli. Skíðamót 

Íslands var fyrst haldið árið 1937 í Hveradölum. Nokkur ár liðu þangað til Skíðasamband 

Íslands var stofnað. Það var árið 1946 og fyrsti formaður þess var Steinþór Sigurðsson 

(Skíðasamband Íslands, e.d.). 
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Í framhaldi af stofnun skíðasambandsins kepptu Íslendingar fyrst á Vetrarólympíuleikum árið 

1948 í St. Moritz í Sviss og hafa Íslendingar keppt á öllum Vetrarólympíuleikum síðan þá (ÍSÍ, 

e.d.). Besti árangur íslensk skíðamanns var þegar Kristinn Björnsson varð í öðru sæti í 

svigkeppni á heimsbikarmóti í Park City í Bandaríkjunum árið 1997 (Kolbeinn Tumi Daðason, 

2017). Steinunn Sæmundsdóttir náði einum besta árangri skíðakvenna þegar hún endaði 

sextánda í svigi á Vetrarólympíuleikunum í Innsbruck í Austturíki árið 1976 (Íþróttamaður 

dagsins, 2015). Á síðustu Vetrarólympíuleikum, árið 2018 í Pyeongchang í Suður Kóreu, sendu 

Íslendingar einn karl og eina konu til keppni, þau Sturla Snæ Snorrason og Freydísi Höllu 

Einarsdóttur (ÍSÍ, e.d.) Besti árangur Freydísar á mótinu var að enda í 41. sæti í svigi. Sturla 

Snæ hlekktist á í stórsvigi með þeim afleiðingum að hann náði ekki að klára og hætti síðan 

keppni á leikunum vegna meiðsla (International Olympic Committee, e.d.-a). Íslendingar hafa 

einnig átt keppendur í alpagreinum á Ólympíumóti fatlaðra. Fyrst keppti Erna Friðriksdóttir í 

Vancover í Kanda á Vetrarólympíumóti fatlaðra árið 2010 (International Paralympic 

Committee, e.d.). 

 
Norrænar greinar 

Í Norrænum greinum skiptast skíðagreinarnar í skíðastökk og gönguskíði. Einungis verður 

fjallað um gönguskíði í þessu verkefni. 

Keppni á gönguskíðum skiptist í nokkrar mismunandi greinar, eftir vegalengd. Þá er keppt 

bæði í sprettgöngu og lengri vegalengdum. Í gönguskíðakeppnum kvenna eru sprettgöngur 

styttri en 10 kílómetrar og keppnir í lengri göngum yfirleitt 10 - 30 kílómetra langar. Í 

gönguskíðakeppnum karla eru sprettgöngur styttri en 15 kílómetrar og lengri göngur yfirleitt 

15 - 50 kílómetra langar. Í öðru lagi skiptast gönguskíðakeppnir í flokka eftir því hvers konar 

skíðatækni er notuð. Önnur skíðatækni er kölluð hefðbundin aðferð og hin frjáls aðferð eða 

skaut (Karlsson o.fl., 2018). Skíðatækni í hefðbundinni aðferð snýst um að færa hendur og 

fætur samsíða líkamanum, að miklum meirihluta að stytta og lengja vöðva. Í frjálsri aðferð 

mega keppendur auk þess að hafa hendur og fætur samsíða líkamanum nota aðfærslu, fráfærslu 

og snúningshreyfingar (Stöggl o.fl., 2008). Keppni á gönguskíðum snýst um að komast 

brautina sem keppt er í, frá rásmarki í endamark á sem stystum tíma. Keppnisbrautir á 

gönguskíðum innihalda yfirleitt jafn mikið að brekkum upp á við, brekkum niður í móti og 

flötum hluta (Karlsson o.fl., 2018).  
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Gönguskíði á Íslandi 
Íslendingar hafa lengi rennt sér á gönguskíðum en í upphafi var sú iðkun til þess að auðvelda 

fólki að komast á milli staða yfir veturinn (Jóhann Vilbergsson, 2008). Íslendingar kepptu fyrst 

á gönguskíðum á Vetrarólympíuleikum í Osló árið 1952. Íslendingar hafa átt fleiri keppendur 

í alpagreinum en gönguskíðum á Vetrarólympíuleikum. Á síðstu Vetrarólympíuleikum, árið 

2018, sendu Íslendingar þrjá keppendur til þess að keppa á gönguskíðum. Þetta voru þau Elsa 

Guðrún Jónsdóttir, sem var jafnframt fyrsta konan til þess að keppa fyrir Íslands hönd á 

Vetrarólympíuleikum, Snorri Eyþór Einarrson og Isak Stianson Pedersen (ÍSÍ, e.d.). Elsa keppti 

í 10 kílómetra göngu með frjálsri aðferð og varð í 78. Sæti. Snorri var 53. bæði í 15 kílómetra 

göngu með frjálsri aðferð og 30 kílómetra skiptigöngu og Isak varð 52. í sprettgöngu á 

Vetrarólympíuleikunum í Pyeonchang í Suður Kóreu (International Olympic Committee, e.d.-

b). Snorri Eyþór Einarsson náði besta árangri Íslendings í gönguskíðakeppni 20. febrúar árið 

2020 þegar gengir voru 34 kílómetrar með hópræsingu í Ski-tour mótarröðinni í Måker í Noregi 

þar sem hann endaði í 18. sæti (Besti árangur Íslendings, 2020).  
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Skíðagreinar 
Líkamlegar kröfur alpagreina 

Keppni í alpagreinum skíða krefst líkamlegrar, tæknilegrar og taktískrar hæfni þess skíðafólks  

sem þær iðka (Hébert-Losier og Holmberg, 2013; Turnbull o.fl., 2009). Að stunda alpagreinar 

krefst stöðugra hraðabreytinga, breytinga á líkamsstöðu, mikils jafnvægis og að skíðafólk þoli 

mikið líkamlegt álag í stuttum endurteknum lotum (Neumayr o.fl., 2003).  

Á sama tíma og einstaklingur þarf að hafa þá líkamlegu eiginleika sem þarf til að komast 

niður skíðabraut, þarf hann stöðugt að bregðast við utanaðkomandi áreiti og vera undir miklu 

líkamlegu álagi í köldu loftslagi. Dæmi um þetta áreiti er mismunandi undirlag, snjóalög sem 

breytast eða veðurskilyrði og breytt birtuskilyrði eins og snjókoma, sól eða skuggi (Hébert-

Losier og Holmberg, 2013; Turnbull o.fl., 2009).  

Nokkrir af þeim þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu skíðafólks í keppni eru úthald, styrkur, 

ferð (e. velocity), liðleiki (e. flexibility), samhæfing, áhugahvöt (e. motivation), einbeiting og 

hæfileiki til að þola andlegt álag (Neumayr o.fl., 2003).  

Til þess að ná góðum árangri í alpagreinum þarf einstaklingur að hafa hæfileika til þess að 

nýta orku líkamans á hagkvæman hátt, lágmarka núning frá snjó, draga úr loftmótstöðu og 

viðhalda miklum hraða úr þeirri hröðun sem myndast þegar einstaklingur rennir sér niður 

brekku. Auk þess að velja hagkvæmustu leiðina niður þá braut sem keppt er í (Turnbull o.fl., 

2009). Vegna þess hve hátt yfir sjávarmáli flestar alþjóðlegar skíðakeppnir á hæsta stigi 

íþróttarinnar fara fram, eins og heimsbikarmót, getur það haft áhrif á líkama skíðafólks. Til 

dæmis geta myndast óvenju miklar mjólkursýru í vöðvum skíðafólks í alpagreinum, miðað við 

álag (Polat, 2016).  

Í alpagreinum, líkt og í öllum öðrum íþróttagreinum, þarf íþróttafólk að nota orku sem það 

fær úr fæðunni til þess að hreyfa líkamann eða koma hreyfingu á áhald sem einstaklingurinn 

notar við íþróttaiðkunina. Orkan fæst úr fæðu og getur líkaminn nýtt þrenns konar orkuefni: 

kolvetni, fitu og prótein. Með hjálp ensíma brýtur líkaminn orkuefnin niður í einingar svo 

líkaminn geti nýtt sér þær. Kolvetni brotna niður í glúkósa og glýkógen sem eru geymd í 

beinagrindarvöðvum líkamans sem og í lifrinni. Þannig á líkaminn auðvelt með að nálgast 

glúkósa og glýkógen og nýta sér það sem orku til að framkalla vöðvasamdrátt í allt að tvær 

klukkustundir. Fita er brotin niður í þríglýserið og geymt í fituvef. Líkaminn getur nýtt fituna 

sem orku með því að breyta henni í fitusýrur og glýseról. Líkaminn getur nýtt orku úr fitunni í 

langan tíma, allt upp í nokkra daga. Líkaminn leitast við að nota fitu sem orku við lága ákefð. 
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Lítinn hluta próteina er síðan hægt að breyta í glúkósa og nota þannig sem orku fyrir líkamann 

(Kenney, 2015).  

