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Ágrip 

Klifurhandbókin  fjallar um klifurþjálfun. Andlegri, líkamlegri, og tæknilegri þjálfun eru gerð 

ýtarleg skil, fjallað er um skipulagningu einstaklingsmiðaðrar ársæfingaráætlunar, og útskýrð 

eru algeng hugtök sem mikilvægt er að hafa í huga við gerð æfingaráætlunar. Komið er með 

dæmi um æfingar sem henta hverju þjálfunarformi og að auki eru gefnar hugmyndir um 

samsetningu æfinga, mismunandi hugmyndir eftir getu klifrarans og eftir því hvar í 

þjálfunaráætluninni hann er staddur.  

Handbókinni er ætlað að auðvelda íslenskum klifrurum og þjálfurum að nálgast upplýsingar, 

á íslensku, um þjálfun klifuríþróttarinnar. Þannig verði þeir færir um að skipuleggja 

fjölbreytta æfingaráætlun með raunhæfum markmiðum um bætta klifurgetu.  
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1. Stutt lýsing á klifurhandbókinni 

Lokaverkefnið mitt mun fjalla um þjálfun klifrara og alla þá helstu þætti sem tengjast  

líkamlegri, tæknilegri og andlegri þjálfun þeirra sem leggja stund á klifuríþróttina.  

Áður en þjálfun hefst eru ýmis atriði sem klifrarinn þarf að hafa í huga. Grunnur að æfingum 

og hreyfingu er að líkaminn fái nægilega orku til að framkvæma þær. Það er því stiklað á 

stóru hvað varðar starfsemi orkukerfa líkamans svo lesandinn geti áttað sig á því hvernig sú 

starfsemi fer fram og hvernig hún tengist líkamlegri áreynslu. Atriði á borð við 

þjálfunarákefð, þjálfunartíma, þjálfunarmagn, einstaklingsþörf og fleira eru allt atriði sem 

mikilvægt er að hafa í huga þegar æfingar eru skipulagðar. Því eru þessi atriði útskýrð og 

einnig hvernig þau tengjast hvort öðru í þjálfuninni. 

Farið er yfir það hvernig þjálfunaráætlanir eru uppbyggðar og hvernig árinu er skipt niður í 

nokkur tímabil. Gert er grein fyrir mikilvægi hvers tímabils og hverskonar þjálfun skal leggja 

áherslu á hverju sinni allt eftir því hvort um sé að ræða byrjanda eða vanan klifrara. 

Klifur krefst líkamlegrar færni á borð við styrk, kraft og þol. Klifur krefst einnig tæknilegrar 

færni, jafnvægis og liprar hreyfifærni því handgrip og fótstig geta verið staðsett á ýmsa vegu, 

klifrarinn þarf því að vera fær um að framkvæma erfiða líkamlega vinnu í mismunandi 

líkamsstellingum (Hörst, 2003). Líkamleg þjálfun spilar stóran sess í þessari lokaritgerð, farið 

eru í þau þjálfunarform sem tengjast klifri svo sem styrk, þol og liðleika, og mikilvægi hvers 

og eins er rætt og gefin eru dæmi um æfingar sem henta til að þjálfa hvert og eitt þeirra. Eins 

og segir hér að ofan þá skiptir tæknin einnig miklu máli þegar kemur að klifri og því er fjallað 

um helstu tækniatriðin sem vert er fyrir klifrarann að hafa í huga þegar hann klifrar.  

Andlega hliðin á þjálfuninni vill oft gleymast en hún skiptir ekki síður máli en sú líkamlega. 

Klifrari sem finnur fyrir óöryggi á miðri klifurleið á það á hættu að leyfa óttanum að taka 

völdin. Ýmsar ástæður geta legið að baki þegar skyndileg hræðsla grípur um sig í huga 

klifrarans, atriði á borð við lofthræðslu, vantraust eða vanþekkingu á búnaði og jafnvel 

vantraust til klifurfélagans eru allt hugsanlegar ástæður (Ilgner, 2006). Mér fannst því 

nauðsynlegt að koma inn á mikilvægi andlegrar þjálfunar og hvernig æfingar henta fyrir 

klifrarann til að venjast aðstæðum og treysta á búnaðinn og eigin reynslu. 
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Í lok ritgerðarinnar má síðan finna kafla sem kallast dæmi um samsetningu æfinga en þar geta 

lesendur séð hvernig hentugt er að velja saman mismunandi æfingar til að útbúa 

æfingaráætlun fyrir daginn og þá allt eftir því hvert markmið dagsins er. 

