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Kæri nemandi
Allir námsmenn þurfa að temja sér  
góðar námsvenjur. 
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þér við lestur.
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Skoðaðu bókina vel, einnig myndir 
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Gott er að gera skýringarmyndir  
eða hugarkort.
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Hugsaðu um það sem þú hefur lært  
og tengdu við það sem þú vissir áður.

Reyndu að endursegja textann  
með eigin orðum.
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Stöngin inn 
Boltinn flýgur upp í samskeytin á seinustu andartökum  
leiksins. Framherjinn skorar með glæsilegri bakfallsspyrnu*  
eftir hárnákvæma sendingu. Hvílíkt mark! Áhorfendur  
standa á fætur og fagna gríðarlega. Sigurinn er í höfn  
í þessum úrslitaleik mótsins. Sigurvegararnir hlaupa  
fagnandi að áhorfendum en mótherjarnir lúta í gras,  
hnípnir. Hver hefði trúað því að nýliðarnir myndu standa  
uppi sem sigurvegarar og vinna meistarana frá því  
í fyrra í hreinum úrslitaleik? En svona er knattspyrnan.  
Það skiptast á skin og skúrir.

Knattspyrna er vinsæl íþrótt. Ekki bara á Íslandi, heldur  
um allan heim. Skiptir þá ekki máli hvort talað er um  
football, calcio, fussball, soccer, voetball, jalkapallo,  
futebol eða fótbolta. Stelpur og strákar, ungir og gamlir,  
efnaðir og fátækir leika knattspyrnu. Margir hafa orðið  
vinir eftir að hafa leikið sér saman með fótbolta á tjald- 
stæði í sumarferð. 

Hvað þýðir að fara á völlinn?

Hvað þýðir að horfa í beinni?

Hvort talar þú um knatt-
spyrnu eða fótbolta?

Hvort leikur þú eða spilar 
knattspyrnu?

Er einhver munur á merkingu 
orðanna, knattspyrnulið, 
knattspyrnufélag og 
knattspyrnuklúbbur?

Margir kannast við að hafa 
verið spurðir að því með 
hvaða liði þeir haldi í ensku.  

Hvað er eiginlega átt við? 

Er þetta einhver  
málfræðispurning? 

?

?
*Undirstrikuð orð eru útskýrð aftast í bókinni



4

Ef þú ferðast til fjarlægra landa eru allar líkur á því að þú  
getir tekið þátt í knattspyrnuleik og leikið eftir sömu reglum  
þar og gilda hér á Íslandi. Enda er ekki margt sem þarf til:  
Völl, einn bolta, tvö lið og tvö mörk.

Það er hægt að rökræða knattspyrnu út í hið óendanlega.  
Var þetta fallegt mark? Hvaða lið er best? Var þetta réttlátur 
dómur? Hver er besti leikmaðurinn? Þannig vekur knattspyrna 
ekki aðeins áhuga þeirra sem að æfa íþróttina, heldur njóta  
þess margir að horfa á knattspyrnuleiki, ræða leikinn og sumum 
þykir gaman að spila knattspyrnu í tölvuleikjum. Knattspyrnu 
fylgir bæði gleði og sorg. Margir verða leiðir, hryggir, sorgmæddir 
og jafnvel reiðir ef knattspyrnuliðið þeirra tapar leik. Að sama 
skapi fyllast þeir stolti, gleði, og jafnvel ofsakæti ef liðið sigrar. 
Sætustu sigrarnir verða oft á erkifjendum og nágrönnum.  
Þannig þykir fylgismönnum Fimleikafélags Hafnarfjarðar (FH)  
ekki óskemmtilegt að sigra Hauka.

Þú getur fundið ýmsar 
skemmtilegar upplýsingar 
um knattspyrnu á heimasíðu 
Knattspyrnusambands Íslands. 
Veist þú til dæmis hvað 
vítapunkturinn á að  
vera langt frá marki? ?

Það þarf ekki margt til: Völl, einn bolta, tvö lið og tvö mörk.



5

Íslenskir knattspyrnumenn og danskir skátar kepptu á Melavellinum 1913.

