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Útdráttur 

 Þessi rannsókn hafði það markmið að kanna áhrif rúmlega 10 vikna 

undirbúingstímabils á líkamlegt atgervi leikmanna í 1.deildarliði á Íslandi. Rannsóknin 

var unnin á tímabilinu 25.janúar 2007 til og með 23.apríl 2007. Þol, hraði og stökkkraftur 

var mældur tvisvar, einu sinni í byrjun og svo aftur í lok 10 vikna tímabilsins. 

Alls tóku 19 leikmenn þátt í rannsókninni en ekki náðist að láta alla taka öll prófin þannig 

að 15 leikmenn tóku þolprófið tvisvar, 14 leikmenn tóku hraðaprófið tvisvar og 10 

leikmenn tóku stökkkraftsprófið í bæði skiptin. Í byrjun var aldur, hæð og þyngd fundin 

út. Meðalaldur leikmanna var 22,26 ár +/- 3,89 ár, meðalhæð var 181,84 cm +/- 5,5 cm. 

Meðalþyngd var 76,78 kg +/- 7,18 kg. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að 

leikmenn bættu þol sitt verulega á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. Aftur á móti kom 

út lakari tími hjá þeimí hraðamælingunum í seinna prófinu. Stökkkraftur leikmanna 

bættist lítillega. 

 Í ritgerðinni er að finna fræðilegan kafla þar sem er fjallað almennt um þol og 

hvernig það tengist knattspyrnu. Einnig er fjallað um styrk og hraða á sama hátt. 

Framkvæmd prófanna eru gerð góð skil og ítarlegar niðurstöður úr prófunum eru settar 

fram. Að lokum er að finna umræður og lokaorð. 
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1.0 Inngangur 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort og hversu miklar breytingar 

undirbúningstímabilið hefði á leikmenn meistaraflokks Stjörnunnar í knattspyrnu. 

Stjarnan hefur líklega bestu aðstöðuna á landinu í dag:  Einn upphitaður gervigrasvöllur í 

fullri stærð, annar upphitaður gervigrasvöllur 60 x 40 metrar, tveir upphitaðir battavellir 

og sér lyftingaaðstaða sem er ekki með neinum tækjum heldur einungis frístandandi 

lóðum og ólympískum stöngum. Meistaraflokkurinn hefur frjálsan aðgang að sundlaug 

og heitum pottum sem eru staðsettir yfir búningsklefa leikmanna. Ástæðan fyrir því að ég 

valdi Stjörnuna er sú að ég er leikmaður þar og vissi að aðal undirbúningurinn fyrir 

Íslandsmótið færi fram á þeim tímapunkti sem rannsóknin átti sér stað. Rannsóknin var 

gerð á tímabilinu 25. janúar 2007 til og með 19. apríl 2007.  

Stjarnan leikur í fyrstu deild tímabilið 2007. Liðið endaði í 5.sæti á síðasta 

tímabili en töluverðar breytingar hafa orðið á leikmannahópi liðsins í vetur. Liðið er ungt 

og skemmtilegt og er til alls líklegt í sumar. 

Knattspyrna er krefjandi íþrótt sem að gerir ýmsar kröfur til leikmanna. Ísland 

hefur þá sérstöðu að undirbúningstímabilið er lengra en keppnistímabilið. Þetta gerir það 

að verkum að þjálfarar verða að vera mjög skipulagðir til þess að koma leikmönnum í 

toppform á réttum tíma. Hætt er við því á 8 mánaða undirbúningstímabili, að leikmenn 

fari upp og niður í formi. Þar af leiðandi verður að gæta þess að hafa þjálfunina 

fjölbreytta og markvissa. Undirbúningstímabilið er mjög langt og strangt en sem betur fer 

eru aðstæður orðnar þannig að hægt er að spila æfingaleiki yfir veturinn og svo auðvitað 

Lengjubikarinn sem brýtur æfingaformið aðeins upp. 

  Í rauninni þarf að vera skipulag og undirbúningur á öllu sem við gerum; hvort sem 

er í vinnu, skóla eða bara að reka fjölskyldu og heimili til þess að ná árangri.  Árangur í 

afreksíþróttum næst ekki nema skipulag sé fyrir hendi og unnið sé markvisst að því að 

bæta árangur.  Sá tími sem við höfum til æfinga er dýrmætur og því nauðsynlegt að nýta 

hann vel, til þess að hámarka afköstin.  Að hafa skipulag í þjálfunargerð er bæði 

mikilvægt fyrir þjálfarann og íþróttamanninn.  Þjálfari sem kemur á æfingu og hefur ekki 

hugmynd um hvað hann ætlar að gera nær ekki árangri.  Þjálfari verður að bera ábyrgð á 

ákefð, dreifingu á álagi og æfingavali til þess að ná fram þeim þáttum sem eru mikilvægir 

hverju sinni.  Hann ber að stórum hluta ábyrgð á því að leikmaður toppi á réttum tíma.  



Fyrir leikmanninn er mikilvægt að hann viti hvað sé framundan til þess að hann hafi að 

einhverju að stefna sem skilar sér í meiri áhuga hjá honum.  Þetta skilar meiri árangri. 

Líkamsmælingar á leikmönnum eru bæði mikilvægar fyrir þjálfarann og 

leikmanninn. Hægt er að nota ýmsar mælingar til þess að finna ástand leikmanna en 

æskilegt er að nota mælingar sem endurspegla það sem áhersla hefur verið lögð á að 

bæta. Til að mynda gefur það lítið að mæla 1RM í bekkpressu hvað eftir annað ef að 

bekkpressa er ekki hluti af æfingaprógraminu. Þó væri hægt að nota prófið til þess að 

bera saman styrk liðsins við niðurstöður frá öðrum liðum til að sjá hvar það stendur 

miðað við það.  

Ástæður fyrir líkamsmælingum geta verið margvíslegar: 

� Til að kanna áhrif þjálfunarprógrams 

� Til að hvetja leikmenn til þess að leggja harðar af sér 

� Til að gefa leikmönnum hlutlæga endurgjöf 

� Til að gera leikmenn meðvitaðri um markmið æfinga 

� Til þess að meta hvort leikmaður sé tilbúinn til þess að spila leik 

� Til þess að gera áætlun um skammtíma- og langtíma þjálfunaráætlanir 

       (Jens Bangsbo 2006 :34)  

 

Áður en farið er í að mæla leikmenn verður að vera búið að ígrunda hverjar kröfur 

leiksins eru. Ég tók 3 mælingar á leikmönnum Stjörnunnar, fyrir og eftir mælingar til þess 

að kanna hvort breyting yrði á ákveðnu tímabili. YoYo intermittent endurance test – level 

2 er þolpróf og fæst niðurstaða með því að reikna út heildarvegalengd sem hlaupin er. 

Sargeant vertical jump mælir stökk- og sprengikraft leikmanna. Hraðapróf með Brower 

timing system yfir 10 og 40 metra til þess að fá fram hlaupahraða leikmanna á þeirri 

vegalengd. Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS 13.0 og excel 

forritið. 

Rannsónarspurningin sem gengið var út frá er: Verður munur á líkamlegu atgervi 

leikmanna á 10 vikna undirbúningstímabili? Mín tilgáta er að leikmenn bæti sig í öllum 

þeim þremur þáttum sem mældir eru. 