2. Hvers vegna valdi ég að skrifa um klifurþjálfun? 

Þegar ég fór að velta því fyrir mér hvað ég ætti að skrifa um í lokaritgerðinni var ég allan 

tíman ákveðin í því að hvað svo sem yrði fyrir valinu þá yrði það að vera eitthvað 

skemmtilegt og tengt mínu áhugasviði. Þegar ég loks datt inn á þá hugmynd að skrifa um 

klifur fann ég strax að þarna hafði ég fundið hið eina sanna umfjöllunarefni. Sjálf kynntist ég 

klifuríþróttinni í kringum 18 ára aldur. Mér fannst þetta strax mjög áhugaverð og skemmtileg 

íþrótt. Hún er bæði líkamlega erfið og andlega ögrandi, sérstaklega þar sem ég er frekar 

lofthrædd. Ég hef sjálft lagt stund á hinar ýmsu íþróttir frá barnsaldri, lengst af æfði ég 

frjálsar íþróttir í 10 ár. Ég hef því alla tíð verið í frekar góðu líkamlegu formi, það kom mér 

því dálítið á óvart hversu erfið íþrótt klifur er. Íþróttin reynir á allt annan hátt á líkamann en 

þær íþróttir sem ég hafði áður kynnst, ég held að flestir þeir sem prófa klifur í fyrsta skipti 

séu ansi fljótir að reka sig á það hversu stutt orkan í handleggjum þeirra dugar.    

Eftir ýtarlega leit fann ég aðeins eitt annað lokaverkefni sem skrifað hafði verið í tengslum 

við klifur. Það verkefni er síðan 1997 og er ekki aðgengilegt almenningi því eina eintakið er 

staðsett á bókasafni íþrótta- og heilsufræðideildar Háskóla Íslands á Laugarvatni. Þar sem sú 

lokaritgerð er komin nokkuð til ára sinna þá fékk ég leyfi fyrir því að láta lokaverkefni mitt 

fjalla um klifurþjálfun. 

Leit mín af annars konar efni á íslensku tengdu klifri hefur ekki borið mikinn árangur, það 

helsta sem er í boði er finna á netinu. Þar eru til nokkrar heimsíður sem koma á einn eða 

annan hátt inn á klifuríþróttina, þær fjalla flestar um klifursvæðin á landinu en einnig eru til 

síður þar sem áhugamenn um klifur hafa skrifað ýmsan fróðleik. Þær síður innihalda til 

dæmis upplýsingar um klifurbúnað, notkun hans og fleira í þeim dúr. Mikið er til af erlendum 

bókum og ýmsum heimasíðum, sem fjalla um klifurbúnað og notkun hans en mun minna er 

til af efni sem tengist þjálfun íþróttarinnar.  Mér hefur enn ekki tekist að finna neitt íslenskt 

efni um klifurþjálfun, allt sem ég hef rekist á í tengslum við klifurþjálfun er erlent. Það var 

því alveg tilvalið fyrir mig að tengja saman áhuga minn á klifri og menntun mína sem 

verðandi íþróttafræðingur og skrifa lokaritgerð um þjálfun fyrir klifrara.  
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3. Markmið klifurhandbókarinnar 

Markmiðið er að útbúa upplýsingarit um þjálfun sem henti öllum þeim sem leggja stund á 

klifuríþróttina. Eins og áður hefur komið fram þá er ekki til neitt íslenskt efni, sem er 

aðgengilegt almenningi, þar sem fjallað er um klifurþjálfun. Markmið mitt er því að útbúa 

eins konar handbók þar sem íslenskir klifrarar geta fundið upplýsingar, á íslensku, um ýmsa 

þætti sem tengjast þjálfun íþróttarinnar. Lagt er upp með að efnið sé auðlesið og auðskilið og 

að það henti jafnt byrjendum sem og vönum klifrurum til að bæta getu sína innan 

íþróttarinnar. 