Orkan sem við innbyrðum með fæðu geymist í orkuríkum ATP sameindum (Adenosin-

trífosfat) í líkamanum. ATP er aðalega myndað úr fitusýrum. Orkukerfi líkamans eru þrjú, tvö 

þeirra eru loftfirrt og eitt þeirra er loftháð. Loftháða kerfið er háð því að líkamanum berist nægt 

súrefni til þess að það geti framkallað hreyfingar úr þessari orku og til þess að líkaminn geti 

unnið úr þeim afurðum sem myndast við það ferli.  

Annað loftfirrta kerfið er kallað ATP-PCr kerfið, það gefur orku til vöðvasamdráttar í 

upphafi mikilla átaka, eða í um þrjár til fimmtán sekúndur. Frumur líkamans geyma ATP í litlu 

magni ásamt fosfórkreatíni. Við upphaf æfingarinnar notar líkaminn þessi ATP til 

orkumyndunar svo úr verður ADP. Þá notar hann ensímið kreatín kínasa til þess að brjóta 

fosfórkreatínið niður svo fosfór geti bundst ADP og myndað ATP (Kenney, 2015). ATP-PCr 

kerfið getur nýst skíðafólki í alpagreinum við ákefð í stuttan tíma, til dæmis í upphafi 

skíðaferðar, þegar skíðafólk notar mikinn kraft á stuttum tíma til að komast eins hratt og það 

getur úr rásmarki skíðabrautar. ATP-PCr kerfið getur einning nýst skíðafólki á erfiðum köflum 

í brautinni þar sem álag á líkamann eykst skyndilega. Skíðafólk notar ATP-PCr kerfið frekar í 

hröðum hreyfingum tæknigreina en í hraðagreinum (Bottollier o.fl., 2020).  

Hitt loftfirrta orkukerfið kallast sykurrofskerfið. Sykurrofskerfið notar sykrur úr fæðu í 

formi glúkósa eða glýkógens til þess að framleiða ATP. Glúkósi og glýkógen eru unnin út fæðu 

og eru geymd í beinagrindavöðvum og lifur líkamans. Sykurrofskerfið er röð skrefa þar sem 

ensím brjóta glúkósa eða glýkógen niður í tíu til tólf skrefum og úr kerfinu verða til tvö eða 

þrjú ATP. Ein af afurðum sykurrofskerfisins er pýróþrúgusýra. Hún verður til þegar kerfið 

myndar ATP úr glúkósa eða glýkógeni. Til þess að líkaminn geti unnið úr pýróþrúgusýrunni 

verður honum að berast nægt súrefni, ef líkaminn fær ekki nægt súrefni til að geta unnið úr 

pýróþrúgusýrunni myndast mjólkursýra sem hamlar vöðvasamdrætti þegar hún byggist upp í 

beinagrindavöðvum. Þess vegna getur sykurrofskerfið ekki séð okkur fyrir orku í meira en tvær 

mínútur (Kenney, 2015).  

Í alpagreinum er tekur hver skíðaferð í keppni frá 45 sekúndum og upp í tvær mínútur, vegna 

þess að hver ferð tekur ekki lengri tíma og skíðafólk í alpagreinum fær töluverðan tíma á milli 

keppnisferða, allt að þrjár klukkustundur ætti vel þjálfað skíðafólk í alpagreinum að geta treyst 

í meiri hluta á loftfirrtu orkukerfin í keppni (Gilgien o.fl., 2018; Kenney, 2015). 

Loftháða orkukerfið nefnist oxunarkerfi, nánar er fjallað um það í kafla hér fyrir neðan um 

lífeðlisfræðilega þætti gönguskíða. Skíðafólk í alpagreinum notar oxunarkerfið minna en hin 

orkukerfin. Það er engu að síður nauðsynlegt skíðafólki í alpagreinum. Alpagreinafólk notar 
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oxunarkerfið meira í hraðagreinum þar sem hver skíðaferð er lengri en í tæknigreinum 

(Bottollier o.fl., 2020).  

Þó að loftfirrtu orkukrefin séu ríkjandi í alpragreinum hjálpar gott loftháð þol skíðafólki að 

uppfylla orkuþörf sína, ná skjótri og öruggri endurheimt milli keppnis eða æfingaferða, þar sem 

á æfingum líður yfirleitt mun styttri tími á milli skíðaferða en í keppni. Loftháða orkukerfið 

hjálpar skíðafólki einning að standast álag heils skíðatímaibils sem er um það bil fjórir til fimm 

mánuðir (Neumayr o.fl., 2003). 

Í skíðaþjálfun alpagreina hefur verið lögð mikil áhersla á að þjálfa loftfirrtu orkukerfin 

vegna þess hversu stuttan tíma það tekur skíðafólk að komast niður keppnisbraut. Tvær 

rannsóknir sýndu að niður eina ferð í braut notar skíðamaður um 65% af loftfirrtu 

orkukerfunum og um 35% af loftháðu orkukerfunum (Saibene o.fl., 1985; Veicsteinas o.fl., 

1984). Tæknigreinar virðast auk þess reyna meira á loftfirrtu orkukerfin og hraðagreinar á þau 

loftháðu  (Polat, 2016). Samkvæmt rannsóknum (Neumayr o.fl., 2003; Song, 1982) á hámarks 

súrefnisupptöku skíðafólks í alpagreinum mældist hámarks súrefnisupptaka (e.Vo2max)  þeirra 

á bilinu 52 ml/kg/min og 70 ml/kg/min (Neumayr o.fl., 2003; Song, 1982). Skíðafólk sem 

keppir í stórsvigi notar að meðaltali 74,96% af hámarks súrefnisupptöku sinni í einni 

keppnisferð (Polat, 2016). En þó að skíðafólkið noti þetta háa hlutfall af hámarks 

súrefnisupptöku hefur ekki fundist fylgni milli þess að vera með háa hámarks súrefnisupptöku 

(e. Vo2max) og þar af leiðandi gott loftháð þol og að ná góðum úrslitum í stórsvigi (Polat, 

2016). Í rannsókn frá árinu 2016  (Polat, 2016) var skíðafólk sem hafði há hámarks 

súrefnisupptöku (e.Vo2max) ekki líklegra til að ná góðum árangri í stórsvigi en það skíðafólk 

sem hafði lægri hámarks súrefnisupptöku (Polat, 2016).  

Loftfirrt þol er geta líkamans til að geta erfiðað með mikilli ákefð í stuttan tíma, eða að geta 

endurtekið erfiðað í stuttan tíma með hvíld á milli sem er mikilvægt fyrir skíðafólk í 

alpagreinum. Eftir að einstaklingur notar loftfirrðu orkukerfin myndast í líkama hans svokölluð 

súrefnisskuld. Hún lýsir sér þannig að efni hafa safnast saman í líkamanum þegar hann hefur 

ekki fengið nægt súrefni en líkaminn þarf á súrefni að halda til þess að vinna úr þessum efnum. 

Hve hratt líkami íþróttafólks nær að vinna úr þessum efnum er mikilvægt til þess að 

íþróttafólkið geti aftur notað loftfirrtu orkukerfin (Kenney, 2015). 

Þegar líkami íþróttafólks er undir miklu álagi í langan tíma kemur að þeim tímapunkti að 

loftfirrðu orkukerfin nái ekki að halda áfram að mynda orku fyrir líkamann á nægum hraða og 

þá safnast upp mjólkursýra í vöðvum, sá tímapunktur er kallaður mjólkursýruþröskuldur. Að 

hafa háan mjólkusýruþröskuld er mikilvægt fyrir íþróttafólk til þess að geta unnið á hárri ákefð 

í lengri tíma án þess að mjólkursýra fari að myndast í vöðvum sem á endanum byggist upp og 
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hefur þau áhrif að mjólkurtsýran hamlar vöðvasamdrætti. Hár mjólkursýruþröskuldur gefur til 

kynna að einstaklingur geti unnið á meiri ákefð, nær hámarks súrefnisupptöku hans. Hjá 

óþjálfuðum einstakling er mjólkursýruþröskuldurinn um 50-60% af hámarks súrefnisupptöku, 

afreksíþróttafólk getur haft mjólkursýruþröskuld við 70-80% af hámarks súrefnisupptöku 

(Kenney, 2015). 