2.0 Þol: 
 

2.1 Loftháð þol,  loftfirrt þol og orkukerfin þrjú: 

 Knattspyrnan er skemmtileg íþrótt og gerir þær kröfur til leikmanna að þeir geti 

unnið á hárri ákefð í stuttan tíma sem og á meðal hárri ákefð í langan tíma.  Á meðan á 

æfingu stendur nota vöðvarnir orku sem er annað hvort búin til úr loftháðri orku eða úr 

loftfirrtri orku. Orkukerfin eru þrjú en aðeins oxunarkerfið er loftháð. Framleiðsla á orku 

miðar að því að búa til ATP í vöðvunum. 

 Loftháð þol er skilgreint sem: ,, Geta líkamans til að erfiða í langan tíma með 

miklum styrk og nýta til þess loftháða orku í vöðvum” (Gjerset 1999: 27). Loftfirrt þol er 

skilgreint sem: ,,Geta líkamans til að taka hraustlega á í stuttan tíma og nýta loftfirrta 

orku í vöðvum” (Gjerset 1999:27).   

Orkukerfin eru þrjú og eru skilgreind sem: 

1.ATP-PCr kerfið: loftfirrt og mjög hraðvirkt er ekki sýrumyndandi. Það notar 

ekki súrefni. Þetta kerfi er fljótasta leiðin til að mynda ATP og kemur í veg fyrir 

orkuleysi og er því eins og bráðabirgðalausn. Fosfókreatín gefur fosfat til myndunar ATP 

og 1 mól af ATP er myndað fyrir hvert mól af PCr. Afkastagetan er takmörkuð, PCr er 

tæmt á 3-30 sek (Wilmore og Costill 2004: 124). 

2.Sykurrofsskerfið: loftfirrt og meðal hraðvirkt og er sýrumyndandi.10-12 

efnahvarafabreytingar sem brjóta glúkósa og glýkógen niður í ATP. Pýróþrúgusýran sem 

myndast við loftfirrt sykurrof er breytt í mjólkursýru í stað þess að fara í Krebshringinn.1 

mól af glýkógen myndar 3 ATP en 1 mól af glúkósa myndar 2 ATP af því að það kostar 1 

ATP að breyta glúkósa í glúkósa-6-fosfat. Takmörkuð afgastageta en er aðalorkugjafinn 

frá svona 30 sek upp í 2 mín. Mjólkursýran hindrar sykurrofið á endanum (Wilmore 

2004:124). 

3.Oxunarkerfið: Er loftháð og hægvirkt en mjög endingargott. Oxunarkerfið er 

lang afkastamesta orkukerfið. Það notar súrefni og endar ekki á sýrumyndun. Loftháð 

orkulosun er 13 sinnum afkastameiri en loftfirrtu ferlarnir miðað við sama magn 

glykógens (Gjerset 1999:277).  Til að vöðvarnir geti myndað orku í langan tíma þurfa 

þeir stanslausa orku. Það er háð súrefni til ATP framleiðslu í hvatberum (mitochondria) 

vöðvafrumunnar. Oxunarkerfið getur framleitt svo að segja ótakmarkað magn af ATP og 



er aðalorkugjafinn eftir um 2 mín. Það notar loftháð sykurrof og fitusundrun og hvoru 

tveggja notar krebshringinn og öndunarkeðjuna (Wilmore 2004:126).  

Þessi 3 kerfi vinna saman en ekki í röð beint á eftir hvoru öðru. Stærstur hluti 

ATP er myndað í hvíld á loftháðan hátt í oxunarkerfinu. Við snögga og aukna ákefð 

koma ATP-PCr kerfið og þar á eftir sykurrofskerfið inn í vinnuna. Að lokum mun 

oxunarkerfið taka að sér mestan hluta orkuframleiðslunnar aftur ef orkuþörfin er ekki 

meiri en hámarkssúrefnisupptaka oxunarkerfisins . Á stuttum æfingum af hárri ákefð sem 

eru undir 2 mínútum er orkuframleiðslan fyrst og fremst loftfirrt. Eigi orkuframleiðslan 

að halda áfram umfram þann tíma verður ákefðin að minnka (Wilmore 2004: 122-126). 

 

Í knattspyrnu er loftháð geta einstaklingsins einn stærsti líkamlegi þátturinn í leik 

hans. Í knattspyrnuleik eru margar mismunandi vinnukröfur hvað þol varðar. Kröfurnar 

geta verið frá göngu, skokki og upp í spretti á hárri ákefð (Sampaio og Macas 2003:1). 

Þetta vinnuálag er vanalega framkvæmt hvert á eftir öðru og breytist vinnuálagið á 4-6 

sekúndna fresti. T.d. úr kyrrstöðu í sprett og úr spretti í skokk. Knattspyrnumenn 

framkvæma u.þ.b. 1350 

vinnukröfur í 90 mínútna leik 

(Mohr, Krustrup og Bangsbo:23). 

Eins og sést á myndinni þá er 

stærstur hluti leiksins í loftháðri 

vinnu eða um 90%. Rannsóknir 

sýna að miðjumaður í sterkri 

deild ferðast að meðaltali um 

12,1 km í leik (Bangsbo 

2006:58).        (Mynd: Bangsbo 2006:6) 

 

Því virðist það vera svo að loftháð þol sé gríðarlega mikilvægt fyrir 

knattspyrnumenn. Rannsóknir hafa sýnt samband á milli loftháðrar getu og deildarstöðu 

liðs og á milli þess í hve sterkri deild liðið spilar og þeirrar vegalengdar sem að leikmenn 

fara í hverjum leik (Impellizzeri,Mognoni,Sassi og Rampinini 2003). Rannsóknir á 

líkamlegum kröfum knattspyrnumanna hafa sýnt heilmikla breytingu á undanförnum 10-



20 árum. Þó svo að heildarvegalengd leikmanna hafi ekki breyst umtalsvert þá hafa 

vegalengdir á miklum hraða og sprettum aukist verulega. Nútíma knattspyrnuleikur er því 

leikinn á meiri hraða en áður (Andersen 2006: 5).  

Þetta hefur Jens Bangsbo stutt með rannsókn þar sem hann bar saman þá 

vegalengd sem að leikmenn í hæsta gæðaflokki framkvæma í leik og þá vegalengd sem 

að miðlungs leikmenn framkvæma 

í leik. Þar var niðurstaðan sú að 

leikmenn í hærri gæðaflokknum 

fóru ekki bara lengri vegalengd, 

þeir fóru vegalengdina einnig á 

meiri hraða (Bangsbo 2006:8). 

Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós  

að loftháð þolþjálfun getur aukið  

        (mynd: Bangsbo 2006: 7) 

nokkra þætti sem knattspyrnumenn þurfa að hafa eins og heildarvegalengd í leik, aukið 

úthald á hárri ákefð, fjölda spretta og fjölgað aðstæðum þar sem leikmaður er með 

boltann eða er hluti af samspili (Helgured, Engen, Hoff, Wisloff 2001: 33). 