Markmiðið er að hver sá sem áhuga hefur á klifri, hvort sem um er að ræða þjálfara, 

áhugaklifrara eða keppnisklifrara geti á einfaldan hátt kynnt sér allt það helsta sem tengist 

líkamlegri, tæknilegri og andlegri þjálfun íþróttarinnar. Lagt er upp með að þeir geti að sama 

skapi, með hjálp handbókarinnar, útbúið einstaklingsmiðaða æfingaráætlun fyrir sjálfan sig 

eða aðra sem hentar jafn klifurfærni og markmiðum klifrarans.  

Ekki er gert ráð fyrir því að þeir einstaklingar sem koma til með lesa ritgerðina hafi neina 

grunnþekkingu á þjálfun. Því eru helstu grunnatriðum þjálfunar gerð góð skil, atriðin sem hér 

er vísað til eiga við hvers konar líkamlega þjálfun. Þetta eru atriði á borð við virkni orkukerfa 

líkamans, ýmis hugtök sem tengjast þjálfun á borð við ákefð, fjölbreytni og einstaklingsþörf 

og skiptingu ársins niður í nokkur tímabil til að auðvelda gerð ársæfingaráætlunar.  

4. Uppsetning og notkunarmöguleikar klifurhandbókarinnar 

Um er að ræða heimildarritgerð þar sem heimilda var aflað úr fræðibókum og 

vísindagreinum. Auk þess var að einhverju leiti notast við annars konar heimildir sem fundust 

á netinu svo sem heimasíður sem tengjast á einhvern hátt innihaldi ritgerðarinnar, slík 

heimildaröflun var þó látin mæta afgangi og reynt að styðjast sem mest við heimildir úr 

bókum og rannsóknum. 

Í upphafi handbókarinnar er farið yfir virkni orkukerfa líkamans, þannig fá lesendur 

grunnhugmynd af því hvernig líkaminn starfar og einnig hvar og hvernig hann fær orku til að 

framkvæma mismunandi erfiðar hreyfingar. Magn þeirrar orku sem líkaminn er fær um að 

notar á meðan á æfingu stendur skiptir gríðarlega miklu máli fyrir iðkandann, því meiri orku 

sem líkaminn notar því meiri vinnu getur hann framkvæmt (Wilmore & Costill, 2004). 
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Í megindráttum þá snýst handbókin um það hvernig best er að skipuleggja þjálfun fyrir 

klifrara. Áður en handbókin útskýrir hvernig hentugast er að setja saman æfingaráætlun fyrir 

klifrara þá er farið yfir nokkur þjálffræði hugtök sem nauðsynlegt er að kunna skil á. Síðan er 

farið ýtarlega yfir það hvernig má á einfaldan hátt útbúa ársæfingaráætlun. Tekin eru dæmi 

um mismunandi gerðir af fjölvikuáætlunum og vikuáætlunum, því sama áætlun hentar ekki 

öllum klifrurum. Einnig eru gefin dæmi um samsetningu æfingadaga, þeir dagar munu vera 

með mismunandi áherslum, til dæmis hvernig myndi æfingaráætlunin fyrir daginn líta út ef 

þjálfa á loftfirrt þoli eða jafnvel fingrastyrk.  

Handbókin fer einnig yfir það hvað ber að hafa í huga við þjálfun mismunandi líkamlegra 

eiginleika (svo sem líkamsstyrk, úthald og liðleika), tæknilegra eiginleika og andlegra 

eiginleika, hver vegna það er mikilvægt að þjálfa alla þessa eiginleika og hvert er mikilvægi 

þeirra í klifurþjálfun, að lokum eru gefin dæmi um æfingar sem henta klifrurum við að þjálfa 

hvern og einn eiginleika fyrir sig.  

Það fer alfarið eftir markmiðum klifrarans, reynslu og þjálfunarformi hvaða samsetning af 

þjálfun hentar honum best. Tveir klifrarar sem æft hafa jafn lengi og eru báðir í gríðarlega 

góðu líkamlegu formi geta ekki endilega notast við sömu æfingaráætlunina. Þessir tveir 

einstaklingar geta verið mjög misjafnir hvað varðar helstu styrk- og veikleika. Helsti styrkur 

annars þeirra getur til dæmis verið gríðarlega öflugir búkvöðvar en á móti kemur að hans 

helsti veikleiki er léleg fótatækni, hinn klifrarinn gæti aftur á móti verið mjög góður í 

klifurtækni er skort meiri fingrastyrk. Það gefur auga leið að þessir tveir klifrara geta ekki 

farið eftir sömu æfingaráætluninni, allavega ekki ef þeir vilja báðir vinna í því að styrkja 

veikleika sína. 