Eftir keppnisferð í stórsvigi sem tekur um það bil eina mínútu verður til aukið magn 

mjólkursýru í vöðvum skíðafólksins sem hélt áfram að byggjast upp og getur í einhverjum 

tilvikum náð hámarki í vöðvum skíðafólksins þremur mínútum eftir að skíðaferð lýkur. Á 

meðan skíðafólk, sem tók þátt í hámarks súrefnisupptökuprófi á hlaupabretti og 

mjólkursýruprófi samhliða, greindist mesta magn mjólkursýru í vöðvum skíðafólksins strax 

eftir að það lauk við hlaupaprófið og dró svo úr mjólkursýrunni í vöðvum strax eftir að 

skíðafólkið hætti hlaupunum. Þess vegna mætti ætla að á þessarri mínútu sem það tekur 

skíðafólkið að skíða niður stórsvigsbraut noti það loftfirrtu orkukerfin að verulegum hluta þar 

sem þessi mjólkursýrumyndun í vöðvum verður í kjölfarið (Polat, 2016).  

Beinagrindarvöðvar eru allir þeir vöðvar líkamans sem eru viljastýrðir. Vöðvarnir eru 

myndaðir af vöðvaþráðum sem hægt er að flokka í tvær týpur. Vöðvaþræðir af týpu I eru 

svokallaðir hægir vöðvaþræðir og vöðvaþræðir af týpu II eru hraðir vöðvaþræðir. 

Vöðvaþráðum í týpu II er síðan hægt að skipta í undirflokkana IIa, IIx og IIc. Hvernig 

vöðvaþræðir finnast í hvaða vöðvum líkamans fer eftir nokkum þáttum: hlutverk vöðvans í 

líkamanum skiptir máli, erfðir einstaklingsins gera það líka og síðan getur þjálfun upp að litlu 

marki breytt tegund vöðvaþráða í vöðvum líkamans. Hægu vöðvaþræðirnir, týpa I finnast í 

meira magni í líkamanum en aðrir vöðvaþræðir. Hægu vöðvaþræðirnir, týpa I, hafa meira 

loftháð þol heldur en vöðvaþræðir af týpu II, þess vegna eru vöðvaþræðir af týpu I notaðar 

meira í þolíþróttum en vöðvaþræðir af týpu II virkjast hraðar og eru þess vegna nota 

einstaklingar þá týpu meira í æfingum á hárri ákefð sem stendur yfir í stuttan tíma (Kenney, 

2015).  

Þegar skíðafólk keppir í alpagreinum er mikilvægt að mynda sem minnsta loftmótstöðu til 

þess að komast sem hraðast niður brekkuna, sérstaklega þegar keppt er í hraðagreinum. Þess 

vegna er hagkvæmast er að ná líkamanum eins nálægt jörðinni og mögulegt er (De Ruiter o.fl., 

2007). Það er gert með því að beygja hnjáliðinn í allt að 90 gráður. Vegna þessarar stöðu 

líkamans og þess mikla álags sem á sér stað við keppni í alpagreinum getur blóðflæði til vöðva 

neðri parts líkamans skerst töluvert, sem getur haft áhrif á afkastagetu (De Ruiter o.fl., 2007). 

Þetta skerta blóðfæði í neðri hluta líkamans hefur þau áhrif að vöðvarnir eiga erfitt með að fá 

nægt súrefni og í þeim aðstæðum geta vöðvarnir þurft að nýta sér allar týpur vöðvaþráða 
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(Krustrup o.fl., 2009). Þess vegna getur verið erfitt að segja til um hvort skíðafólk í alpagreinum 

nýti eina týpu vöðvaþráða fremur en aðra (Beltman o.fl., 2004; Ferguson, 2010b).  

 

Til þess að vöðvi hreyfist þarf að myndast samdráttur í vöðvaþráðum sem fjallað er um hér í 

fyrri kafla. Hver vöðvaþráður er settur saman af fjölmörgum vöðvaliðum en til þess að 

vöðvaþræðirnir geti dregist saman og þar af leiðandi allur vöðvinn, þarf taugakerfið að senda 

frá sér boð sem berast með taugum og út í litla hreyfitaugunga sem liggja upp að 

vöðvaþráðunum. Þaðan berast boðin í próteinþræðina aktín og mýósín sem finnast í 

vöðvaliðunum sem veldur því að þessir próteinþræðir dragast hvor að öðrum . Hversu mikil 

taugaboð berast frá taugakerfinu út í vöðvaliðina stjórna því hversu mikill hluti vöðvans 

virkjast og þar af leiðandi hversu mikinn kraft vöðvinn framkallar (Kenney, 2015).  

Þrjár tegundir eru til af vöðvasamdrætti. Styttandi vöðvasamdráttur (e. concentric contraction) 

er þegar vöðvinn styttist og framkallar hreyfingu. Lengjandi vöðvasamdráttur (e. eccentric 

contraction) verður þegar vöðvi lengist en kallar fram hreyfingu. Stöðusamdráttur (e. isometric 

contraction) er þegar vöðvinn er kyrr en vöðvinn spennist samt sem áður (Kenney, 2015). 

Í tæknigreinum reynir meira á styttandi og lengjandi vöðvasamdrátt en í hraðagreinum. Í 

hraðagreinum eyðir skíðafólk 36,8% ferðarinnar að meðaltali í brunstöðu, það er með hné 

bogin og líkamann nálægt jörðinni. Það veldur því að vöðvavinnan í hraðagreinum er meira í 

stöðusamdrætti en í tæknigreinum (Gilgien o.fl., 2018). 

Vöðvaþol er hæfileiki vöðva til að geta endurtekið framkvæmt vöðvasamdrætti undir álagi. 

Það er hægt að mæla til dæmis með því að finna út hversu oft íþróttafólk getur framkvæmt 

ákveðna æfingu þar sem oft er notað ákveðið hlutfall af hámarksstyrk (Bompa, 2009). 

Kraftur er hversu hratt vöðvi eða vöðvahópur getur framkallað afl, helmingi meiri kraft þarf 

til þess að lyfta ákveðinni þyngd á einni sekúndur en ef henni væri lyft á tveimur sekúndum 

(Bompa, 2009). Kraft má líka skilgreina sem þann tíma sem það tekur einstakling að 

framkvæma ákveðna hreyfingu eða vinnu (Corbin o.fl., 2000).  

Styrkur, eða hámarksstyrkur, er mesta afl sem vöðvi eða vöðvahópur getur framkallað. 

Styrkur er mældur sem mesta þyngd sem einstaklingur getur lyft einu sinni. Einnig er hægt að 

mæla dýnamískan styrk sem framkallast af stöðusamdrætti vöðva. Styrkur er oft mældur á 

prófum sem kallast 1RM próf (e. one rep max) þar sem mælt er hversu mikla þyngd 

einstaklingur getur lyft eða framkallað í eitt skipti (Bompa, 2009; Corbin o.fl., 2000). 

Skíðafólk í alpagreinum þarf að vinna á móti þeim kröftum sem á það virka þá þegar þeir 

renna sér niður skíðabraut í fjalli til þess að geta tekið endurteknar beygjur í skíðabrautinni, 

þvert á fallínu fjallsins. í (Gilgien o.fl., 2018). Í stórsvigi eyðir skíðafólk 92,8% skíðaferðar 
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niður keppnisbraut í það að beygja. Í risasvigi er 79,4% tímans notaður í beygju og í bruni er 

54,8% tíma skíðafólksins niður braut í beygjum (Gilgien o.fl., 2018). Þetta endurtekna 

hreyfimunstur sem á sér stað í beygjum gerir það að verkum, að skíðafólk í stórsvigi þarf að 

yfirvinna krafta að meðaltali 1,53 sinnum meira en eigin líkamsþyngd. Í risasvigi 1,51 sinni 

meira en eigin líkamsþyngd og í bruni 1,34 sinnum meiri en eigin líkamsþyngd (Gilgien o.fl., 

2013). Hins vegar verkar meiri heildarkraftur á skíðafólk í hraðagreinunum, bruni og risasvigi 

vegna lengri tíma sem skíðafólkið er í brautinni í hverri ferð, þar sem brautirnar í hraðagreinum 

eru lengri en í tæknigreinum (Gilgien o.fl., 2018). 