Ágrip af sögu knattspyrnunnar
Í sögu mannkyns má finna marga leiki sem  
felast í því að koma bolta með margvíslegum hætti  
í mark. Þannig má rekja knattspyrnuna margar aldir  
aftur í tímann og er álitið að forfaðir hennar hafi verið  
íþróttin zu qiu sem leikin var í Kína fyrir meira en 2000  
árum síðan. Knattspyrna var vinsæl íþrótt í Englandi  
á miðöldum. Þá var leikurinn líkari hópslagsmálum  
milli þorpa og bæjarhluta en agaðri íþrótt. Keppt var til 
hátíðabrigða einu sinni á ári. Mörkin voru sitt í hvorum  
enda leiksvæðisins en leikurinn hófst einhvers staðar 
miðsvæðis. Síðan börðust menn við að koma boltanum  
í mark mótherjanna, gegnum stræti og torg, garða og  
engi. Var öllum brögðum beitt og ekki var óalgengt að  
menn beinbrotnuðu í átökunum. Á þessum tíma var 

! Knattspyrnubúningar  
hafa tekið miklum  

breytingum í gegnum 
tíðina. Fyrstu búningarnir 
voru hnébuxur, hnésokkar 
og prjónaðar hnepptar 
ermalangar treyjur. Við 
upphaf 20. aldar sást fyrst í 
hné knattspyrnumanna og 
röndóttar skyrtur með kraga 
urðu algengari. Á næstu 
áratugum urðu búningarnir 
léttari, skálmar og ermar 
styttust og litagleðin jókst. 
Nú eru búningar félagsliða 
og landsliða mikilvægur 
söluvarningur.



knattspyrnan almúgaíþrótt og fyrirmennin skiptu sér ekki af  
henni. Þegar vinsældir leiksins jukust og menn fóru að keppa 
oft á ári, jafnvel á hverjum sunnudegi, þótti mörgum komið nóg. 
Leikurinn var illa liðinn af valdhöfum og sums staðar bannaður 
með lögum frá 14. öld og langt fram eftir 17. öld.

Þegar leikurinn hlaut náð fyrir augum valdhafa á nýjan  
leik var völlurinn minnkaður og afmarkaður og fjöldinn  
í hvoru liði takmarkaður. Skólapiltar í fínum einkaskólum  
tóku leikinn upp á arma sína en samt þótti hann mjög 
ofbeldisfullur fyrir sanna herramenn. Þá lék hver skóli  
eftir eigin reglum og sjaldgæft var að skólar kepptu sín  
í milli. Árið 1834 kom fram í Cambridge tillaga um sam- 
einaðar reglur um knattspyrnuleiki. Fyrsta utanskólaliðið  
og um leið fyrsta knattspyrnufélagið í heiminum var 
stofnað árið 1857, Sheffield Football Club. Enska knatt-
spyrnusambandið var svo stofnað árið 1863. Það þýddi  
að öll lið léku eftir sömu reglum. Fyrsta borgarkeppnin  
var háð árið 1875 milli London og Sheffield og elsta 
knattspyrnumót heims, enska bikarkeppnin, hófst árið 1871. 

Reglur knattspyrnunnar frá árinu 1863 eru að grunninum  
til sömu reglur og leikið er eftir í dag. Leikurinn stendur  
yfir í 90 mínútur, 11 leikmenn eru í hvoru liði og sá sigrar  
sem skorar fleiri mörk. En margt var með öðrum hætti.  
Þá var enginn dómari heldur sáu fyrirliðar um að leysa  

úr ágreiningi. Það voru engir markmenn, engin  
net í mörkum, reipi í stað þverslár og engar 

vítaspyrnur. Leikaðferðir voru töluvert öðruvísi  
og samspil miklu minna. Flestir voru í sókn  

og reyndu eins og þeir gátu, hver upp á eigin 
spýtur, að skora í mark andstæðingsins.  

Eftir því sem árin liðu sáu menn að 
samvinna skilaði meiri árangri fyrir 
liðið en óheft einstaklingsframtakið. 
Frumkvöðlarnir í Sheffield FC höfðu áhrif 
á þróun knattspyrnunnar með nýjungum 
eins og hornspyrnu,  

Boltinn sem leikið er 
með í dag er gerður úr 

léttum gerviefnum sem þola 
vel bleytu. Keppnisbolti er 
68–70 sentimetrar í þvermál 
og vegur 410–450 grömm. 
Boltinn er settur saman úr 32 
einingum, 20 sexhyrningum 
og 12 fimmhyrningum. Fyrr 
á tímum var ýmislegt notað 
sem fótbolti, hauskúpur dýra, 
svínsbelgir fylltir með heyi eða 
sagi og þvagblaðra úr kúm 
og svínum. Stundum voru 
boltarnir klæddir með leðri. 
Árið 1855 var gerður fyrsti 
fótboltinn úr gúmmíi. Smátt 
og smátt komst á sú regla að 
leikið væri með gúmmíblöðru, 
klædda leðri. Leðurboltar 
gátu hins vegar orðið þungir 
í bleytu og oft skapað hættu 
á meiðslum þegar tuðran var 
skölluð. 