  

Hæfileikinn til þess að framkvæma æfingar á hárri ákefð hvað eftir annað er 

gríðarlega mikilvægur fyrir leikmenn í háum gæðaflokki (Bangsbo 2006:14). Það er 

almenn vitneskja að knattspyrna er íþrótt sem er unnin í skorpuvinnu (interval) og er 

leikin á hárri ákefð og krefst  samspils á milli loftháðrar vinnu og loftfirrtrar vinnu. Hlaup 

er ríkjandi þáttur í leiknum en samt sem áður eru sprengikraftskröfur eins og sprettir, 

stökk, einvígi og spyrnur mjög stór þáttur í leiknum. Þessar kröfur byggja á hámarksstyrk 

og loftfirrtri afkastagetu, þó sérstaklega á neðri hluta líkamans (Brocherie 2003: 144). 

Eins og kom fram í loftháða kaflanum hér áðan, þá er loftháð vinna 90% af leiknum. Hjá 

úrvalsleikmönnum er heildartími vinnu í hárri ákefð um 7 mínútur í einum 

knattspyrnuleik sem gera um 8% leiktímans í loftfirrtri vinnu (Bangsbo 1994: 47). 

  



Loftfirrt þjálfun getur aukið getu leikmanna til þess að framkvæma vinnu á hárri 

ákefð á meðan leik stendur. Þegar þjálfa á loftfirrt þol knattspyrnumanna þarf að hafa 

sérstök markmið í þjálfuninni (Ekblom 1994: 131) 

1. Að auka getuna til þess að bregðast skjótt við og framleiða kraft snögglega á 

meðan æfingu á hárri ákefð stendur. Þar af leiðandi minnkar leikmaður 

þarfnaðs viðbragðstíma og hækkar afköst sín í sprettum í leiknum. 

2. Að auka afkastagetu til að framleiða kraft og orku einatt í gegnum loftfirrta 

orkuferlið. Með því eykur leikmaður afköst sín í að vinna á hárri ákefð í lengri 

tíma í einu. 

3. Að auka getuna til þess að ná sér eftir lotu af hárri ákefð. Þess vegna þarfnast 

leikmaður skemmri tíma til þess að ná sér áður en hann getur farið aftur í 

vinnu af hárri ákefð síðar í leiknum. Þar af leiðir að hann getur oftar 

framkvæmt vinnu af þessu tagi meðan á leik stendur (Ekblom 1994: 131). 

 

Það eru miklar einstaklingsbundnar kröfur á líkamlegum afköstum leikmanna í 

knattspyrnuleik. Þess vegna ættu æfingar að taka mið af því hvernig vinnu leikmenn í 

tilteknum stöðum stunda og æfingar unnar út frá þeirri vinnu. Við þjálfun loftháðs og 

loftfirrts þols skal ávallt reyna að hafa æfingar í sem líkustum aðstæðum við knattspyrnu 

og ætti því alltaf að nota bolta við þess konar þjálfun. Kostir þess að nota boltann eru að 

þeir vöðvahópar sem eru notaðir í knattspyrnu eru þá þjálfaðir. Einnig eru taktískar- og 

tækniæfingar æfðar undir líkamlegu álagi (Bangsbo 2006:14-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 Styrkur 
 

Líkamlegur styrkur knattspyrnumanna verður æ mikilvægari og er í raun orðinn stór 

þáttur í leik knattspyrnumanna. Leikurinn er orðinn hraðari og þess vegna þarf líkaminn 

að hafa mikinn styrk og kraft til þess að framkvæma þá vinnu sem leikurinn krefst. Vinna 

eins og t.d. hröð hlaup, sprettir, návígi og að hoppa upp í skallabolta krefst þess að það sé 

mikill styrkur í líkamanum til þess að framkvæma slíka vinnu. Þessi vinna krefst þó ekki 

bara vöðvastyrks heldur krefst einnig hraðra efnaskipta og þar af leiðir að knattspyrna er í 

heild sinni orðin meira líkamlega krefjandi. Á komandi árum mun knattspyrna líklegast 

þróast enn meira í þá átt að krefjast meiri vöðvastyrks og krafts (Andersen 2006:5). 

Styrkur er skilgreint sem ,,geta vöðvahóps til að þróa hámarks samdráttarkraft á móti 

þyngd í einum samdrætti”(Heyward 2006:117). Það er mikilvægt að rugla ekki saman 

styrk og krafti. Styrkur er sú vinna sem einstaklingur getur framkvæmt en kraftur er sú 

vinna sem einstaklingur getur framkvæmt á tíma og er því samspil krafts og hraða. T.d. 

tveir einstaklingar sem geta lyft 150 kg í hnébeygju sömu vegalengd. Annar lyftir á 

helmingi styttri tíma en hinn og er því með helmingi meiri kraft (Wilmore 2004:87). Því 

er það nauðsynlegt fyrir íþróttamenn að vera með mikinn kraft en fyrir almenning þá 

skiptir það ekki eins miklu máli. 

Hægt er að flokka vöðvavinnu í fjóra þætti. Isometric training (kyrrstöðuvinna) varð 

mjög vinsæl upp úr 1950 eftir rannsóknir þýskra vísindamanna. Þær sýndu að með 

þessari vinnu myndaðist mikill vöðvastyrkur sem tæki fram úr hreyfivinnu. Þessi tegund 

vöðvavinnu hefur verið mikið notuð í endurhæfingum og er góð leið til að halda í styrk 

og vöðvamassa (Wilmore 2004:108). 

Hægt að skipta hreyfivinnunni í þrjá þætti: Concentric, eccentric og isokinetic 

vöðvavinnu. Í concentriskri hreyfingu er vöðvinni í styttandi vinnu. Þá þarf að nota 

vöðvakraft til þess að koma þyngdinni af stað (Heyward 2006: 117). Í eccentrískri vinnu 

er vöðvinn að halda á móti þyngdinni. Þyngdin þarf þá að vera ívið meiri en vöðvinn 

getur haldið á móti og verður því að gefa eftir, eftirgefandi vinna, og vöðvinn lengist. 

Þetta er mjög mikilvægur þáttur í lyftingum og rannsóknir hafa sýnt að áhrif eccentriskrar 

vöðvavinnu eru allt að 30% meiri en með concentriskri vinnu. 



Isokinetic vinna (jafnhreyfing) er blanda af eccentriskri og concentriskri vinnu. Við þessa 

vinnu verður að vera í tæki en hún gengur út á að það sé mismikil mótstaða eftir því 

hvernig ROM (range of motion) er. Þetta gefur því mikinn styrk þar sem vöðvinn fær 

mikið áreiti allan hreyfiferilinn (Heyward 2006:118).  

 Þrátt fyrir mikilvægi þess fyrir knattspyrnumenn að búa yfir miklum styrk þá er 

mikilvægt að hafa það í huga að leikmenn nálgist ekki styrktarþjálfun með það eitt í huga 

að verða sterkari, heldur nota styrktarþjálfun til þess að auka hlaupahraða, hraðaaukningu 

og draga úr hraða, auka stökkkraft, standast tæklingar og til þess að fyrirbyggja meiðsli 

(Andersen 2006:5). Það má koma í veg fyrir fjölmörg meiðsli 

með réttri styrktarþjálfun. Knattspyrnumenn eru oft á tíðum 

berskjaldaðir gegn tæklingum eða snúningum og þá er mikilvægt 

að hafa rétt hlutfall á milli vöðvahópa. Almennt er talið að 

quadriceps sjái um stökk, spyrnur og þess háttar en hamstrings 

hefur stjórn á hlaupum og stabilizerar hnéð við snúninga og 

tæklingar. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að hamstrings 

vöðvinn sé rétt þjálfaður á knattspyrnumönnum. Jafnvægisæfingar 

fyrir hnélið og eccentrískar æfingar fyrir hamstrings eru lykilatriði 

til að minnka líkur á meiðslum knattspyrnumanna (Brocherie 

2003: 148-149). 