Skíðaiðkun í alpagreinum krefst lengjandi vöðvasamdráttar í flestum vöðvum kálfa og læra 

sem og í bolvöðvum (Berg og Eiken, 1999), alpagreinar krefjast einnig stöðusamdráttar þessara 

vöðva (Ferguson, 2010a). Rannsóknir hafa sýnt (Saibene o.fl., 1985) með EMG tækni að við 

skíðaiðkun í alpagreinum virkjast mestur hluti þessara vöðva sem um ræðir, kálfa, læra og 

bolvöðva, svo að skíðaiðkun reynir á vöðvana í heild sinni en ekki aðeins hluta þeirra (Saibene 

o.fl., 1985). 

 

 

Líkamlegar kröfur norrænna greina 

Gönguskíðaíþróttin er úthaldsíþrótt og sú íþrótt sem er af mörgum talin ein mest krefjandi 

úthaldsíþrótt heims (Mahood o.fl., 2001). Ólíkt mörgum öðrum úthaldsíþróttum reynir 

gönguskíðaiðkun bæði á efri og neðri hluta líkamans, þar sem gönguskíðafólk notar bæði 

skíðastafi sem það hefur á höndum og skíði á fótum til að koma sér áfram í gegn um 

skíðabrautna sem æft eða keppt er í. Auk þess að þurfa að búa yfir góðu úthaldi og öðrum 

líkamlegum eiginleikum þarf skíðagöngufólk að að takast á við mismunandi aðstæður á meðan 

það gengur á skíðum (Mahood o.fl., 2001).  

Oxunarkerfið er það orkukerfi sem getur unnið í lengstan tíma og er þess vegna það 

orkukerfi sem gönguskíðafólk notar mest, eða í 70-75% ef sprettkeppnum og 85-95% af 

keppnum í lengri vegalengdum (Sandbakk, Losnegard, o.fl., 2016). Oxunarkerfið þarfnast 

súrefnis, er loftháð og getur bæði notað kolvetni og fitu og lítinn hluta af próteinum. Oxun á 

sér stað í hvatberum frumna. Oxun kolvetna leiðir af sér 32 ATP, sem betur er útskýrt í 

kaflanum um líkamlegar kröfur alpagreina. Oxunarkerfið notar pýróþrúgusýru og umbreytir 

henni í Acetly CoA. Acelty CoA fer í gegn um svokallaðan krebshring þar sem efnahvörf 

mynda tvö ATP, koltvíoxíð og vetni. Vetnisjónirnar sameinast síðan ensímunum NAD og FAD 

sem bera þær í rafeindaflutningskeðjuna, hún gefur orku þegar vetnisjónirnar losna frá 
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ensímunum. Oxun fitu á sér stað þegar þríglýseríð er brotið niður í glýseról og fitusýrur. 

Fitusýrunum er breytt í Acetyl CoA sem fer í gegn um krebshringinn og 

rafeindaflutningskeðjuna og myndar þannig orku. Oxunarkerfið getur myndað orku úr 

kolvetnabirgðum líkamans í um einn og hálfan tíma en með fitu í nokkra daga, þar sem að fita 

inniheldur fleiri kolefnisatóm en glúkósi eða glýkógen endist sú orka lengur. Til að mynda hana 

þarf jafnframt meira súrefni (Kenney, 2015).  

Þar sem skíðabrautir gönguskíðafólks eru margbreytilegar er erfitt fyrir skíðagöngufólk að 

halda alltaf sama álagi á meðan keppni stendur (Mahood o.fl., 2001). Þegar skíðagöngufólk 

eykur álag leitast líkaminn í að nota loftfirrtu orkukerfin sem fjallað er um hér í kaflanum að 

ofan. ATP-PCr kerfið getur nýst gönguskíðafólki í sprettgöngu og í hópstarti þar sem ákefðin 

er mikil í stuttan tíma eða í áköfum endaspretti gönguskíðakeppna (Sandbakk og Holmberg, 

2017). 

Við sömu aðstæðum getur gönguskíðafólkið nýtt sér sykurrofskerfið (Bottollier o.fl., 2020; 

Sandbakk og Holmberg, 2017). Sykurrofskerfið getur veitt gönguskíðafólki orku við aukið álag 

í allt að tvær mínútur, til dæmis þegar gönguskíðafólk eykur ákef sína við að ganga upp brekkur 

(Kenney, 2015). 

Í úthaldsíþróttum, keppnum sem standa yfir í meira en tvær mínútur, ætti íþróttafólk almennt 

að leitast við að halda jafnri ákefð út alla keppnina til að tryggja sem besta útkomu í keppni 

(Abbiss og Laursen, 2008). Rannsóknir hafa þó þvert á móti sýnt (Bolger o.fl., 2015; Losnegard 

o.fl., 2016; Sandbakk o.fl., 2011) að gönguskíðafólk skíði hægar eftir það sem líður á 

gönguskíðakeppnir og að skíðafólkið auki ákefð sína þegar það skíði upp brekkur og dragi úr 

ákefð þegar það skíðar niður brekkur (Bolger o.fl., 2015; Losnegard o.fl., 2016; Sandbakk o.fl., 

2011). En að nota þessa aðferð, að halda ekki jöfnu álagi alla keppnina, heldur að auka ákefð 

þegar gengið er upp brekkur eða á öðrum erfiðum köflum brautarinnar, verður til þess að 

gönguskíðafólk nái betri árangri en það sem heldur sömu ákefð alla keppnina (Sundström o.fl., 

2013). 

Þar sem keppnisbrautir í skíðagöngu eru bæði upp á móti, niður í móti og á sléttum flötum, 

í beinum línum og í beygjum, notar skíðagöngufólk mismunandi tækni til þess að komast á 

sem fljótlegastan og hagkvæmastan hátt um brautina (Sandbakk, Losnegard, o.fl., 2016). 

Gönguskíðafólk aðlagar tæknina allt að þrjátíu sinnum í sprettgöngum og nokkur hundruð 

sinnum í lengri gönguskíðakeppnum (Sandbakk, Losnegard, o.fl., 2016).  

Gönguskíðafólk notar endurtekið hreyfimunstur (e. cyclic skills) eins og í mörgum öðrum 

úthaldsíþróttum, til dæmis í hjólreiðum og í sundi. Endurtekið hreyfimynstur þýðir að sömu 

hreyfingarnar eru endurteknar sífellt, en hægt er að skipta hreyfingunum upp í mismunandi 
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fasa (Bompa, 2009). Til þess að ná góðum árangri í gönguskíðakeppnum og komast eins hratt 

yfir og í gegn um brautina sem keppt er í, skilar bestum árangri að stækka hreyfingarnar sem 

gönguskíðafólk notar á flötum köflum brautarinnar og fjölga hreyfingum þegar gengið er upp 

brekkur til þess að vinna á móti neikvæðum áhrifum sem brekkan hefur á hraða og rennsli 

gönguskíðafólks (Erik Andersson o.fl., 2014; Sandbakk o.fl., 2012). Að skipta um tækni eftir 

því hvernig gönguskíðabraut liggur, eins og að snúa tánum á skíðunum út þegar skíðafólk 

gengur upp brekku (e. herringbone technique) eða að fara í brunstöðu þegar skíðafólk rennur 

niður brekku, er einstakt þegar um úthaldsíþrótt er að ræða. Því að flestar úthaldsíþróttir 

byggjast upp á endurteknum hreyfingum og sömu tækni (E. Andersson o.fl., 2014).  

Vegna þess hversu mikils úthalds gönguskíðaiðkun krefst hefur gönguskíðafólk mælst með 

hæstu hámarks súrefnisupptökuna (e. Vo2max) af þeim mælingum sem framkvæmdar hafa 

verið á íþróttafólki, hámarks súrefnisupptaka er besta mæling á loftháð þol einstaklings 

(Bompa, 2009).  

