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ANSAathletics – lyftingarnámskeið fyrir 
körfuknattleiksfólk 
Áfram körfubolti!       
 

Ein af áskorunum íslensks körfuknattleiksfólks þegar það fer til Bandaríkjanna til að spila körfubolta 
og læra er að spila í takt við körfuknattleiksfólk sem er framar af líkamlegum burðum í snerpu og styrk. 
Ástæða þessa er ekki síst áhersla í menntaskólum (e. high schools) og sérstaklega háskólum þar vestra 
á ólympískar- og kraftlyftingar. Það er kominn tími til að íslenskt körfuknattleiksfólk tileinki sér slíkar 
æfingar yfir leiktímabilið og sérstaklega yfir undirbúningstímabilið. Þetta námskeið hentar öllu 
getustigum, bæði byrjendum og þeim sem eru lengra komin í grunnlyftingaræfingum. Nú er bara að 
drífa sig og skrá sig – þessar æfingar munu skila stórstígum framförum í snerpu og styrk á vellinum.  
 
Námskeiðið er í boði fyrir körfuknattleiksfólk, drengi og stúlkur, frá 16 til 20 ára (árg. 2005 til 2001). Á 
námskeiðinu er þátttakendum leiðbeint hvernig á að beita réttri tækni í grunnlyftingaæfingum eins 
og jafnhöttun, réttstöðu og hnébeygju ásamt ýmsum stoð æfingum sem koma sér vel fyrir íþróttafólk 
en nánast allir háskólar í Bandaríkjunum láta leikmenn í kvenna og karlaliðum sínum stunda slíkar 
æfingar af krafti til að bæta snerpu, stökkkraft, jafnvægi og hreysti. Stórar æfingar sem þessar þar 
sem allur líkaminn vinnur á samhæfðan hátt skilar sér í miklum framförum í bland við 
körfuknattleiksæfingar. Æfingarnar styrkja hné og mjaðmir, bæta jafnvægi, líkamsstöðu og fyrirbyggja 
meiðsli ekki síst hjá konum. Fyrst og fremst er horft til þess að iðkendur nái tækninni í æfingum, auknar 
þyngdir skila sér síðar með góðri ástundun þessara grunnæfinga.  
 
Námskeiðið er kennt við fyrsta flokks aðstæður í Sporthúsinu og kennari enginn annar er Jens Andri 
Fylkisson, ÍAK einkaþjálfari og lyftingaþjálfari sem sérhæfir sig námskeiðum í ólympískum-, 
kraftlyftingum og ýmis konar styrktarþjálfun. Jens hefur leiðbeint fremsta kraftlyftingar- og 
frjálsíþróttaíþróttafólki auk knattspyrnu og handboltafólks hér á landi. Nú gefst körfuknattleiksfólki 
tækifæri að æfa þessar mikilvægu grunn lyftingaræfingar við fyrsta flokks aðstæður í Sporthúsinu í 
Kópavogi, en hópurinn verður með stóran og bjartan æfingasal til umráða báðar helgar sem 
námskeiðið fer fram. Nánari upplýsingar um Jens á Instagram undir jensandri og www.sporthusid.is  
 
Námskeið er haldið laugardag og sunnudag 19. og 20 júní frá kl. 10 til 12 báða daga og síðan aftur á 
sama tíma um helgi tveimur vikum seinna, 3. og 4. júlí 2021. Námskeiðið kostar aðeins 18 þús kr. fyrir 
hvern þátttakanda. Það sem er innifalið í námskeiði er eftirfarandi:  
 

 Fyrsta flokks aðstaða fyrir hópinn í Sporthúsinu undir handleiðslu Jens Andra allan tímann 
 Kynningar á matarræði, praktískum atriðum um hollustu og matarræði ásamt lýsingu á dæmigerðum 
degi hjá íþróttamönnum í bandarískum háskólum 

 Mælingar á stökkkrafti í upphafi námskeiðs og í lokin 
 Frí notkun á lyftingarappi í 12 vikur til að fylgja æfingaprógrammi eftir 
 Þátttakendur fá orku og prótein drykki og ávexti þegar tíminn er hálfnaður í 10 mín pásu til að hlaða 
batteríin bæði laugardag og sunnudag  

 Æfingar með frábærum hópi körfuknattleiksfólks sem ætlar að ná tökum á stórum árangursríkum 
lyftingaræfingum sem mun skila sér í auknum styrk og úthaldi.   

http://www.sporthusid.is/
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Skráning fer þannig fram að þú sendir staðfestingarpóst um mætingu með nafni og kennitölu á 
ansathletics@ansa.is ásamt tilvísun/staðfestingu á greiðslu á 18 þús kr. inn á reikning ANSAathletics 
0133-26-000341, kt. 630207-2310 í seinasta lagi fimmtudaginn 17. júní 2021. 
 
Námskeiðið er opið öllu körfuknattleiksfólki en þau sem hafa skráð sig á hjá ANSAathletics ganga fyrir 
ef námskeiðið fyllist. Við hvetjum þau sem mæta á námskeiðið að fá með sér liðsfélaga/vin/vinkonu 
á námskeiðið. Hvetjum þig til að taka stökkið og mæta á námskeiðið - aukinn styrkur og snerpa mun 
fljótlega koma í ljós. Auk þess verður þetta áhugavert og skemmtilegt!  
 
Mæting í eða með íþróttafatnað, með vatnsbrúsann líkt og fyrir körfuboltaæfingu. Það er fyrstaflokks 
búningsklefar og sturtuaðstaða í Sporthúsinu. Þá eru einnig heitir og kaldir pottar inn af 
búningsklefum sem þátttakendur er hvattir til að nýta sér í lok námskeiðsins. Gott að hafa síðermaboli 
og buxur yfir til að hita upp og stuttbuxum og bol undir þegar líður á æfinguna.  
 
Endilega hafðu samband með pósti á ansaathletics@ansa.is eða hringdu ef þú ert með spurningar og 
við munum svara fljótt og vel.  
 
Með körfuboltakveðju, 
Dani (dani@ansaathletics.is, 768-5439),  
Hlynur (hlynur@ansaasthletics.is, 849-5607) 
Magnús Ívar (magnus@ansaathletics.is, 853-8670)  
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