Til að gera notkun handbókarinnar enn aðgengilegri ákvað ég að hafa mikið af ljósmyndum. 

Myndirnar tók ég sjálf og fékk ég vinkonu mína til að vera módel fyrir mig. Myndirnar sýna 

hvernig á að framkvæma allar þær æfingar og þau tækniatriði sem talin eru upp í 

handbókinni. Með þess móti er ég í engum vafa um það að hver sá sem kemur til með að lesa 

handbókina muni á einfaldan hátt geta nýtt sér þessar æfingar í sinni klifurþjálfun.  
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5. Kenningar og rannsóknir sem tengjast klifurþjálfun 

Áhugi almenning á klifuríþróttinni hefur farið ört vaxandi undanfarna áratugi, varlega áætlað 

má gera ráð fyrir að meira en 4 milljónir manna stundi klifur af einhverju tagi bara í 

Bandaríkjunum einum saman. Helsta ástæðan fyrir auknum vinsældum klifurs má rekja til 

aukins fjölda innanhússklifursvæða víðsvegar um heiminn (Mermier, Robergs, McMinn, & 

Heyward, 1997). 

Aukning í fjölda þeirra sem stunda klifur bæði sem áhugamál og sem keppnisíþrótt hefur 

vakið upp margar spurningar. Hver er til að mynda orkuþörf líkamans í klifri og hvaða 

orkukerfi er aðallega notuð? Hvernig er best að þjálfa líkamann til að auka klifurgetur? 

Slíkum spurningum er ekki svarað nema með rannsóknum á starfsemi líkamans á meðan á 

klifri stendur. Þrátt fyrir þessa gríðarlegu aukningu í vinsældum klifurs þá hafa ekki margar 

rannsóknir verið gerðar á lífeðlisfræðilegum viðbrögðum líkamans við klifri og því eru ekki 

mikið vitað um hvaða lífeðlisfræðilegu og líkamlegu einkenni gætu hugsanlega auðvelda 

einstaklingum að ná góðum árangri innan klifuríþróttarinnar (Sheel, 2004). 

Algengur misskilningur sem lengi hefur loðað við klifuríþróttina er að til þess að 

einstaklingar geti átt möguleika á að ná langt í íþróttinni þá þurfi líkamar þeirra að búa yfir 

hinum ýmsu meðfæddu eiginleikum. Því hefur til dæmis verið haldið fram að meðfædd 

líkamleg atriði á borð við líkamshæð, faðmlengd, „apa útlimir“ (langir handleggir miðað við 

líkamshæð) og lengd fótleggja, skipti máli hvað varðar mögulega klifurgetu einstaklinga 

(Mermier, Janot, Parker, & Swan, 2000).  

Rannsókn þar sem áður talin atriði, ásamt ýmsum öðrum líkamlegum eiginleikum sem hægt 

er að hafa áhrif á með þjálfun, voru rannsökuð og borin saman leiddi í ljós að það eru þessir 

þjálfunarlegu eiginleikar sem skipta mestu máli hvað varðar frammistöðu klifrara en ekki 

meðfæddu eiginleikarnir. Samtals tóku 44 klifrarar þátt í rannsókninni, 24 karlmenn og 20 

konur. Reynsla þátttakendanna af klifri var mjög misjöfn, allt frá 1 mánuði og upp í 44 ár. 

Klifraðar voru tvær klifurleiðir, önnur var 11 metra löng en hin var 30 metrar. Klifurleiðirnar 

sem staðsettar voru innanhúss voru settar þannig upp að þær urðu sífellt erfiðari eftir því sem 

ofar dró. Þátttakendurnir fengu eitt stig fyrir hvert grip sem þeir náðu að grípa í, því hærra 

sem þeir náðu að klifra því fleiri stig fengu þeir. Samanlagður stigafjöldi úr báðum 

klifurleiðunum sagði til um heildarstigafjölda hvers þátttakanda. Einnig voru gerðar ýmsar 

líkamlegar mælingar á þátttakendunum, þetta voru mælingar á borð við hæð, þyngd, 
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fituprósentu, armlengd, liðleika í öxlum og mjöðmum, gripstyrk og loftfirrt þol í efri og neðri 

hluta líkamans. Heildar stigafjöldi þátttakenda úr klifrinu var síðan borinn saman við 

líkamlegu mælingarnar og þannig var fundið út hvaða atriði höfðu mest áhrif á klifurgetu 