Að hafa háa hámarks súrefnisupptöku (e. Vo2max) og geta unnið nálægt hámarki 

súrefnisupptökunnar án þess að mynda mjólkursýru í vöðvum er lykilþáttur í að ná góðum 

árangri á gönguskíðum (Sandbakk, Ann Magdalen Hegge, o.fl., 2016). Rannsóknir sýna að til 

þess að geta gengið á skíðum í meira en 50 mínútur, sé nauðsynlegt að ákefð einstaklingsins sé 

ekki hærri en mjólkursýruþröskuldur hans (Eisenman o.fl., 1989). Að vera með gott loftháð 

þol, háa hámarks súrefnisupptöku og háan mjólkursýruþröskuld eru mikilvægir 

lífeðlisfræðilegir þættir til þess að ná árangri á gönguskíðum (Larsson o.fl., 2002). Í kaflanum 

um líkamlegar kröfur alpagreina er nánað fjallað um mjólkursýruþröskuld.  

Í sprettgöngum, hópstörtum og endasprettum er mikilvægt að geta nýtt loftfirrtu orkukerfin 

vel og að hafa gott loftfirrt þol (Losnegard o.fl., 2013), auk þess að hafa góðan styrk (Stöggl 

o.fl., 2011). Við rannsóknir á afreks skíðagöngukonum (Sandbakk, Losnegard, o.fl., 2016) í 

þeim kafla brautarinnar þar sem skíðakonur ganga upp brekku kom í ljós að á þeim köflum 

nota skíðagöngukonur loftfirrtu orkukerfin, það er, gangi á 110-160 prósentum af loftháðu afli 

(e. aerobic power) (Sandbakk, Losnegard, o.fl., 2016). Annar lykilþáttur til þess að ná árangri 

í gönguskíðakeppnum er að hafa hæfileika til þess að geta breytt orku líkamans á sem 

hagkvæmastan hátt í hraða sem skíðafólk er á, í snjónum (Sandbakk o.fl., 2010). 

Í öllum skíðakeppnum er mikilvægt að vöðvarnir hafi nægar orkubirgðir, en sértsaklega í 

keppnum sem eru lengri en þrjátíu kíllómetrar. Rannsóknir hafa sýnt (Ørtenblad o.fl., 2011) að 

vöðvar skíðagöngufólks geymi allt að helmingi meira af glýkógeni en vöðvar óþjálfaðs fólks 

(Ørtenblad o.fl., 2011). Nánar er fjallað um orku og orkubirgðir í kaflanum um líkamlegar 

kröfur alpagreinafólks.  
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Þessir lífeðlisfræðilegu þættir sem mikilvægir eru í gönguskíðaiðkun eru þó ekki einu þættirnir 

sem hafa áhrif á árangur gönguskíðamanns, vegna þess hversu breytilegt álagið getur verið í 

gönguskíðakeppnum getur skipt miklu máli hversu fljótur líkami gönguskíðafólks er að skipta 

á milli orkukerfa sem hann þarf að nota við mismunandi álag (Holmberg, 2015).  

Einstaklingur sem keppir á gönguskíðum þarf að búa yfir þeim líkamlegu eiginleikum sem 

íþróttin krefst af honum auk þess að búa yfir tæknilegri getu og taktískri hæfni (Sandbakk og 

Holmberg, 2017). Í mörgum gönguskíðakeppnum er hópstart þar sem sérstaklega reynir á 

taktíska hæfni skíðafólks til þess að komast hratt af stað meðal margra keppinauta og einnig 

ráðast úrslit gönguskíðakeppna oft af taktsíkum endaspretti (Sandbakk og Holmberg, 2017). 

Tæknileg geta gönguskíðafólks er einnig mjög mikilvæg til að geta skíðað í mismunandi 

brautum við misjafnar aðstæður, á mismunandi undirlagi og mis hátt yfir sjávarmáli (Sandbakk 

og Holmberg, 2017). 

Gönguskíðafólk notar meira af vöðvþráðatýpu I, þar sem þeir virðast vera tengdir hárri 

hámarks súrefnisupptöku (e. Vo2max). Þeir íþróttamenn sem hafa háa hármarks 

súrefnisupptöku eru með meira af hægum vöðvaþráðum, týpu I (Bompa, 2009). Að hafa gott 

vöðvaþol er mjög mikilvægt fyrir gönguskíðafólk til að geta endurtekið hreyfingar í langan 

tíma sem og að hafa góðan kraft, að geta framkallað afl, til dæmis með að ýta sér áfram á 

gönguskíðum á sem stystum tíma (Zoppirolli o.fl., 2020). Fjallað er nánar um vöðva og 

vöðvasamdrátt í kaflanum um líkamlegar kröfur alpagreina. 

 

FIS punktar 

Skíðafólk eldra en fimmtán ára sem keppir á gönguskíðum og í alpagreinum, sem og í öðrum 

keppnisgreinum á skíðum, safnar svokölluðum FIS punktum. FIS punktar eru mæling á árangri 

í skíðakeppnum á vegum Alþjóða skíðasambandsins (e. International Ski Federation, FIS). FIS 

punktar mæla hvernig skíðafólk stendur sig í keppnum miðað við skíðafólk á heimsvísu. FIS 

punktar eru reiknaðir eftir hverja skíðakeppni. FIS punktum er raðað þannig að besta skíðafólk 

heims, í hvaða grein fyrir sig, hefur 0 FIS punkta og sá eða sú sem er þrítugasti og fyrsti hefur 

sex FIS punkta. Þess vegna er ákjósanlegt að vera með lága FIS punkta. FIS punktar eru 

aðskildir eftir keppnisgreinum, sem eftir kyni. FIS puntar eru gefnir sérstaklega út annars vega 

fyrir konur og hins vegar fyrir karla. FIS punktar eru gefnir í öllum greinum alpagreina og í 

tvennu lagi í keppnisgreinum gönguskíða, í sprettgöngu og lengri vegalengdum (Haida o.fl., 

2016; Patterson o.fl., 2019). Alþjóða skíðasambandið gefur út lista með FIS punktum 19-21 

sinni á ári fyrir alpagreinafólk og átta sinnum á ári fyrir gönguskíðafólk. Auk FIS punktanna 
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gefur alþjóða skíðasambandið einnig  út lista með röð allra þátttakenda eftir árangri (FIS, e.d.-

a, e.d.-b). 

 
Markmið rannsóknarinnar  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða niðurstöðu afkastamælinga sem prófaðar voru á 

skíðalandsliðum Íslands í ágúst 2019 og FIS punktstöðu sömu landsliða árið 2019. Skoða á 

fylgni milli afkastamælinganna og FIS punktastöðu hópanna. Skoða á hvaða próf eru líkleg til 

þess að gefa vísbendingar um árangur einstaklinga innan hópsins á skíðum í hverri skíðagrein 

fyrir sig.  

Rannsóknarspurning verkefnisins: Hver er  fylgnin á milli árángurs í líkamshreystiprófum 

og FIS punktastöðu hjá alpagreina og gönguskíðalandsliðum Íslands árið 2019? Milli hvaða 

prófa og skíðagreina er fylgnin mest?  
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Aðferð 
 

Nemendur í M.Sc og B.Sc námi í íþóttafræði við Háskólann í Reykjavík sáu um framkvæmd 

afkastamælinga á skíðafólki á vegum Skíðasambands Íslands með aðstoð kennara við skólann 

og starfmanna Skíðasambands Íslands.  

 
Þátttakendur 

Af þeim ellefu þátttakendum sem tóku þátt í mælingum Skíðasambands Íslands voru sex 

þátttakendur sem kepptu í Alpagreinum og fimm þátttakendur sem kepptu á gönguskíðum. 

Þátttakendur voru á aldrinum 19 til 33 ára. Allir þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að vera 

valdir í A eða B landsliðshópa í skíðaíþróttum á vegum Skíðasambands Íslands. Eins og fyrr 

segir í tveimur ólíkum greinum, alpagreinum og á gönguskíðum. Í töflunni hér fyrir neðan má 

sjá aldurs og kynjaskiptingu þátttakenda.  