!
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aukaspyrnu og í þeirra mörkum voru þverslár. Þá vakti það  
kátínu að sjá kumpánana í Sheffield nota höfuðið í leik  
og skalla boltann.

Í fyrstu voru öll knattspyrnulið skipuð áhugamönnum  
en árið 1885 fengu fyrstu leikmennirnir greidd laun.  
Á þeim tíma var einnig orðið algengt að leikmenn liða  
klæddust sérstökum búningum með merkjum félaganna  
og í viðeigandi litum. Gríðarlegur fjöldi fólks fór á  
völlinn því allir vildu berja hetjur sínar augum og styðja  
liðið sitt. Við upphaf 20. aldar þekktist að yfir 100.000  
manns kæmu á knattspyrnuleik í Englandi. Knattspyrnan  
breiddist eins og eldur í sinu um alla heimsbyggðina  
og heimssamtökin FIFA voru stofnuð árið 1904.  
Þau höfðu það hlutverk að samræma reglur  
íþróttarinnar og skipuleggja heims- 
meistarakeppnina.

Fyrstu sérhönnuðu 
knattspyrnuskórnir voru 

þungir, ökklaháir leðurskór 
með stálpinnum á sólunum. 
Þessir skór voru um hálft kíló 
og þyngdust mikið í bleytu. 
Hönnun skónna breyttist 
lítið næstu áratugi en um 
miðbik 20. aldar kom fram á 
sjónarsviðið í Suður-Ameríku 
ný gerð af knattspyrnuskóm. 
Þeir voru léttari og liprari 
en áður tíðkaðist og gáfu 
leikmönnum færi á að stýra 
boltanum og eigin hreyfingum 
af meiri nákvæmni og öryggi. 
Skórnir fengu þannig nýtt 
hlutverk.  
Á næstu árum komu 
skrúfutakkar til sögunnar, 
notkun gerviefna varð 
algengari og skórnir urðu 
sífellt léttari, liprari og litríkari.

!

Melavöllurinn var 
þjóðarleikvangur 
Íslendinga í marga 
áratugi
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Knattspyrnan berst til Íslands
Árið 1895 barst knattspyrnan til Íslands með skoskum prentara, 
James B. Ferguson. Hann kenndi undirstöðuatriðin á Melavellinum 
í vesturbæ Reykjavíkur. Fjórum árum síðar var stofnað fyrsta 
knattspyrnufélagið og hlaut það nafnið Fótboltafélag Reykjavíkur, 
síðar Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR). Aðalhvatinn að 
stofnun félagsins var sá að strákana í Vesturbænum vantaði 
sárlega fótbolta og þeir ákváðu að stofna félagið til að safna 
fyrir boltanum. Boltar voru keyptir frá Englandi og þóttu miklir 
dýrgripir. Á næstu árum kepptu strákarnir sín á milli og við áhafnir 
erlendra skipa. Íþróttafélag Reykjavíkur, ÍR var stofnað árið 1908 
og knattspyrnufélögin Fram og Víkingur sama ár. Fyrsti alvöru 
leikurinn milli íslenskra félagsliða fór fram á Melavellinum árið 
1911 og kepptu þar KR og Fram. Höfðu leikmenn Fram betur og 
sigruðu 2–0. Árið 1912 fór fram fyrsta Íslandsmótið og þar öttu 
kappi KR, Fram og Fótboltafélag Vestmannaeyja. Stóðu leikmenn 
KR uppi sem sigurvegarar. Fyrsti landsleikurinn fór hins vegar ekki 
fram fyrr en árið 1946 þegar Íslendingar mættu Dönum á Melavelli. 
Danir sigruðu 3–0. 