þátttakendanna. Eins og fyrr segir leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að þau atriði sem 

hafa mest um klifurgetu einstaklinga að segja eru  líkamlegir eiginleikar sem hægt er að hafa 

áhrif á með þjálfun. Samkvæmt rannsókninni eru það vöðvastyrkur, úthald og lág fituprósenta 

sem skipta þar hvað mestu máli. Þó svo að liðleiki sé atriði sem hægt er að hafa áhrif á með 

þjálfun virtist hann ekki skipta höfuðmáli. Vel skipulagðar æfingaráætlanir þar sem lögð er 

áhersla á að þjálfa fyrr talin atriði, ásamt því að klifra og þjálfa klifurtækni er því, samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar, mikilvægur hluti af þjálfun þeirra klifrara sem vilja ná langt 

innan íþróttarinnar (Mermier, Janot, Parker, & Swan, 2000). 

Við lestur heimilda fyrir gerð þessar handbókar, rak ég augun í atriði sem mér fannst frekar 

algengt að haldið væri fram, það er að loftháð þol sé ekki mikilvægt fyrir klifrara. 

Hugsanlega er það vegna fortíðar minnar sem fyrrum langhlaupari að ég tók svona vel eftir 

þessari staðhæfingu í hvert sinn sem ég rakst á hana. Hvað sem því líður þá fannst mér þessi 

staðhæfing frekar leiðinleg því ég hef alltaf haft mikla trú á því að gott úthald geti komið 

mönnum langt í hvers kyns íþróttum. Það gladdi mig því óneitanlega þegar ég rakst á 

vísindagrein þar sem fjallað var um rannsókn sem sýndi fram á hið gagnstæða, að þol skiptir 

máli í tengslum við klifurgetu. Rannsóknin var gerð á sjö klifrurum sem allir voru 25 ára. 

Einstaklingarnir klifruðu bæði innan- og utanhúss og á meðan á klifrinu stóð var 

súrefnisupptaka, mjólkursýrusöfnun í blóði og hjartsláttartíðni einstaklinganna könnuð. Fyrst 

klifruðu einstaklingarnir á eins konar innanhúss klifurbretti (svipað og hlaupabretti nema 

lóðrétt og með klifur gripum/fótstigum) þar til þeir gáfust upp og þannig var fundin út 

hámarks klifur súrefniupptaka einstaklinganna (Vo2climb-peak) og einnig var mældur hámarks 

klifur hjartsláttur (HRpeak). Síðan klifruðu einstaklingarnir 23,4 metra langa klifurleið í klett, 

og súrefnisnotkun einstaklinganna í þeirri klifurleið, ásamt hjartsláttartíðninni, var síðan borin 

saman við hámarks klifur súrefnisupptökuna og hámarks klifur hjartsláttinn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að aukið loftháð þol getur skipt miklu máli hvað varðar 

klifurgetu einstaklinga og því mæla höfundar rannsóknarinnar með því að þjálfun á loftháðu 

þoli sé hluti af þjálfunaráætlunum klifrara (Booth, Marino, Hill, & Gwinn, 1999).  

Það er ljóst að þörf er á frekari rannsóknum svo hægt sé að gera sér fullkomna grein fyrir því 

hvaða atriði skipta máli og hver ekki þegar kemur að því að þjálfa klifur. Það sem nú þegar er 

vitað segir okkur að þau líkamlegu atriði sem hægt er að hafa áhrif á með þjálfun séu þau 
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atriði sem skipta iðkandann mestu máli hvað varðar árangur innan klifuríþróttarinnar. Það eitt 

og sér gefur til kynna að allir ættu að hafa jafna möguleika á að ná góðum árangri í klifri og 

því ætti enginn klifrari að láta sögusagnir um mikilvægi langra útlima eða annað slíkt hafa 

áhrif á sig. Það sem skiptir höfuðmáli eru æfingar, skipulag og metnaður en ekki einhverjir 

meðfæddir líkamlegir eiginleikar. 

6. Hvernig tengist klifurhandbókin þjálfun og hverjum nýtist 

hún? 