 

 
 
 
 

 
 

 

Framkvæmd 

Fyrir þau próf sem voru framkvæmd í Háskólanum í Reykjavík tóku þátttakendur upphitun á 

hlaupabretti inni á rannsóknarstofu íþróttadeildar Háskólans í Reykjavík. Eftir það gerðu þeir 

hreyfiteygjur og aðrar teygjur eða æfingar ef þátttakendur kusu. Upphitun í íþróttahúsi Víkings 

byrjaði með því að þátttakendur skokkuðu nokkra létta hringi um íþróttasalinn og tóku eftir 

það hreyfiteygjur og aðrar æfingar ef þeir kusu. Þátttakendur voru hvattir til að halda sér heitum 

á milli mælinga. Mælingum var raðað þannig upp að fyrst voru framkvæmdar líkamsmælingar, 

síðan próf sem reyndu á liðleika og samhæfingu, próf sem reyndu á styrk, afl, snerpu og 

vöðvaúthald, þá var loftfirrt þol og kraftur mæld og síðast loftháð þol.  

Tafla 1 Aldur þátttakenda 
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Þyngdarmæling 

Allir þátttakendur voru þyngdarmældir, þar var notuð SECA vigt. Þeir einstaklingar sem sáu 

um mælingarnar fengu til sín íþróttafólkið eitt í einu. Þau fóru úr skóm og yfirhöfnum, komu 

sér fyrir á vigtinni og einstaklingarnir sem sáu um mælingarnar skráðu þyngd þátttakenda.  

 

Mæling á 5.000 metrum á skíðavél 

5.000 metrar á skíðavél voru mældir þannig að einn þátttakandi í einu kom sér fyrir fyrir framan 

Ski-erg skíðavélina sem var staðsett á rannsóknarstofu íþróttafræðideildar Háskólans í 

Reykjavík. Þátttakendur úr gönguskíðalandsliði voru prófaðir í 5.000 metra prófi á skíðavél. 

Við mælingar á 5.000 metrum á skíðavél var notuð Concept2 Ski-erg skíðavél með Concept2 

PM5 tölvu. Þátttakendur sneru að skíðavélinni með báða fætur á gólfi og handfang af 

skíðavélinni í sitt hvorri hendi. Tölva skíðavélarinnar var síðan stillt á 5.000 metra og 

þátttakendur fengu þau fyrirmæli að klára að toga í handföngin, eins og þeir væru að ýta sér á 

gönguskíðum. Þeir áttu að ýta sér 5.000 metra eins hratt og þeir mögulega gátu. Tölvan taldi 

síðan niður fyrir þátttakendur og stöðvaði tímann þegar 5.000 metrum var náð. Þá skrifaði 

einstaklingur sem sá um mælinguna niður tíma hvers og eins þátttakanda. Hver þátttakandi 

fékk eina tilraun til að framkvæma mælinguna.  

 

FMS próf (e. functional movement screening) 

Á öllum þátttakendum var framkvæmt FMS próf (e. functional movement screening). FMS 

prófunarbúnaður samkvæmt FMS handbók var notaður við framkvæmdina. Búnaðurinn 

samanstendur af planka, stöngum og teygjum. FMS prófið fór þannig fram að tveir til þrír 

þátttakendur tóku prófið í einu, oftast tveir en þrír þar sem það var oddatala. Þátttakendum var 

bent á að vera í íþróttaskóm og hreyfanlegum íþróttafatnaði. Einstaklingur sem sá um mælingar 

lýsti, sýndi og leiðbeindi þátttakendum í þeim hreyfingum sem framkvæma átti í prófinu. Hver 

þátttakandi fékk tvær tilraunir til að framkvæma hreyfingar prófsins og gilti betri tilraunin til 

stigagjafar. Þátttakendur skiptust á að gera eina hreyfingu hver um sig og koll af kolli þangað 

til prófið kláraðist, þá tóku næstu tveir þátttakendur við. Annar einstaklingur úr mælingarhóp 

sá um að skrá niður stig þátttakenda og aðstoðaði fyrri einstaklinginn við að dæma þátttakendur 

eftir reglum prófsins. FMS próf á að meta liðleika og samhæfingu. 
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Sexhyrnt hindrunarhoppsmæling 

Þátttakendur í alpagreinum voru prófaðir í sexhyrndu hindrunarhoppsprófi. Við mælingar á 

sexhyrndu hindrunarhoppi var notuð sex eininga hindrun sem myndaði sexhyrning. Hliðar 

sexhyrningsins eru mis háar eða 20-35 sentímetrar. Við mælinguna var einnig notuð dýna og 

skeiðklukka. Sexhyrnt hindrunarhopp var mælt þannig sexhyrningnum var komið fyrir á gólfi 

íþróttahúss Víkings. Einn þátttakandi í einu stillti sér upp inni í miðju hringsins og líkami hans 

sneri fram. Þátttakendum var gert að stilla sér upp þannig að þeir stykkju yfir lægstu hliðina 

fyrst. Þátttakendur áttu síðan að stökkva jafnfætis inn og úr út sexhyrningnum án þess að snerta 

hliðarnar. Einstaklingur sem sá um mælinguna ræsti þátttakendur og setti af stað skeiðklukku 

sem hann stöðvaði þegar þátttakendur lentu jafnfætis inni í miðju sexhyrningsins eftir að hafa 

stokkið yfir allar sex hliðarnar. Hver þátttakandi fékk tvær tilraunir til þess að klára 

sexhyrninginn réttsælis og tvær til þess að klára sexhyrninginn rangsælis. Einstaklingur sem sá 

um mælingarnar skráði besta tíma þátttakenda í hvora átt fyrir sig í sekúndum með tveimur 

aukastöfum. Þessi mæling metur snerpu og samhæfingu þátttakenda í hreyfingum sem eru líkar 

skíðatækni (Norges Skiforbund Olympiatoppen, 2014). 

Cooper próf  

Þátttakendur í alpagreinum voru einnig mældir í Cooper tólf mínútna hlaupaprófi. Við 

framkvæmd þess var var notað teip, málband og skeiðklukka. Cooper hlaupaprófið var tekið 

kring um handknattleiksvöllinn í íþróttahúsi Víkings. Fyrir prófið var hlaupaleiðin mæld og 

merkt með teipi. Þátttakendur byrjuðu á upphitun sem skilgreind er hér fyrir ofan. Í prófinu 

hlupu þátttakendur í hringi í kring um handboltavöllinn eins langt og þeir gátu á 12 mínútum. 

Einstaklingarnir sem sáu um rannsóknina og aðstoðarfólk sá um að telja hversu marga hringi 

þátttakendur hlupu. Þátttakendum var gefið merki þegar prófið var hálfnað og þegar tvær 

mínútur voru eftir af tímanum. Að tólf mínútum liðnum var þátttakendum gefið merki um að 

stöðva og vegalengd þeirra mæld í metrum. Þá voru þátttakendur spurðir af 

framkvæmdaraðilum um upplifaða ákefð prófsins á Borg skalanum. Eftir Cooper próf er hægt 

að áætla hámarks súrefnisupptöku (e. Vo2 max) út frá þeirri vegalengd sem hver þáttakandi fór 

og reikna út með þar til gerðri formúlu. Í leiðbeiningum Cooper prófsins kemur fram að prófið 

skuli vera framkvæmt á hlaupabraut með hörðu undirlagi og aflíðandi beygjum (Dolezal o.fl., 

2015; Maksud og Coutts, 1971). Þar sem Cooper hlaupaprófið var ekki framkvæmt á þann hátt 

í þessarri rannsókn gefa niðurstöður prófsins ekki rétta mynd af hámarks súrefnisupptöku 
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einstaklings, þess vegna verður í þessu verkefni aðeins stuðst við þá vegalengd sem 

þátttakendur hlupu.  

Langstökkmælingar 

Allir þátttakendur voru mældir í langstökki, við framkvæmd langstökksmælinga voru notuð 

dýna og málband. Fyrir langstökksmælingu var þunnri dýnu komið fyrir á gólfi íþróttahúss 

Víkings og málband lagt meðfram henni. Langstökk var mælt án atrennu þannig að 

þátttakendur komu sér fyrir fyrir framan dýnu með fætur samsíða. Framkvæmdaraðilar komu 

sér fyrir um það bil einum og hálfum metra frá þátttakendum og lá málband meðfram dýnunni 

endilangri. Hver þátttakandi fékk tvær tilraunir til að stökkva eins langt og hann gat úr 

kyrrstöðu með fætur samsíða fram á dýnuna. Famkvæmdaraðili mældi síðan vegalengdina með 

því að merkja við aftasta lendingarpunkt þátttakanda, yfirleitt þar sem hæll sökk í dýnuna, og 

mæla vegalendina frá upphafspunkti að aftasta hluta lendingar í sentimetrum. Hver þátttakandi 

fékk tvær tilraunir og framkvæmdaraðilar skráðu svo niðurstöðu betri tilraunarinnar. 