Fótboltafélagið Hvöt á Ísafirði um 1914

Fram - KR 1911
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Árið 1914 var stofnað fyrsta kvennaknattspyrnufélagið á Íslandi en það var 
Fótboltafélagið Hvöt á Ísafirði. Ári seinna æfði hópur reykvískra stúlkna 
knattspyrnu með Víkingi. Kvennaknattspyrna átti undir högg að sækja á 
þessum tíma og var alls konar kviksögum og óhróðri dreift um hana. Talað 
var um að stúlkur fengju stóra fætur og gætu ekki eignast börn ef þær léku 
knattspyrnu. Varð það raunin að kvennaknattspyrna lagðist af í marga áratugi. 
Það var ekki fyrr en um 1970 að knattspyrnu-konur létu að sér kveða á 
nýjan leik með formlegum hætti. Fyrsti leikurinn fór fram árið 1970 þegar lið 
Reykjavíkur og Keflavíkur mættust á Laugardalsvellinum. Fóru Reykvíkingar 
með sigur af hólmi. Ári síðar var fyrst leikið í deildarkeppni kvenna. Ellefu 
kvennalið voru skráð til leiks í Íslandsmótinu árið 1974. Fyrsti landsleikur 
íslenskra knattspyrnukvenna var árið 1981 í Skotlandi og tapaði íslenska liðið 
naumlega 3–2. Í dag er kvennaknattspyrna á Íslandi í miklum blóma.

Fyrsti landsleikur 
karla í knatt-
spyrnu árið 1946.

Fyrsta landslið 
kvenna í knatt-
spyrnu árið 1981.
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Félögin
Sá nágrannarígur sem myndaðist í árdaga knattspyrnu-iðkunar 
á Englandi hefur haldist alla tíð. Flestir ungir iðkendur æfa 
íþróttina með knattspyrnudeild í sinni heimabyggð og eru 
stuðningsmenn félagsins, fylgja því í gegnum súrt og sætt. 
Margir eiga eftirlætislið í öðrum löndum, til dæmis á Englandi. 
Margir Íslendingar halda með Arsenal, Chelsea, Liverpool eða 
Manchester United. Flest íslensk íþróttafélög og ungmennafélög 
hafa knattspyrnudeildir. Þær skiptast í meistaraflokk karla og 
kvenna og síðan yngri flokka. Knattspyrnudeildinni stýrir stjórn 
en þjálfararnir bera ábyrgð á þjálfun leikmanna. Yngri leikmenn 
og foreldrar þeirra eru þannig hluti af stórri heild sem saman 
myndar félagið. 

Erlendis eru stóru knattspyrnufélögin rekin eins og fyrirtæki. 
Sum félög eru í einkaeigu en önnur eru hlutafélög. Félögin 
fá tekjur af aðgangseyri, sölu minjagripa, keppnisbúninga og 
veitinga, samningum við styrktaraðila og sum félög fá miklar 
tekjur af sjónvarpssamningum. Leikmennirnir ellefu sem skipa 
byrjunarliðið hverju sinni eru aðeins lítið brot af þeirri heild 
sem knattspyrnufélagið er. Leikmenn eru ekki alltaf leikhæfir 
ýmist vegna meiðsla eða leikbanna og því skiptir máli að 

Heldur þú með erlendu 
félagsliði? 

Af hverju ákvaðstu að halda 
með því félagi? 

Hvernig sýnir þú stuðning 
þinn? 

Halda félagar þínir og 
foreldrar með erlendum 
félagsliðum? 

Hvað býr að baki þessum 
stuðningi?

?



hægt sé að velja byrjunarliðið úr fjölmennum hópi leikmanna. Varaliðið er 
svo skipað leikmönnum sem komast ekki upp í aðalliðið, eru að jafna sig eftir 
meiðsli og stundum iðkendum úr unglingaliðinu. Flest lið eru einnig með öflugt 
unglingalið þar sem leikmenn framtíðarinnar eru þjálfaðir. Knattspyrnustjórinn 
(yfirþjálfarinn) velur leikaðferð og leikmenn. Með honum vinna þjálfarar og 
aðstoðarþjálfarar. Með liðinu og þjálfurum starfa sjúkraþjálfarar og læknar sem 
fylgjast með heilsu leikmanna. Starfsmenn sjá um búningana og aðrir tryggja að 
leikvöllurinn sé í góðu ástandi. Með félögum starfa aðilar sem sjá um tengsl við 
fjölmiðla, sveitarfélögin og markaðsmál. Á leikdegi þarf að huga að miðasölu, 
þjónustu við leikmenn, veitingasölu, sölu minja-gripa og öryggisgæslu. 
Stjórn félagsins ber ábyrgð á rekstri félagins ásamt framkvæmdastjóra þess. 
Aðdáendur og fylgismenn eru síðan hjarta félagsins, hvort sem  
þeir búa í næsta nágrenni, Neskaupstað eða Nígeríu.
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Knattspyrnuliðið
Það eru margir góðir knattspyrnumenn í heiminum. Þó maður setti ellefu 
mestu markahrókana saman í eitt lið, yrði það ekki endilega sigursælasta 
liðið. Lið þarf að verjast, byggja upp leikkerfi, sækja og skora. Þjálfarinn 
ákveður hverjir eru í liðinu, hvaða stöður þeir spila og velur leikaðferðina. 
Leikaðferðin getur verið breytileg eftir því hverjir eru andstæðingarnir og 
stundum er henni breytt í miðjum leik eftir því hvort liðið þarf að sækja 
meira eða verjast.