Eins og áður hefur komið fram tengist klifurhandbókin þjálfun og iðkun klifuríþróttarinnar. Í 

handbókinni er farið ýtarlega yfir öll þau þjálfunarform sem henta klifrurum, bæði líkamleg, 

andleg og tæknileg og hvernig best er að þjálfa hvert og eitt þeirra. Einnig er farið yfir 

mikilvægi hvers þjálfunarforms fyrir sig eftir því hvort um er að ræða vana klifrara eða 

byrjendur. Fjallað er um mikilvægi þess að skipuleggja þjálfunina fram í tímann og hvernig 

best er að skipta æfingarárinu upp í smærri tímabil. Þannig er gert ráð fyrir því að handbókin 

geti svarað flestum þeim spurningum sem hugsanlega geta vaknað upp meðal iðkenda og/eða 

þjálfara þegar kemur að því að leggja stund á, þjálfa og eða skipuleggja klifuræfingar. 

Meginþráður klifurhandbókarinnar er að útskýra hvernig má útbúa einstaklingsmiðaða 

ársæfingaráætlun sem hentar klifrurum. Það er orðin áralöng reynsla að tímabilaskipt 

ársæfingaráætlun skilar betri árangri en æfingaráætlun sem ekki er tímabilaskipt. 

Hugmyndafræðin um tímabilaskipta æfingaráætlun er ekki ný af nálinni, það má finna 

frumútfærslur af slíkri skipulagðri þjálfun allt aftur til tíma Philostratusar (170-245 e.k.) 

þegar Grískir Ólympíufarar nýttu sér hugmyndafræðina við þjálfun fyrir Ólympíuleikana hina 

fornu. Að setja sér markmið og að skipuleggja æfingar fram í tímann er grunnurinn af góðum 

árangri í íþróttum og því er ársæfingaráætlun með vel skipulagðri tímabilaskiptingu einn 

mikilvægasti hluti þjálfunar. Það að mæta á æfingu með æfingaráætlun í höndunum gerir það 

að verkum að iðkandinn veit nákvæmlega hvað hann ætlar sér að gera þann daginn og því eru 

minni líkur á því að hann geri „bara eitthvað“. Það að skipuleggja æfingarnar fram í tímann 

gerir iðkandanum/þjálfaranum kleift að hafa nægilegan stíganda í æfingunum svo þær skili 

árangri. Að skipuleggja fram í tímann þýðir einnig að hvíldar tímabil eru fyrirfram ákveðin 

sem dregur verulega út hættunni á ofþjálfun og hugsanlegum álagsmeiðslum (Carrera & 

Bomba, 2007). 
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Eins og segir hér að framan þá er lagt upp með að handbókin gagnist öllum þeim sem leggja 

stund á klifuríþróttina, hvort sem um er að ræða byrjendur eða vana klifrara. Klifrarar ættu að 

geta nýtt sér handbókina til að skipuleggja sína eigin þjálfun, hver og einn getur þannig sett 

saman einstaklingsmiðaðar æfingaáætlanir sem hjálpar þeim að ná sínum markmiðum. 

Handbókin gagnast einnig þjálfurum og kennurum sem þjálfa/kenna klifur. Þeir geta nýtt 

hana til dæmis til að fá nýjar hugmyndir af æfingum, séð hvernig æfingar henta best ef um 

byrjanda er að ræða og fundið allar helstu upplýsingar um það hvernig best er að útbúa 

æfingaráætlanir og ársæfingaráætlanir fyrir sína iðkendur. 
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Lokaorð 

Klifur líkt og aðrar íþróttagreinar krefst ákveðinna líkamlegra eiginleika af iðkendum sínum. 

Það er augljóst að til þess að einstaklingur sé fær um að lyfta eigin líkama upp klett eða 

klifurvegg  þarf einstaklingurinn af hafa nægilegan styrk í handleggjum. Að sama skapi þarf 

einstaklingurinn að búa yfir nægilegu úthaldi svo líkami hans gefist ekki upp áður en hann 

kemst upp á topp í klifurveggnum/klettinum. Fleiri atriði á borð við liðleika, fimar 

líkamshreyfingar og útsjónarsemi koma einnig að góðum notum þegar klifrarinn stendur 

frammi fyrir því að velja hentugustu fótstigin og handgripin á leið sinni upp 

klifurvegginn/klettinn (Hörst, 2003). En hvernig öðlast einstaklingar alla þessa líkamlegu 

færni? Það er einfalt svar við því, slík líkamleg færni fæst með æfingum. Til að ná sem mestri 

færni er ekki nóg að mæta í ræktina eða á klifursvæðið og framkvæma einhverjar æfingar 

hugsunarlaust, ef ætlunin er að ná hámarksárangri þá krefjast æfingarnar meiri skipulagningar 

en það. Bestur árangur næst með því að setja sér markmið og skipuleggja æfingarnar fram í 

tímann (Bomba, 1999). 