Langstökksmælingar meta stökklengd og afl í neðri útlimum (Norges Skiforbund 

Olympiatoppen, 2014).  

Kassahoppsmæling 

Allir þátttakendur voru mældir í 90 sekúndna kassahoppi. Í kassahoppsmælingum var notaður 

40 sentímetra hár kassi, skeiðklukka og dýna. Fyrir kassahoppsmælingu var kassanum komið 

fyrir á gólfi íþróttahúss Víkings með dýnu undir til þess að minnka hættu á að kassinn rynni til. 

Markmiðið með kassahoppmælingum er að meta loftfirrt úthald og afl í neðri útlimum. 

Þátttakanda var leiðbeint af framkvæmdaraðilum að taka sér stöðu jafnfætis ofan á kassanum. 

Framkvæmdaraðili gaf síðan þátttakanda merki þegar hann mátti byrja að hoppa. Þátttakandi 

átti að hoppa til hliðar af kassanum, með líkamann fram, aftur upp á kassan og svo niður hinu 

megin við kassan. Síðan aftur upp í 90 sekúndur. Hvert hopp var talið þegar þátttakandi lenti 

jafnfætis ofan á kassanum. Ef þátttakandi lenti með annan fótinn á undan hinum var hoppið 

ógilt. Einn framkvæmdaraðili sá um að taka tímann og lét þátttakanda vita þegar 30 sekúndur 

voru eftir af prófinu. Einn eða fleiri framkvæmdaraðilar sáu síðan um að telja hoppin. 

Framkvæmdaraðilar skráðu niður fjölda hoppa. Kassahoppsmæling metur loftfirrt úthald og 

kraft neðri útlima (Norges Skiforbund Olympiatoppen, 2014).  
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Upphífingapróf 

Allir þátttakendur voru mældir í upphífingum. Við mælingar á upphífingum var 

upphífingarstöng notuð. Þátttakendur komu sér fyrir einn í einu og tóku um stöngina þegar þeir 

voru tilbúnir að hefja prófið með víðu gripi, rúmlega axlabreidd. Framkvæmdaraðilar 

leiðbeindu þátttakendum að taka eins margar upphífingar og þeir mögulega gátu án þess að 

sveifla líkamanum eða missa stöðuna. Í efstu stöðu varð haka þátttakenda að koma upp fyrir 

stöngina til þess að upphífingin væri dæmd gild. Í neðstu stöðu urðu þátttakendur að rétta alveg 

úr handleggjum. Ef þátttakendur gerðu upphífingu ógilda fengu þeir eina áminningu en fengu 

að halda áfram. Prófinu lauk við aðra áminningu eða þegar þátttakandi hætti. 

Framkvæmdaraðilar skráðu fjölda endurtekninga hvers og eins. Upphífingarpróf metur styrk 

og úthald í efri útlimum og búk (Norges Skiforbund Olympiatoppen, 2014).  

 

Uppsetupróf  

Allir þátttakendur voru mældir í uppsetuprófi. Búnaður sem notaður var við uppsetupróf var 

dýna og skeiðklukka. Þátttakendum var leiðbeint að liggja á bakinu á dýnu með bogin hné, 

fætur í gólfi og hendur undir höfði við eyru. Framkvæmdaraðilar héldu fótum þátttakenda niður 

á dýnu. Hver þátttakandi fékk eina tilraun til að taka eins margar uppsetur og hann gat á 30 

sekúndum. Þátttakendur áttu að lyfta efri líkama sínum frá dýnunni eins oft og þeir gátu svo að 

olnbogar þeirra snertu hné. Leggjast síðan niður svo að hryggur og mjóbak snertu dýnuna sem 

þátttakendur láu á. Uppsetupróf mælir styrk og úthald í kviðvöðvum og beygjuvöðvum mjaðma  

(Norges Skiforbund Olympiatoppen, 2014).  

 

Hnébeygjupróf 

Þátttakendur úr alpagreinum voru mældir í hnébeygju, búnaður sem notaður var við mælingar 

á hnébeygju voru lóð, rekkar, tuttugu kílóa lyftingarstangir og reiknivél. Mælingar í hnébeygju 

fóru fram í lyftingarsal íþróttahúss knattspyrnufélagsins Víkings. Framkvæmdaraðilar 

mælinganna reiknuðu út heildarþyngd sem hver og einn þátttakandi átti að lyfta í hnébeygju. 

Karlkynsþátttakendur lyftu stöng sem var að heildarþyngd 1,5 sinnum líkamsþyngd þeirra. 

Kvenkynsþátttakendur voru meðlyftingastöng sem var að heildarþyngd 1,2 sinnum 

líkamsþyngd þeirra, skekkjumörk voru leyfð upp að 2,5 kílóum. Þátttakendur áttu að taka 

hnébeygu með því að hafa stöngina yfir herðar í uppréttri stöðu með axlarbreidd á milli fóta og 

líkamann beinan. Þátttakendur áttu síðan að beygja sig niður með stöngina á herðunum svo að 
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hnéliður myndaði 90 gráðu horn og standa aftur upp eins oft og þeir gátu. Framkvæmdaraðilar 

eða aðrir aðstoðarmenn voru tilbúnir að hjálpa þátttakendum ef þurfti til þess að minnka líkur 

á meiðslum, þátttakendur máttu líka sleppa stönginni aftur fyrir sig. Framkvæmdaraðilar 

skráðu niður fjölda hnébeygja hvers þátttakanda. Þessi mæling segir til um styrk og 

vöðvaúthald neðri útlima (Norges Skiforbund Olympiatoppen, 2014). 

Hámarks súrefnisupptökumæling  

Hámarks súrefnisupptaka (e. V02max) var mæld hjá þátttakendum rannsóknarinnar sem 

tilheyrðu gönguskíðalandsliði, við hámarks súrefnisupptökupróf (e. Vo2 max), voru Schiller 

mælitæki og hlaupabretti notuð. Þátttakendur voru tengdir við búnað sem mældi innöndunarloft 

og útöndunarloft. Í upphafi mælingarinnar var hlaupabretti stillt á 1% halla og 4 km/klst hraða. 

Síðan var hraðinn aukinn um 2 km/klst á 2 mínútna fresti þangað til 16 km/klst hraða var náð. 

Þá var hallinn hækkaður um 2,5% á 2 mínútna fresti þangað til þátttakandi gat ekki haldið 

áfram. Allar breytur voru skráðar á 30 sekúndna fresti. Þátttakandi mátti hætta mælingum þegar 

VO2 max óx minna en eitt staðalfrávik við hækkun miðað við hækkun síðustu þriggja þrepa. 

Þegar þátttakandi lauk prófinu var hann beðinn um að benda á upplifað álag miðað við gamla 

BORG skalann sem nær frá sex upp í 20, þar sem sex er mjög lítið álag og 20 er eins mikið 

álag og íþróttamaður þolir (Coquart o.fl., 2012). Ef þátttakandi var of þreyttur benti sá 

einstaklingur sem sá um mælinguna á tölur og þátttakandi gat sagt já eða nei með því að kinka 

kolli. Hver þátttakandi fékk eina tilraun til að framkvæma hámarks súrefnisupptökupróf. 

Hámarks súrefnisupptökupróf er talin ein albesta mælingin sem til er til þess að mæla loftháð 

úthald (Kenney, 2015).  

 

FIS punktar 

FIS punktar voru fengnir af heimasíðu Alþjóða Skíðasambandsins http://www.fis-ski.com. 

Tölfræði hvers og eins þátttakanda var skoðuð en síðan er aðgengileg öllum. FIS punktar 

þátttakanda voru skoðaðir og skráðir inn í Excel skjal á árinu 2019, á skíðatímabilunum 2018-

2019 og 2019-2020. Tölur sem mörkuðu tvo lægstu FIS punktar hvers og eins þátttakanda, sem 

samsvarar tveimur bestu mótum þeirra í öllum greinum voru skráðar niður og FIS punktastaða 

skráð sem meðaltal ef þessum tveimur tölum. Reiknað var í Excel forritinu. Allir þátttakendur 

í gönguskíðum höfðu keppt bæði í sprettgöngu og lengri vegalengdum á tímabilinu. Allir 

þátttakendur í alpagreinum höfðu keppt í svigi og stórsvigi á tímabilinu en aðeins þrír í 
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risasvigi. Enginn þátttakandi í alpagreinum hafði keppt í bruni á tímabilinu og þess vegna var 

sú keppnisgrein ekki tekin með í þessa rannsókn (FIS, e.d.-a, e.d.-b).  