Rannsóknir hafa sýnt mikla fylgni á milli tíma í 10m og 30m 

spretti og 1RM í hnébeygju. Þó hefur verið sýnt fram á að styrktarþjálfun gefi ekki 

aukinn skotkraft (Andersen 2006:6). 

 Eðli leiksins er þannig að leikmaður þarf að hafa mikla afkastagetu í loftháðu þoli 

og einnig góðan styrk. Það er ekki auðvelt að láta þessa tvo hluti vinna saman. Ef 

styrktarþjálfun væri bara þjálfuð ein og sér, án þess að stunda loftháða þjálfun, fengist 

mun meira út úr þjálfuninni. Bæði hvað varðar vöðvastyrk og vöðvastækkun. Loftháð 

þjálfun dregur sem sagt verulega úr áhrifum styrktarþjálfunar. Best er að nota 

undirbúningstímabilið í að vinna í vöðvastyrknum en nauðsynlegt er að stunda markvissa 

styrktarþjálfun yfir keppnistímabilið til þess að reyna að viðhalda þeim styrk og 

vöðvamassa sem búið er að byggja upp (Andersen 2006:6). Á keppnistímabili getur 

reynst erfitt að koma lyftingaþjálfun inn í æfinga- og leikjaáætlanir. Æskilegt er þó að 



lyfta daginn eftir eða tveimur dögum eftir leik, þar sem að glýkógenbirgðir líkamans eru 

aðeins 50-70% eftir leiki. Þess vegna ætti styrktarþjálfun með fáum settum og fáum 

endurtekningum að skaða glykógenbirgðirnar minna heldur en að æfa loftháð á þessum 

dögum. Þetta er mjög mikilvægt til þess að halda í vöðvastyrk á keppnistímabili 

(Andersen 2006:7). 

 

 

 

4.0 Hraði 
 
 Hraði er skilgreindur sem: ,, hæfni vöðvanna til hámarks hraðaaukningar” 

(Gjerset 1999: 127). Í nútíma knattspyrnu þá er hraði einn af lykilþáttum leiksins. Þó svo 

að vinna á hárri ákefð sé minni en 10% af leiknum þá gæti hraði leikmanna á endanum 

ráðið úrslitum leiksins. Leikmenn verða að hafa burði til þess að framkvæma sprett á 

hámarks ákefð, endurheimta orku og svo framkvæma annan sprett á hæsta mögulega 

stigi. Þeir leikmenn sem geta framkvæmt fleiri spretti á hámarks ákefð eru líklegri til þess 

að vinna leiki (Sampaio 2003:1).  

 Tvær nýlegar rannsóknir sýna að það er ekki svo mikill munur á milli 

úrvalsleikmanna og leikmanna í lægri gæðaflokki í 30 metra spretti. Aftur á móti er meiri 

munur á milli þessara hópa í 10 metra spretti sem 

segir okkur að hraðaaukning er mikilvægur þáttur 

hjá úrvalsleikmönnum (Andersen 2006: 7). 

 Lotur þar sem notast er við sprett eiga sér 

stað með 90 sekúndna millibili, þar sem hver 

sprettur er um 2-4 sekúndur. Sprettir geta verið frá 

1% upp í 11% leiktímans (Hoff, Helgured 2004: 

172).  

 Loftfirrtri hraðaþjálfun er hægt að skipta í hraðaþjálfun og hraðaþol. Markmiðið 

með hraðaþjálfun er að auka getu leikmanna til þess að skynja og bregðast skjótt við í 

aðstæðum þar sem hraði er grundvallaratriði. Við þjálfun hraðaþols er hægt að skipta 

þjálfuninni í tvo þætti. Annars vegar í þjálfun þar sem markmiðið er að auka getuna til 



þess að vinna í hámarksafköstum í tiltölulega stuttan tíma. Hinn þátturinn miðar að því að 

auka getuna til að halda við getunni til þess að vinna á hárri ákefð í ákveðinn tíma. Við 

ofangreinda þjálfun verða æfingarnar að fylgja ákveðnum reglum þar sem vinna og hvíld 

eru skipulagðar. Við hraðaþjálfun eiga leikmenn að vinna á hámarksgetu í stuttan tíma, 

innan við 10 sekúndur. Hvíld á milli lota ætti að vera það mikil að leikmenn hafi nánast 

náð sér að fullu til að leikmenn geti framkvæmt næsta sprett á fullri ákefð. Við þjálfun 

hraðaþols þá ætti ákefðin að vera við hámarksgetu leikmanna í 30-90 sekúndur og hvíld 

nánast jafn löng og vinnutíminn (Ekblom 1994: 131). 

Hraðaþjálfun ætti að nota fljótlega eftir að æfing hefst, þegar leikmenn eru óþreyttir. 

Mikilvægt er þó að þeir séu vel heitir þegar byrjað er. Í knattspyrnu þurfa leikmenn oft að 

framkvæma vinnu þar sem þarf að beita krafti á örskotsstundu, t.d. sprett eða 

stefnubreytingu (Ekblom 1994: 131). Þar sem hraði leikmanns getur haft mikilvæg áhrif á 

leikinn er hraðaþjálfun mikilvægur þáttur í æfingaferlinu og ætti aðallega að vera með 

bolta  (Bangsbo 2006:17,26,28). 

 

  



5.0 Aðferð 
 
5.1 Próf: YoYo intermittent endurance test – level 2 

Um prófið: Prófið er þolpróf þar sem einstaklingarnir hlaupa ákveðna vegalengd 

eftir hljóðmerki. Prófið metur getu einstaklinga til þess að framkvæma skorpuvinnu 

(interval hlaup) á ákveðnum tíma með 5 sekúndna hvíld á milli. Hlaupið er á milli keilna 

með 20 metra millibili, fram og til baka, alls 40 metrar. Þegar komið er til baka þá er 

gengið rólega  2,5 metra fram og til baka á 5 sekúndum og svo er næsta ferð farin. Prófið 

er einkum ætlað þeim sem að stunda interval 

íþróttir eins og tennis, handbolta, körfubolta og 

knattspyrnu (Wood 2007). Það eru til 2 stig af 

YoYo intermittent endurance test. Stig 1 er ætlað 

þeim sem eru í lakara formi. Byrjað er á 10 

km/klst og fer stighækkandi. Í stigi 2 er byrjað á 

13 km/klst og er ætlað þeim sem eru lengra 

komnir og í góðu formi.  

       (Búið að leggja brautina fyrir prófið) 

Niðurstaða prófsins fæst með því að finna heildarvegalengd sem hlaupin er á milli 20 

metra keilnanna. Þeir 5 metrar sem gengið er í hvíld teljast ekki með. Þegar 

einstaklingurinn nær ekki að komast á milli keilnanna eftir hljóðmerkinu er hann úr leik 

(Bangsbo, Krustrup, Mohr, Balsom 2006) 

Þýði: 15 leikmenn úr meistaraflokki Stjörnunnar í knattspyrnu þreyttu prófin. 

Meðalaldur þeirra var 22,2 ár, meðalhæð var 180,7 cm og meðalþyngd var 75,3 kg. Allir 

leikmenn úr leikmannahópnum sem voru í líkamlegu standi til að þreyta prófin tóku þátt. 