Markvarsla
Markvörður þarf að vera vökull, viðbragðsfljótur, ákveðinn og lipur.  
Þegar liðið er í sókn virðist líf hans vera auðvelt. Aftur á móti þegar liðið  
þarf að verjast og mótherjarnir sækja að markinu mæðir á markverðinum. 
Hann þarf að lesa leikinn vel, vinna vel með varnarmönnunum, vera tilbúinn 
að geysast inn í sendingar, henda sér út í bláhorn, grípa eða slá boltann. Þá má 
segja að hann taki þátt í sókninni með nákvæmum sendingum fram á völlinn, 
hvort sem hann sparkar boltanum langt fram til sóknarmanna eða kastar honum 
til varnarmannanna. Víti er einvígi leikmanns og markvarðar og oftast er það 
markvörðurinn sem tapar. Ef markvörður hendir sér í sama horn og leikmaður 
skýtur í eru talsvert miklar líkur á að hann nái að verja markið. Það hefur 
sannarlega skipt sköpum í leikjum. Sérstaklega ef úrslit leiks ráðast  
í vítaspyrnukeppni.
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Vörn
Enginn leikur vinnst nema vörn og markvörður standi sig. 
Varnarmenn þurfa að vera sterkir, ákveðnir, snöggir og snarir  
í snúningum. Þeir þurfa að lesa leikinn vel og vera fljótir að  
taka ákvörðun. Þeirra verkefni er að stela boltanum, komast inn 
í sendingar og senda boltann frá sér af öryggi. Varnarmenn lenda 
einnig oft í skallaeinvígi við mótherjana. Skipulag varnarinnar 
skiptir máli. Getur hún veitt mótherjana í rangstöðugildru? 
Hvernig á að dekka

Tækling er ein leið 
til að vinna bolta af 
andstæðingi. Með tæklingu 
reynir varnarmaðurinn 
að vinna boltann af 
andstæðingnum með því að 
setja fæturna fyrir boltann 
og koma þannig í veg fyrir að 
andstæðingurinn geti leikið 
framhjá varnarmanninum 
eða á samherja. Þetta er hins 
vegar yfirleitt síðasta úrræði 
varnarmanns því lítið má út 
af bera til þess að hún verði 
ólögmæt.

!
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Miðja
Miðjan er uppspretta margra tækifæra. Miðjumenn tengja saman 
vörn og sókn. Sóknin er mótuð á miðjunni og miðjumennirnir skipa 
fremri varnarlínuna. Ef boltinn vinnst á miðjunni gefst tækifæri 
til skyndisóknar en oftast gefa miðjumennirnir sér meiri tíma til 
þess að byggja upp sóknina og brjóta niður vörn mótherjanna. 
Miðjumenn þurfa að hafa góðan leikskilning, góða yfirsýn og vera 
nákvæmir í sendingum. Kantmennirnir sem leika lengst til vinstri 
og hægri á vellinum hafa það hlutverk að leika á varnarmennina og 
koma boltanum fyrir markið. Hraði og nákvæmni skiptir miklu máli 
því góð stoðsending er gulls ígildi. 

Það skiptir máli að 
leikmenn dreifi sér vel 

um völlinn þannig að það sé 
nóg af auðum svæðum til 
að hlaupa í og senda inn á. 
Sóknarmenn þurfa að vera 
duglegir að nýta sér opið 
svæði hjá andstæðingunum 
og breidd vallarins. Mikilvægt 
er að villa um fyrir vörninni. 
Ýmsar gabbhreyfingar geta 
fengið mótherjana til að trúa 
því að leikmaður ætli að gera 
eitthvað annað en raunin er. 
Þannig er hægt að slá ryki í 
augu andstæðingsins.