Úrvinnsla 

Við úrvinnslu þessarar rannsóknar var notast við tölfræðiforritið SPSS frá IBM útgáfu 26 og 

Microsoft Excel útgáfu 16.47.1. SPSS var notað til þess að finna út fylgni meðal prófa og FIS 

punkta. Til þess voru notuð fylgnipróf með Pearsons  fylgnistuðlinum og til þess að setja upp 

myndir var SPSS notað til þess að setja inn dritrit. Microsoft Excel var notað til þess að reikna 

út meðaltal tveggja bestu FIS punkta þátttakenda. Greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

með meðaltali og staðalfráviki, nema annað sé tekið fram.  
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Tafla 2 Niðurstöður afkastamælinga alpagreinafólks 

Niðurstöður  

 
Í rannsókninni eru 11 þátttakendur, fimm í alpagreinum og sex á gönguskíðum. Af þeim sökum, 

vegna þess að þátttakendur eru ekki fleiri, eru niðurstöður rannsóknarinnar ekki marktækar. Þó 

að niðurstöðurnar séu ekki marktækar og ekki hægt að útiloka að þær séu komnar til vegna 

tilviljana, gefa niðurstöðurnar upplýsingar um þátttakendur rannsóknarinnar. 
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Tafla 3 Niðurstöður afkastamælinga gönguskíðafólks 

Tafla 2 greinir frá niðurstöðum afkastamælinga meðal alpagreinafólks. Þar má sjá að ekki tóku 

allir þátttakendur þátt í öllum prófum og mælingum.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður skíðafólks úr gönguskíðum má sjá í töflu 3. Þar má sjá að allir þátttakendur tóku 

þátt í öllum prófum og mælingum.  
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Tafla 4 Fylgni á milli FIS punkta alpagreinakvenna og afkastamælinga 

 
 

Vegna fárra þátttakenda rannsóknarinnar var aðeins hægt að reikna út fylgni milli fjögurra 

afkastamælinga hjá konum og FIS punkta í svigi og stórsvigi. Mesta fylgni hjá skíðakonum í 

alpagreinum er samkvæmt mælingum á milli FIS punkta í stórsvigi og fjölda upphífinga. Sterk 

fylgni er einnig milli FIS punkta í stórsvigi og niðurstaðna í FMS próf meðal skíðakvenna. Í 

raun er sterk fylgni á milli allra mælinganna fjögurra og FIS punkta í stórsvigi. Milli FIS punkta 

í svigi og lengd sem þátttakendur stukku í langstökki er sterk fylgni. Ekki finnst sterk fylgni á 

milli FIS punkta í svigi og annarra afkastamælinga. Fylgnin er þó ekki marktæk.  

 
Tafla 5 Fylgni á milli FIS punkta gönguskíðakarla og afkastamælinga 

 
 
Vegna fárra þátttakenda rannsóknarinnar var aðeins hægt að reikna út fylgni milli FIS 

punktastöðu karla og afkastamælinga. Mjög sterk fylgni er á milli FIS punktastöðu 

gönguskíðakarla í lengri vegalengdum og árangri í hámarks súrefnisupptöku prófi (e. Vo2 max). 

Þeir einstaklingar sem eru með lága FIS punktastöðu, sem eins og áður hefur komið fram segir 

til um betri árangur á alþjóðlegum skíðamótum, eru líklegri til þess að vera með háa þoltölu (e. 

Vo2 max), sem segir til um gott þol. Einning er sterk fylgni á milli FIS punkta í lengri 

vegalengdum og fjölda upphífinga. Sterk fylgni er á milli SkiErg 5.000 metra prófs og FIS 

punkta í lengri vegalengdum en fylgni milli sama prófs og FIS punkta í sprettgöngu er ekki 

eins sterk. Mjög sterk fylgni er á milli FIS punkta í sprettgöngu og fjölda uppseta sem og FMS 

prófs. Fylgnin er þó ekki marktæk. 
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Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða fylgnina á milli FIS punktastöðu og afkastamælinga 

skíðalandsliða í alpagreinum og á gönguskíðum. Enginn marktæk fylgni fannst í rannsókninni 

en ástæða þess að ekki var um marktækna fylgni var að ræða er að þátttakendur í hvorri grein 

fyrir sig og af hvoru kyni fyrir sig voru of fáir.Vegna þess að FIS punktastaða er gefin fyrir 

hvort kyn fyrir sig er ekki hægt að nota FIS punkta stöðu kynjanna sem sömu breytuna. 

Þar sem allir karlkyns þátttakendurnir fjórir sem kepptu á gönguskíðum tóku þátt í öllum 

prófum og mælingum var hægt að skoða fylgninna milli prófanna og FIS punktastöðu. 

Sterkasta fylgnin var á milli þoltölu í hámarks súrefnisupptökuprófi og FIS punkta í lengri 

vegalengdum, en þoltalan úr hámarks súrefnisupptökuprófinu er ein besta mælingin á loftháð 

þol einstaklinga og keppni í lengri vegalengdum á gönguskíðum er ein sú íþróttagrein sem 

reynir mest á loftháð þol einstaklinga.  

Meiri fylgni mældist á milli 5000 metra prófs á SkiErg skíðavél og FIS punkta í löngum 

vegalengdum heldur en FIS punkta í sprettgöngu, þær niðurstöður koma á óvart þar sem 5000 

metra skíðakeppni, er flokkuð sem sprettganga og til að nota SkiErg skíðavél er tækni notuð 

sem er mjög lík þeirri tækni sem notuð er á gönguskíðum.  

Í uppsetuprófi, þar sem þátttakendur áttu að taka eins margar uppsetur og þeir gætu á 30 

sekúndum og milli uppsetuprófs og FIS punkta í sprettgöngu mældist mjög sterk fylgni, þetta 

próf, þar sem það tekur aðeins 30 sekúndur mælir loftfirrt úthald og notar loftfirrtu orkukerfin 

sem gönguskíðafólk notar meira í sprettgöngu heldur en í lengri vegalengdum.  

Mjög sterk fylgni mældist einnig milli fjölda þeirra upphífinga sem þátttakendur tóku og 

FIS punkta í lengri vegalengdum, en bæði upphífingaprófið og ganga í lengri vegalengdum 

reyna á vöðvaúthald. Gaman hefði verið að skoða niðurstöður í uppsetuprófi ef tímaviðmiðið 

hefði ekki verið, heldur þátttakendur tekið eins margar uppsetur og þeir gætu.  

Sterk fylgni mældist á milli FIS punkta alpageinnakvenna í stórsvigi og allra 

aftaskamælinganna og prófanna. Sterkust var fylgnin á milli FIS punkta í stórtsvigi og fjölda 

upphífinga sem skíðakonurnar gátu tekið en þar á eftir var fylgnin næst mest á milli FIS punkta 

í stórtsvigi og FMS prófs. Merkilegt er að skoða þann mikla mun sem er á milli afkasta 

mælinganna og FIS punkta alpagreinakvenna í svigi og stórsvigi. Milli FIS punkta í svigi og 

aftastamælinga fannst hvergi sterk fylgni nema á milli langstökks og FIS punkta í svig, þar sem 

fylgnin var jákvæð, sem þýðir að því hærri FIS punkta í svigi sem alpagreinakonurnar voru 

með, því lengra stukku þær.  
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Í framhaldi væri gagnlegt að endurtaka þessar mælingar og halda áfram að skoða FIS punkta 

stöðu sama hóps. Einnig væri gagnlegt að stækka hópinn, jafnvel að mæla yngri landslið. Gott 

væri að bera þessar niðurstöður saman við niðurstöður annarra skíðalandsliða, til þess að sjá 

hvernig einstaklingar innan íslenska skíðalandsliðsins stnada sig í þessum afkastamælingum 

miðað við keppinauta þeirra og fá þannig hugmynd um hvað væri hægt að leggja áherslu á að 

laga til að leitast eftir betri árangri í skíðakeppnum.  
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