Markmenn tóku ekki þátt að beiðni þjálfara 

Tæki og tól: Keilur, málband, geisladiskur með yoyo intermittent endurance test 

– level 2, geislaspilari, hljóðkerfi, niðurstöðublað og penni.  

Aðstæður:  Fyrra próf: 25. janúar 2007. Gervigrasvöllur Stjörnunnar í 

Garðabæ. Hiti 5° og vindur 5 m/s 

Seinna próf: 4.apríl 2007. Gervigrasvöllur Stjörnunnar í Garðabæ. 

Hiti 8° og vindur 3 m/s. 



Fyrirmæli: Leikmenn áttu að gera sitt allra besta, reyna eftir fremsta megni að 

hlaupa á þeim hraða þannig að þeir væru komnir á sama tíma að keilum og hljóðmerkið 

heyrðist. Eftir þrjú skipti án þess að ná því augljóslega, var viðkomandi úr leik. Einnig 

áttu þeir að hafa stoppað áður en haldið var af stað í hlaup eftir 5 sekúndna hvíldina.  

Prófun: Í fyrra prófinu tóku 17 leikmenn þátt. Skipt var af handahófi í tvo 9 

manna hópa. Þátttakendur höfðu allir lokið a.m.k. 5 mínútna upphitun áður en prófið 

hófst. Eftir upphitun voru fyrirmæli lögð fyrir 

leikmenn. Að svo búnu röðuðu leikmenn sér á 

keilur á sinni braut og biðu þess að þreyta 

prófið. 

Í seinna prófinu tóku þátt 15 af þeim 17 

leikmönnum sem tóku fyrra prófið. Þar hlupu 

fyrst 12 leikmenn en að því loknu hlupu þrír til 

viðbótar sem höfðu mætt aðeins of seint í 

prófið.          (leikmenn taka prófið) 

Eins og í fyrra prófinu höfðu leikmenn lokið a.m.k. 5 mínútna upphitun áður en prófið 

hófst. Framkvæmd prófsins var alveg eins í fyrra skiptið. 

 

 

 

5.2 Próf: Hraðapróf 

Um prófið: Hraðapróf fyrir knattspyrnumenn er ekki staðlað próf. Menn greinir á 

um hversu löng vegalengdin á að vera sem leikmenn hlaupa. Í samráði við 

leiðsögukennara ákvað ég að mæla leikmenn í 10 metra og 40 metra spretti. Þó svo að 

tími leikmanna í sprettunum geti gefið góða mynd af hversu fljótir þeir eru, þá verður að 

hafa í huga að sprettur í leik er oftast ekki alveg beinn eða án áreitis mótherja. Ennfremur 

ber að taka fram að þó svo að mælt sé með því að hraðaþjálfun sé með bolta þá hlupu 

leikmenn ekki með bolta í hraðaprófinu. 

Þýði: Alls tóku 14 leikmenn úr meistaraflokki Stjörnunnar þátt í báðum 

prófunum.. Meðalaldur þeirra var 21,5 ár, meðalhæð var 182,2 cm og meðalþyngd var 76 

kg. Allir leikmenn sem voru í líkamlegu standi til þess að framkvæma prófið tóku þátt. 



Tæki og tól: Brower timing system (startmotta, tímatökuhlið, skeiðklukka tengd 

við tímatökubúnað), málband, ritföng og blöð. 

Aðstæður: Fyrra próf: Gervigrasvöllur Stjörnunnar í Garðabæ. Hiti 3°, 

vindur 7 m/s. 

   Seinna próf: Gervigrasvöllur Stjörnunnar í Garðabæ. 

Fyrirmæli: Leikmenn áttu að gera sitt allra besta, reyna að halda hraðanum fram 

yfir tímatökuhlið á 40 metrunum. Leikmenn réðu sjálfir hvenær þeir fóru af stað. 

Prófun: Fyrra hraðaprófið var tekið 2.febrúar 2007 viku eftir að fyrra YoYo 

prófið var tekið. Alls tóku 17 leikmenn fyrra 

hraðaprófið. 

Mældir voru 10 metrar og 40 metrar með 

málbandi og þar voru sett upp tímahlið með 

geislum. 

Síðan var sett upp startmotta sem var höfð 

einn metra aftan við byrjunarreit þannig að 

fyrsta skrefið í hlaupinu var inn í tímatökunni.  

           (Leikmaður gerir sig tilbúinn fyrir sprett) 

Startmottan var tengd við tímatökubúnað, stigið var með aftari fæti á mottuna og fór 

tíminn af stað þegar þrýstingurinn fór af henni. 

Leikmenn voru búnir að hita vel upp með skokki og stuttum sprettum til þess að auka 

líkur á hámarks afköstum í mælingunni. Leikmenn hlupu svo í gegnum 10 metra hliðið 

og í gegnum 40 metra hliðið í einum spretti. Skeiðklukkan tók niður tímana á báðum 

sprettunum. Að loknum spretti gengu leikmenn rólega til baka og hvíldu sig þangað til 

þeir voru klárir í annan sprett. Hvíld á milli spretta var aldrei meiri en 3 mínútur. 

Ákveðið var að leikmenn tækju tvo spretti til að byrja með og hefðu þriðja sprettinn til 

vara ef þeim fannst þeir eiga meira inni. 

Í seinna prófinu sem var tekið 16.apríl 2007 tóku þátt 14 af þeim 17 leikmönnum sem 

tóku fyrra prófið. Leikmenn voru líkt og í fyrra prófinu búnir að hita vel upp áður en 

spretturinn hófst. Fyrirmæli og framkvæmd prófsins voru nákvæmlega eins og í fyrra 

prófinu. 

 



5.3 Próf: Sargeant vertical jump 

Um prófið: Prófið miðar að því að finna út stökkkraft einstaklinga. Þetta er 

vinsælt próf meðal íþróttamanna sem þurfa að hafa mikinn sprengikraft í fótum í sinni 

grein. Þar má nefna körfubolta, blak, frjálsar íþróttir, handbolta og knattspyrnu. Reyndar 

er það svo að í stökkinu má nota armsveiflu til þess að stökkva og það er reyndar stór 

þáttur af því. Þess vegna getur styrkur í efri hluta líkamans haft töluvert mikil áhrif 

(Kroon, S 2006.). 

Þýði: Alls tóku 10 leikmenn úr meistaraflokki Stjörnunnar þátt. Meðalaldur þeirra 

var 21,7 ár, meðalhæð var 181,7 cm og meðalþyngd var 74,05 kg. Þeir leikmenn sem 

voru í líkamlegu standi til þess að framkvæma prófið tóku þátt að því  tilskildu að þfðu 

tekið þátt í hraðaprófinu. 

Tæki og tól: Málband, plakat, krít, ritföng 

Aðstæður:  Fyrra próf: Innandyra 

   Seinna próf: Innandyra  

Fyrirmæli: Leikmenn áttu að gera sitt allra besta og fékk hver þeirra þrjár 

tilraunir til þess að ná sínu besta. 