!

leikmenn í hornspyrnu og innköstum? Hvernig er varnarvegg stillt upp í 
aukaspyrnu? Hvernig bregst vörnin við nýju leikskipulagi mótherja? Allir 
leikmenn þurfa að kunna að verjast. Það er hluti af leiknum að allt liðið 
hjálpist að í vörninni ef það á undir högg að sækja.
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Sókn
Enginn knattspyrnuleikur vinnst án marka. Sóknarmenn  
þurfa að hafa næmt auga fyrir marktækifærum, sjá fyrir 
veikleika í vörninni og staðsetja sig vel. Það er alltaf 
gaman að sjá þegar skorað er úr erfiðri stöðu með skalla, 
snúningsbolta, bakfallsspyrnu eða þegar leikið er með tilþrifum 
á markmanninn. Marktækifæri koma og fara á leifturhraða  
og því þurfa sóknarmenn að vera snöggir að nýta færið  
þegar það gefst.

Margir leikmenn gera sér 
upp meiðsli og láta sig 

falla við minnstu snertingu. 
Þetta gera þeir til þess að 
rugla dómarana í ríminu og 
fá þá til að dæma brot að 
ósekju. Flestir aðdáendur 
íþróttarinnar eru á móti slíku 
hátterni. Knattspyrna er íþrótt 
en hvorki loddaraskapur né 
leiksýning vælukjóa.

!
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Dómgæsla
Knattspyrnuleikur á að fara fram eftir settum reglum. Það er hlutverk dómarans 
að sjá til að svo sé. Algengustu leikbrotin eru þegar leikmaður snertir boltann 
með hendinni, beitir ólögmætri tæklingu, er rangstæður, hindrar andstæðing 
eða sýnir háskaleik. Varnarmaður á að einbeita sér að boltanum og koma sem 
minnst við mótherjann. Leikbrot geta valdið alvarlegum meiðslum, hvort sem um 
vilja- eða óviljaverk er að ræða. Aukaspyrnur eru dæmdar fyrir minniháttar brot. 
Við endurtekin eða gróf brot er leikmanni refsað með gulu spjaldi. Rautt spjald 
fer á loft ef brotið er alvarlegt eða ef leikmaður hefur fengið tvö gul spjöld. 
Leikmaður sem fær rautt spjald þarf að yfirgefa völlinn. Brot á sóknarliði innan 
vítateigs mótherja endar oft með vítaspyrnu. Dómari hefur tvo aðstoðardómara 
sem eru á hliðarlínum vallarins og tilkynna þeir með flöggum um brot, innköst 
og rangstöðu. Leikmaður er rangstæður ef hann er nær marklínu mótherja 
en næst aftasti varnarmaður þegar bolta er sparkað í átt að markinu (þá er 
markvörðurinn meðtalinn í vörninni). 

Til þess að mark sé gilt þarf  
bolti að fara allur yfir marklínu.

Ákvörðun dómara er alltaf 
endanleg.

Leikur stendur í 90 mínútur 
þar sem hvor hálfleikur er 

45 mínútur. Uppbótartími er 
leyfður til að mæta töfum.

Til þess að dómari stöðvi 
leikinn þarf boltinn að fara 
alla leið út fyrir hliðar-, enda- 
eða markalínu, nema ef um 
höfuðmeiðsl er að ræða.

Við vítaspyrnu er boltinn settur 
á vítapunkt. Aðrir leikmenn 
verða að standa fyrir aftan 
vítateiginn og vítateigsboga. 
Vítaskytta má aðeins snerta 
boltann einu sinni þar til 
einhver annar hefur snert hann.

Dómari gefur leikmanni rautt spjald

Dómari ásamt aðstoðardómurum

!
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Það er draumur margra ungra 
knattspyrnuiðkenda að vera í 
því hlutverki að sækja bolta sem 
fara út fyrir völlinn í leikjum, 
vera „boltasækir“ eins og það er 
stundum kallað. Boltasækir fær 
að sjá leikinn í návígi og kemst 
nálægt knattspyrnuhetjunum. 
En að skora mark í leiknum? 
Nei, varla.

Það gerðist samt í Brasilíu 
árið 2006 í leik milli Atletico 
Sorocaba og Santacruzenze. 
Á lokamínútum leiksins var 
Sorocaba einu marki yfir. 
Sóknarmaður Santacruzense 
átti skot að marki en skaut í 
hliðarnetið og boltinn rúllaði út 
af vellinum. Ungur boltasækir 
var snar í snúningum, kom 
með boltann aftur inn á völlinn 

og renndi honum í markið. 
Dómarinn sá bara boltann 
í netinu og dæmdi mark og 
endaði leikurinn 1-1. Brasilíska 
knattspyrnusambandið 
neyddist til þess að staðfesta 
úrskurð dómarans. Hann og 
aðstoðardómararnir voru hins 
vegar reknir fyrir alvarleg 
mistök í starfi. 