Við gerð æfingaráætlunar eru mörg atriði sem þarf að skoða og velta fyrir sér. Í fyrsta lagi 

þarf að vita fyrir hvern áætlunin er, er hún fyrir einstakling eða heilt lið? Er um að ræða 

byrjanda eða reyndan klifrara? Á hvaða aldri er klifrarinn og er hann karlkyns eða kvenkyns? 

Öll fyrrtalin atriði skipta máli við gerð æfingaráætlunar, engin áætlun er eins, útlit hennar fer 

alfarið eftir viðfangsefninu (Bomba, 1999).  

Eins og áður segir gerir hver íþróttagrein mismunandi líkamlegar og andlegar kröfur til 

iðkandans. Hversu mikinn styrk, þol og liðleika þarf til að vera góður klifrari? Hver er staða 

iðkandans varðandi þessi atriði? Er hann með nægilega gott þol en vantar meiri styrk? Slík 

atriði skipta máli þegar kemur að því að skipuleggja þjálfun komandi árs. Annað atriði sem 

þarf að hafa í huga við gerð æfingaráætlunar er hvert er markmiðið með æfingunum, það er 

að segja hvaða árangri vill iðkandinn/þjálfarinn ná á árinu? Til að ná fram settum markmiðum 

þarf að leggja meiri áherslu á að æfa þau atriði sem klifrarinn er slakur í en þó má ekki 

gleyma að viðhalda því sem hann er góður í. Vel skipulögð æfingaráætlun kemur í veg fyrir 

tilviljunarkenndar og markmiðslausar æfingar (Bomba, 1999). 

Til að auðvelda skipulagningu ársáætlunar er árinu skipt niður í minni einingar. Árinu er skipt 

niður í tímabil, þessi tímabil nefnast undirbúningstímabil, keppnistímabil og virkt hvíldar 

tímabil. Síðan er hverju tímabili skipt niður í minni einingar, fjölvikuáætlun (nokkrar vikur) 
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og vikuáætlun. Með því að nýta sér einhverja af þeim fjölvikuáætlunum sem kynntar er í 

handbókinni getur þjálfarinn/klifrarinn auðveldað sér enn frekar skipulagningu æfinga. 

Samkvæmt þessum æfingarkerfum tileinkast ákveðinn fjöldi vikna hverju æfingarformi, 

fjöldi vikna sem fer í hvert æfingarform fer allt eftir því hvaða kerfi iðkandinn/þjálfarinn 

notar, hvaða kerfi verður fyrir valinu fer síðan eftir reynslu og getu iðkandans. Með þessu 

móti hefur þjálfarinn/iðkandinn viðmiðunarpunkta fyrir markmiðs setningu og á auðveldara 

með að sjá hvort markmiðum sé náð fyrir hvern hluta ársins og getur þá breytt og bætt 

þjálfunarplaninu út frá því. 

Með gerð þessarar handbókar bætist í, fátæklegt en vonandi vaxandi, safn íslensks efnis 

tengdu klifuríþróttinni. Eins og fram hefur komið fara vinsældir íþróttarinnar vaxandi með 

hverju árinu sem líður og er það að mestu leyti auknum fjölda klifursvæða að þakka. 

Samhliða auknum vinsældum eykst einnig áhugi á þátttöku í klifurkeppnum, með auknum 

þátttökufjölda verður keppnin harðari sem eykur enn frekar pressuna á aukna klifurfærni 

meðal þátttakenda. Ísland er lítil þjóð og því eru Íslendingar sem æfa klifur ekki margir á 

heimsmælikvarða. Íslenskt efni sem fjallar um klifurþjálfun, líkt og klifurhandbókin gerir, á 

vonandi eftir að hjálpa einhverjum klifrurum að bæta færni sína og ýta þannig undir að 

íslenskir klifrarar geti náð langt innan sinnar íþróttar.  
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