Prófun: Fyrra prófið var tekið 14.febrúar 2007. 10 leikmenn tóku þátt. Sett var 

upp plakat sem leikmenn náðu upp í með fingurgómum. Leikmenn stóðu svo með litla 

krít á fingrum, teygðu sig upp í plakatið og settu punkt í hæstu stöðu. Síðan stukku þeir 

eins hátt og þeir gátu og settu punkt í hæstu stöðu. Síðan var bilið mælt á milli neðri og 

efri punkts. Þetta endurtóku leikmenn tvisvar sinnum og voru allar mælingar færðar til 

bókar. 

Seinna prófið var tekið 23. apríl 2007 og tóku 10 leikmenn þátt. Fyrirmæli og 

framkvæmd voru nákvæmlega þau sömu og í fyrra prófinu. 

 

 

 

 
 



 

6.0 Niðurstöður  
 
6.1 YoYo intermittent endurance test – level 2 

  Aldur  Hæð  Þyngd 
N  15  15  15 
Meðaltal 22,2  180,7  75,3 
Staðalfrávik 4,31  5,30  6,89 
Minimum 17  170,5  67 
Maximum 34  187,5  88 
 
 
 
Tafla 6.1.1. Taflan sýnir samanburð á vegalengd í fyrra og seinna prófi.  

 

 Fyrra  Seinna 
1 1560 m  2200 m 
2 1040  2440 
3 1280  2440 
4 1720  3720 
5 1040  1720 
6 2000  3760 
7 1240  2520 
8 1840  4000 
9 1280  2160 
10 1600  2880 
11 3640  4320 
12 3160  4040 
13 2200  3280 
14 3880  4320 
15 2680  2280 

 

Á töflunni sést vel hversu mikil bæting er á milli prófa. Það er aðeins einn leikmaður sem 

bætir sig ekki á milli prófa. Aðrir leikmenn bæta sig töluvert. Þó svo að sá leikmaður sem bætir 

sig ekki má sjá að hann er vel yfir meðaltali í fyrra prófinu. Það eru 7 leikmenn sem hlaupa yfir 

3000 metra sem er mjög gott. 

Tafla 6.1.2 Taflan sýnir marktækni á milli fyrra og seinna prófs í YoYo prófi 

    
YoYo 
test_1 

YoYo 
test_2 

YoYo 
test_1 

Pearson 
Correlation 

1 ,746(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,001 

  N 15 15 

YoYo 
test_2 

Pearson 
Correlation 

,746(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,001   

  N 15 15 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tafla 6.1.3 Taflan sýnir meðaltalsvegalengd á milli fyrra og seinna YoYo prófs. 
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Í fyrra prófinu er meðaltals vegalengd 2010,7 metrar en í því seinna er meðaltals vegalengd 3072 

metrar. Það gerir bætingu upp á 52,8%. Bætingin er marktæk p < 0,01 miðað við 99,9% 

marktæktarmörk. Þó svo að meðaltalið sé nokkuð hátt skal athuga að það eru 8 leikmenn sem ná 

ekki meðaltalinu. Það eru 7 leikmenn sem hlaupa langa vegalengd og ná því að hækka meðaltalið 

verulega. 

6.2. Hraðatest 

  Aldur  Hæð  Þyngd 
N  14  14  14 
Meðaltal 21,5  182,2  76 
Staðalfrávik 2,65  5,47  6,44 
Minimum 17  170,5  66,5 
Maximum 28  191  90 
 
Tafla 6.2.1. Taflan sýnir samanburð á tíma leikmanna í 10 metra spretti miðað við fyrra og 

seinna próf.  

10m Fyrra  Seinna 
1 1,74 sek  2,04 sek 
2 1,74  1,91 
3 1,76  1,86 
4 1,74  1,82 
5 1,54  1,78 
6 1,76  1,81 
7 1,71  1,8 
8 1,75  1,75 
9 1,79  1,79 
10 1,88  1,89 
11 1,89  1,92 
12 1,77  1,86 
13 1,78  1,72 
14 1,74  1,82 
 

Aðeins einn leikmaður bætir tíma sinn milli prófa á fyrstu 10 metrunum. 10 leikmenn eru með 

lakari tíma í seinna prófinu miðað við það fyrra og 3 leikmenn standa í stað. 
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Tafla 6.2.2. Taflan sýnir samanburð á tíma leikmanna í 40 metra spretti miðað við fyrra og 

seinna próf. 

40m Fyrra  Seinna 

1 5,53 sek  5,81sek 
2 5,34  5,46 
3 5,62  5,66 
4 5,4  5,55 
5 5,21  5,49 
6 5,37  5,49 
7 5,25  5,46 
8 5,04  4,97 
9 5,33  5,27 
10 5,51  5,48 
11 5,54  5,54 
12 5,37  5,48 
13 5,18  5,2 
14 5,76  5,57 
 
 

4 leikmenn bæta tíma sinn á þessari vegalengd. Einn leikmaður stendur í stað og 9 

leikmenn koma út með lakari tíma. 

 
Tafla 6.2.3. Taflan sýnir marktækni á milli fyrra og seinna prófs í 10 m spretti  

    10m sprettur_1 10m sprettur_2 

10m sprettur_1 Pearson Correlation 1 ,282 

  Sig. (2-tailed)   ,328 

  N 14 14 

10m sprettur_2 Pearson Correlation ,282 1 

  Sig. (2-tailed) ,328   

  N 14 14 

 
Tafla 6.2.4. Taflan sýnir meðaltalstíma á milli fyrra og seinna hraðaprófs á 10 metra kafla. 
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Niðurstaðan úr seinna prófinu 0,08 sekúndubrotum lakari miðað við fyrra prófið. Munurinn á 

milli prófanna er ekki marktækur miðað við 99,9% marktækatrmörk. 
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Tafla 6.2.5. Taflan sýnir marktækni á milli fyrra og seinna prófs í 40 m spretti  

    40m sprettur_1 40m sprettur_2 

40m sprettur_1 Pearson Correlation 1 ,747(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,002 

  N 14 14 

40m sprettur_2 Pearson Correlation ,747(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,002   

  N 14 14 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 
 
Tafla 6.2.6. Taflan sýnir meðaltaltíma á milli fyrra og seinna hraðaprófs á 40 metra kafla. 
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Niðurstaðan úr seinna prófinu er 0,07 sekúndubrotum lakari miðað við það fyrra. Munurinn á 

milli prófanna er marktækur p<0,01 miðað við 99,9% marktækatrmörk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3 Sargeant jump test 
 
  Aldur  Hæð  Þyngd 
N  10  10  10 
Meðaltal 21,7  181,7  74,05 
Staðalfrávik 4,57  3,71  5,74 
Minimum 17  175  66,5 
Maximum 28  187  88 
 
Tafla 6.3.1. Taflan sýnir samanburð á milli stökkhæðar í fyrra og seinna prófi. 

 
Fyrra  Seinna 

1 50,5 cm  50,5 cm 
2 51  53,5 
3 55,5  57 
4 52  51 
5 58  57,5 
6 52  51,5 
7 62,5  61,5 
8 43,5  43 
9 59,5  60 
10 41,5  42,5 
 

4 leikmenn bæta sig, 1 leikmaður stendur í stað og aðrir eru með aðeins lakari árangur. 

 
Tafla 6.3.2 Taflan sýnir marktækni milli fyrra og seinna stökkprófs  
 

    Sargeant_1 Sargeant_2 

Sargeant_1 Pearson Correlation 1 ,984(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 

  N 10 10 

Sargeant_2 Pearson Correlation ,984(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000   

  N 10 10 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tafla 6.3.3. Taflan sýnir meðaltals árangur á milli fyrra og seinna stökkprófs. 