Furðufataæfing hjá Valsstelpum.

Mýrarbolti á Ísafirði.

Skrautlegt atvik

Dómari gefur leikmanni rautt spjald
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Ásthildur Helgadóttir er ein besta knattspyrnukona sem 
Íslendingar hafa átt. Hún lék 69 leiki með landsliðinu og skoraði 
23 mörk á árunum 1993–2007. Hún lék um tíma með Malmö í 
Svíþjóð með mjög góðum árangri en sænska deildin var þá talin 
sú sterkasta í heimi.

Ásthildur fæddist árið 1976. Hún smitaðist af knattspyrnu-
bakteríunni á unga aldri úti í Svíþjóð, þar sem foreldrar  
hennar voru við nám. Hún fór með pabba sínum á allar 
æfingar hans og lék sér mikið í knattspyrnu eftir að þau fluttu 
heim. Þegar hún byrjaði í skóla lék hún alltaf knattspyrnu 
í frímínútum og líka eftir skóla. Hún byrjaði að æfa 10 ára 
gömul með Breiðabliki í Kópavogi. Ásthildur lék hér heima 
með Breiðabliki en einnig KR og ÍBV. Ásthildur varð fyrst 
Íslandsmeistari 1991 með Breiðabliki. Þá var hún 16 ára 
 og á fyrsta ári í meistaraflokki. Sigurinn var óvæntur en þær 
unnu KR í síðasta leiknum á KR-velli og komust þá í efsta sæti 
deildarinnar, í eina skiptið allt sumarið. Breiðablik varð einnig 
Íslandsmeistari 1992 en sumarið 1993 hafði Ásthildur skipt  

Ásthildur 
Helgadóttir

Ferill Ásthildar:

A landslið 69 leikir 23 mörk

U21 landslið 20 leikir 7 mörk

U17 landslið 10 leikir 1 mark

Meistaraflokkur frá árinu 
1991-2003

183 leikir 155 mörk

!
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yfir í KR og varð vesturbæjarfélagið Íslandsmeistari strax 
það ár, í fyrsta skipti í kvennaflokki.

Ásthildur hélt til náms í Bandaríkjunum árið 1997 og lék 
knattspyrnu með háskólaliði sínu á fullum skólastyrk. Eftir 
fyrsta keppnistímabilið var hún valin í nýliðalið ársins yfir 
allt landið, All-American. Ásthildur lifði tímana tvenna  
með íslenska landsliðinu. Þegar hún byrjaði í liðinu 18 ára, 
vissu fáir af því að landsleikur væri í vændum og fáir komu 
að horfa á kvennalandsliðið leika, aðallega fjölskyldur og 
vinir leikmanna. Þetta breyttist. Nokkrum árum síðar  
mættu þúsundir á leikina og öll þjóðin vissi af þeim. 
Ásthildur sló heldur betur í gegn í sínum fyrsta landsleik  
árið 1994. Þá kepptu Íslendingar á móti Grikkjum og 
Ásthildur skoraði 4 mörk í leiknum. Ásthildur hætti að  
keppa í knattspyrnu 31 árs gömul.

Ásthildur Helgadóttir sagði 
í viðtali við Morgunblaðið 

20. október 2002: „Fótboltinn 
hefur alltaf haft forgang hjá 
mér og ég hef alltaf haft 
mikinn metnað til að ná langt. 
Ég hef stundað æfingarnar 
vel og haft það að markmiði 
að ná sem mestu út úr hverri 
einustu æfingu. Það skiptir 
líka miklu máli að hafa trú 
á sjálfum sér og vilja til að 
verða betri.“ 

!
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Hvernig getur þú orðið betri  
í knattspyrnu? 
Sagt er að æfingin skapi meistarann. Það eru orð að sönnu. 
Æfðu vel og af samviskusemi, leggðu áherslu á það sem betur 
má fara, æfðu knatttækni, þol og styrk. Mundu að hita upp og 
teygja. Gerðu allar æfingarnar og aukaæfingarnar, líka þessar 
leiðinlegu. 