Meðaltal úr fyrra og seinna Sargeant jump test
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Þar kemur í ljós að meðaltalsárangur er 0,02 sentímetrum betri í seinna prófinu þrátt fyrir að 

einungis 40% leikmanna hafi bætt árangur sinn. Bætingin á milli prófa er marktæk p <0,01 miðað 

við 99,9% marktæktarmörk 
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7.0. Umræður  
  

YoYo próf: Þar sem YoYo prófið er nokkuð nýtt af nálinni þá hefur reynst erfitt 

að finna samanburð við þær niðurstöður sem ég fékk út í rannsókninni. Þetta próf er 

nýlega komið inn á íslenskan markað og sem dæmi um það þá var ég sá fyrsti sem fékk 

prófið lánað á skrifstofu Knattspyrnusambands Íslands en KSÍ keypti 5 diska til þess að 

lána þjálfurum.  

 Það er þó alveg ljóst að leikmenn bættu sig í þoli á milli prófa. Það eru einir 6-7 

leikmenn sem hlaupa mjög langt í þessu prófi og þar af eru 2 sem klára prófið sem hlýtur 

að teljast afrek. Meðaltalið hækkar mjög mikið á milli prófa en þegar rýnt er í tölurnar þá 

má sjá að niðurstöðurnar skiptast í tvo hópa. Þeir 6-7 leikmenn sem hlaupa lengst fara vel 

yfir 3500 metra og eru töluvert langt yfir þeim sem eru í neðri hlutanum og þeir hækka 

því meðaltalið verulega. Aðrir leikmenn hlaupa ekki jafn langt og eru að hlaupa í 

kringum 2400 metra. 

 Meðaltalsvegalengd milli prófa hækkar um rúmalega 1000 metra og er bætingin 

marktæk miðað við 99,9% marktæktarmörk.. Á milli prófa æfðu leikmenn stíft og mikil 

áhersla var lögð á þolið, bæði með útihlaupum sem og að ákefð jókst á æfingum. Einnig 

voru fleiri leikir sem leikmenn spiluðu á þessum tíma. Þó ber að hafa í huga að andlegi 

þátturinn getur spilað stórt hlutverk í svona hlaupaprófum. Þessi próf eru ekki eitthvað 

sem leikmenn eru hrifnir af og það getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Erfitt er að meta 

hvort leikmenn hafi gert sitt allra besta. Ég vil meina að í fyrra prófinu hafi nokkrir 

leikmenn átt meira inni þegar þeir gáfust upp og því skekki það niðurstöðuna úr fyrra 

prófinu. Í seinna prófinu vildu allir bæta sig verulega og því tel ég að menn hafi farið sem 

næst því að klára sig algjörlega. 

 Ég fann tvær niðurstöður til þess að gera samanburð. Önnur er af 17 ára 

leikmönnum úr u-18 ára landsliðshópi í Singapúr. Þar var meðalvegalengd þeirra 1676 

metrar (Aziz, Tan og Teh 2005). Leikmenn Stjörnunnar eru því þó nokkuð yfir því í fyrra 

testi með 2010,7 metra og fara næstum helmingi lengri vegalengd í seinna prófinu með 

3072 metra. Einnig fékk ég niðurstöður frá meistaraflokki Fylkis í knattspyrnu fyrir 

góðvild þjálfara þeirra, Leifs Garðarssonar. Leikmenn Fylkis hafa tekið prófið þrisvar 

sinnum. Besta niðurstaðan af þessum þremur prófum er 2025,5 metrar að meðaltali. Það 



er mjög svipað þeim niðurstöðum sem ég fékk út úr fyrra prófinu. Hins vegar ef litið er á 

seinna prófið hjá mér þá fara leikmenn Stjörnunnar tæpum 1000 metrum lengra að 

meðaltali. Ég veit ekki á hvaða tímapunkti þessi próf voru tekin hjá Fylki þannig að 

varhugavert er að gera beinan samanburð. Ég reikna með því að þeir hafi tekið prófið um 

miðjan vetur og þeir hafa því líklegast bætt sig töluvert í þoli á þeim tíma. Miðað við 

þessar tölur þá má segja að leikmenn Stjörnunnar komi vel út úr þessu prófi og standast 

alla vega íslensku úrvalsdeildarliði snúning. 

  

Hraðapróf: Sprettmælingarnar hafa mjög mikið gildi fyrir knattspyrnumenn, þó 

sérstaklega 10 metra spretturinn. Hann er meira afgerandi í leiknum því fyrstu metrarnir 

eru svo mikilvægir. Það er sjaldnast að leikmenn nái hámarkshraða í spretti en 40 metra 

spretturinn ætti að gefa góða mynd af því hversu hraðir leikmenn eru á lengri vegalengd. 

Áreiðanleiki prófsins er nokkuð hár þar sem tæki og tól sem notuð eru við prófið eru 

viðurkennd og búnaðurinn var settur upp nákvæmlega og eftir ströngustu skilyrðum. Það 

getur þó haft áhrif að prófið var tekið úti og því gætu ytri aðtæður hugsanlega haft áhrif. 

Þó var leitast við að hafa veðrið svipað í báðum prófunum. Einnig verður að athuga þegar 

niðurstöður eru bornar saman við aðrar að startmottan er ekki alltaf staðsett á sama stað. Í 

mínu tilviki var mottan staðsett 1 metra fyrir aftan byrjunarreit sem gerði það að verkum 

að fyrsta skrefið er inn í tímatökunni. 

Niðurstöður prófanna koma þó aðeins á óvart þar sem það kom út lakari tími í 

bæði í 10 metra sprettinum sem og 40 metra sprettinum. Tímarnir í 10 metra sprettinum 

eru ekki marktækir miðað við 99,9% marktæktarmörk en aftur á móti er marktækur 

munur á 40 metra sprettinum. Ástæður fyrir lakari tíma eru óljósar en tímasetning 

prófsins var kannski ekki fullkomin. Seinna prófið var tekið skömmu eftir páskafrí þar 

sem liðið fékk meira frí en venjulega og það gæti haft sín áhrif. Einnig tíðkast það yfir 

páskana að borða stórar máltíðir og það eitt gæti hafa leitt til þess að menn voru þungir á 

sér. Önnur ástæða sem ég tel að geti haft veruleg áhrif er æfingaformið vikurnar á undan 

hjá þeim. Þá er ég að tala um hvernig æfingar hafa verið stundaðar. Þegar fyrra prófið var 

tekið höfðu leikmenn verið markvisst í styrktarþjálfun í 3 mánuði á undan a.m.k. tvisvar í 

viku. Þegar seinna prófið var tekið þá hafði það æxlast þannig að 8 vikum á undan þá 

hafði styrktarþjálfunin verið einu sinni í viku til þess að viðhalda þeim styrk sem búið var 



að byggja upp. Vegna leikja, skipulagsbreytinga og annarra ástæðna þá höfðu fjölmargir 

leikmenn ekki stundað styrktarþjálfun í 4-5 vikur áður en prófið var tekið. Vitað er að 

líkaminn er fljótur að tapa styrk og þegar farið er að hlaupa meira, t.d. vegna fleiri leikja 

og fleirri fótboltaæfinga þá er líkaminn enn fljótari að tapa styrknum en ella. Þess vegna 

tel ég ástæðuna fyrir lakari tíma í seinna prófinu vera þá að sprengikraftur leikmanna var 

minni á þessum tímapunkti heldur en í seinna prófinu. 

 Þegar tímarnir eru bornir saman við önnur lið þá eru Stjörnumenn lakari á fyrstu 

10 metrunum. Rannsókn sem var gerð á 3 liðum í Úrvaldeildinni á Englandi sýndi að 

meðaltími á fyrstu 10 metrunum var 1,73 sek hjá aðalliði og 1,71 sek hjá varaliði. Þessi 

rannsókn náði yfir 89 leikmenn (Dunbar 2003: 155). Önnur rannsókn á tveimur liðum úr 

ensku úrvalsdeildinni sýndi fram á tímann 1,74 sek hjá aðalliði og 1,73 sek hjá varaliði í 

10 metra spretti (Dunbar 2003: 131). Tíminn úr fyrra prófinu hjá Stjörnunni var 1,76 sek 

að meðaltali og 1,84 sek að meðaltali úr því seinna. Það er því ljóst að leikmenn 

Stjörnunnar eru örlítið hægari á fyrstu 10 metrunum. 

  

Sargeant vertical jump: Ég tel að gildi prófsins sé mikið. Út frá þessu prófi getum við 

mælt stökkkraft sem gefur góða vísbendingu um snerpu og styrk í fótum. Stökkkraftur er 

nátengdur sprengikrafti og því valdi ég þetta próf. Þetta eru eiginleikar sem eru gríðarlega 

mikilvægir í knattspyrnu. Ég bjóst við því fyrir seinna prófið að leikmenn myndu stökkva 

lægra í því seinna líkt og leikmenn voru hægari í seinna hraðaprófinu. Ég hafði í raun 

fyrir mér sömu ástæður þ.e. tímasetning prófsins og það að leikmenn höfðu ekki verið í 

styrktarþjálfun og sprengikraftsæfingum í töluverðan tíma. Þetta próf er fljótlegt og 

auðvelt í framkvæmd og því gekk það hratt fyrir sig. Það reynir lítið á leikmenn og þeir 

finna ekki til þreytu eftir að hafa tekið prófið. Þetta próf fékk mjög jákvæð viðbrögð frá 

leikmönnum og því held ég að hver einn og einasti leikmaður sem tók prófið hafi gert sitt 

allra besta. 

Það er marktæk bæting í stökkkrafti leikmanna á milli prófa þrátt fyrir að bætingin sé að 

meðaltali aðeins 0,2 cm. Meðaltalið úr fyrra prófinu var 52,6 cm og úr því seinna 52,8 

cm. Þegar maður ber niðurstöðurnar saman við aðrar mælingar sem gerðar hafa verið á 

stökkkrafti knattspyrnumanna þá kemur liðið ekki nógu vel út. Rannsókn sem var gerð á 

89 leikmönnum úr 3 liðum úr ensku úrvalsdeildinni leiddi í ljós að meðalstökkkraftur í 



aðalliði var 57,37 cm. Það eru því um 3 leikmenn úr minni rannsókn sem ná þeirri 

stökkhæð. Meðalstökkkraftur í varaliði var hins vegar 54,74 cm (Dunbar 2003:157). 

Önnur rannsókn sem var gerð á 42 leikmönnum úr 2 liðum í ensku úrvalsdeildinni sýndi 

að meðalstökkkraftur þeirra var 60,9 cm í aðalliði og 59,9 cm í varaliði. Það er því aðeins 

einn leikmaður úr mínum mælingum sem nær því með 62,5 cm. 

Það voru allt frekar ungir strákar sem tóku þátt í stökkkraftsprófinu. Meðalaldur þeirra 

sem tók þátt var 21,7 ár og þar af er einn sem er 34 ára. Því tel ég að á næstu 1-2 árum 

muni þessir ungu leikmenn verða mun sterkari og fá meiri sprengikraft. 

 

 

8.0 Ályktun 
 
Eftir að hafa tekið þessar líkamsmælingar á meistaraflokki Stjörnunnar í knattspyrnu má 

segja að þeir hafi komið mér örlítið á óvart. Fyrirfram taldi ég að fleiri leikmenn væru 

með meiri hraða og stökkkraft. Það kom mér samt ekki á óvart að þeir hafi hlupið langt í 

YoYo prófinu. Liðið er ungt og það eru margir leikmenn sem hafa mikla hlaupagetu. Því 

kemur það mér ekki á óvart að þeir hafi í fyrsta lagi bætt sig á milli prófa heldur hafi 

einnig margir leikmenn náð góðri útkomu í hlaupaprófinu. Ég vonaðist reyndar eftir því 

að þeir myndu bæta hraða sinn á milli prófa en ég held að mikil áhersla á hlaup hafi tekið 

sinn toll af hraða og stökkkrafti. Þegar tíminn í sprettunum er skoðaður vel þá má sjá að 

þó nokkrir leikmenn eru gríðarlega fljótir. Hvað stökkkraftinn varðar þá tel ég eins og 

kom fram í umræðunum að flestir þessara leikmanna eigi eftir að styrkjast á næstu 1-2 

árum. Tilgáta mín um að leikmenn myndu bæta sig í öllum þáttum á milli prófa stenst 

ekki þar sem þeir voru lakari í hraðaprófinu í seinna skiptið. Marktæk bæting kom þó 

fram í hlaupa- og stökkkraftsprófinu.  



9.0 Lokaorð 
 

Gerð þessa lokaverkefnis hefur verið skemmtileg og krefjandi. Verkefnið hefur 

nýst mér vel og ég vona að það nýtist mfl. Stjörnunnar. Miðað við þær niðurstöður sem 

ég fæ þá er hægt að nýta þær í að einstaklingsmiða þjálfunina til þess að bæta þá þætti 

sem einstaka leikmenn þurfa að bæta. Öll prófin sem ég tók eiga að geta nýst 

knattspyrnumönnum. YoYo prófið og Sargeant vertical jump er hægt að taka án mikils 

kostnaðar. Hins vegar eru hraðamælingarnar flóknari og dýrari í framkvæmd. Ég tel það 

mjög mikilvægt fyrir þjálfara að taka próf á sínum leikmönnum til þess að fylgjast með 

framförum og ástandi leikmanna sinna. Ekki síst hérna á Íslandi þar sem 

undirbúningstímabilið er það langt að erfitt getur reynst að láta leikmenn toppa á réttum 

tíma.  

Ég vil þakka Lárusi Guðmundssyni þjálfara meistaraflokks Stjörnunnar fyrir að gefa mér 

færi á að taka liðið í mælingar. Einnig vil ég þakka leikmönnum meistaraflokks 

Stjörnunnar fyrir að taka þátt. Framtíðin hjá félaginu er björt, margir efnilegir leikmenn 

og þeir eiga að standast bestu liðunum snúning. Leifur Garðarsson þjálfari meistaraflokks 

Fylkis í knattspyrnu fær þakkir fyrir að láta mig hafa upplýsingar um niðurstöður þeirra í 

YoYo prófinu og Örn Ólafsson fær þakkir fyrir leiðsögn við þetta verkefni. 
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Jóhann Björn Sveinbjörnsson, 1311823339 

 Garðabæ, 30.apríl 2007 
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