Góður knattspyrnuiðkandi býr yfir sjálfstrausti. Hann þorir, 
vill bera ábyrgð, hefur trú á sjálfum sér en kennir ekki öðrum 
um ef illa fer, hvorki samherjum, mótherjum, dómaranum né 
vallarskilyrðum. Hann spyr sig alltaf: „Hvernig get ég orðið 
betri, hvað get ég lagt af mörkum svo að liðið mitt nái betri 
árangri?“ Góður leikmaður mætir í alla leiki með það í huga 
að vinna og gera alltaf sitt besta. En betra er að falla með 
sæmd en sigra með svikum. Þannig gætir góður leikmaður 
vel að framkomu sinni og samskiptum bæði inni á vellinum 
og utan hans. Mótherjar eru ekki óvinir – án mótherja gæti 
leikmaðurinn ekki sýnt sitt besta og leikmenn læra margt af 
glímu við góða mótherja. Góður knattspyrnuiðkandi stendur 
með liði sínu, því engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn. 
Hann hvetur aðra í liðinu áfram og kemur þeim til hjálpar bæði 
í æfingum og leikjum. Það er gaman að vera í góðu liði þar sem 
allir leggjast á eitt um að njóta leiksins og  
ná árangri.

Láttu drauma þína rætast.

Trúðu á drauma þína. 

Stefndu markvisst að því að 
láta drauma þína rætast. 

Gerðu drauma þína að 
draumum liðsins.

Vertu fyrirmynd og sýndu að 
þú sért tilbúin(n) að leggja á 
þig mikla vinnu og erfiði. 

Leitaðu leiða til að gera betur. 

Mundu að margt smátt gerir 
eitt stórt.

Hjálpaðu öðrum að ná árangri, 
það gefur lífinu meira gildi.

Hvernig get ég orðið 
betri, hvað get ég lagt að 
mörkum svo að liðið mitt 

nái betri árangri?

!



Góður knattstyrnuiðkandi stendur með liði sínu, því engin keðja  
er sterkari en veikasti hlekkurinn.

Góður leikmaður mætir í alla leiki með það í 
huga að vinna og gera alltaf sitt besta.

4–4–2

Fjórir varnarmenn (hægri og 
vinstri bakvörður og tveir 
miðverðir), fjórir miðjumenn 
(hægri og vinstri kantmenn 
og tveir miðjumenn) og tveir 
sóknarmenn. Þetta er ein 
algengasta leikaðferðin.

4–5–1

Miðjumenn eru fimm og 
einn sóknarmaður. Þessari 
leikaðferð er stundum beitt 
þegar liðið þarf að verjast 
sterkum mótherja eða leikur  
á erfiðum útivelli.

4–3–3

Miðjumenn eru þrír og 
sóknarmenn þrír. Þessari 
leikaðferð er stundum 
beitt þegar áhersla er lögð 
á sóknarleik gegn slakari 
mótherja og eins ef liðið lendir 
undir og þarf að gera allt sem 
það getur til að skora.

Algengar leikaðferðir

21
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Ásgeir Sigurvinsson varð á sínum tíma yngsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi 
er hann lék með landsliðinu árið 1972, sautján ára gamall.  Hann átti glæstan 
feril með liðinu, spilaði samtals 45 landsleiki á árunum 1972–1989 og skoraði 
5 mörk. Hann lék í átta ár með Standard Liege í Belgíu og eitt ár með Bayern 
München í Þýskalandi en gekk svo til liðs við Stuttgart þar sem hann lék þar til 
hann lagði skóna á hilluna árið 1990. 

Ásgeir fæddist í Vestmannaeyjum 8. maí 1955. Í æsku lék hann sér öllum 
stundum í knattspyrnu og spilaði meðal annars með strákafélaginu Vísi. Um 
leið og hann hafði aldur til gekk hann til liðs við Knattspyrnufélagið Tý. Afburða 
knattspyrnuhæfileikar Ásgeirs komu fljótt í ljós og þegar hann var aðeins 17 ára 
var honum boðið að æfa með skoska knattspyrnuliðinu Glasgow Rangers. Ferill 
hans í meistaraflokki hófst árið 1972 þegar hann spilaði með ÍBV. Hann spilaði 
21 leik með liðinu og skoraði 7 mörk. 

Hann var einn af fyrstu Íslendingunum til að spila með erlendum stórliðum. 
Síðhærði unglingurinn í útvíðu buxunum hélt á vit ævintýranna í ágúst 1973. 
Hann hafði samið við belgíska félagið Standard Liege. Hann fór út í algjöra 
óvissu; vissi ekkert um belgískan Að loknum leikferli starfaði hann um skeið fyrir 

Ásgeir  
Sigurvinsson
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Ásgeir spilaði gjarnan sem 
framsækinn miðjumaður 

og hafði mikla hæfileika 
sem leikstjórnandi og 
fyrirliði. Hann var agaður og 
vinnusamur í leik sínum, hafði 
mikinn leikskilning og góða 
knatttækni. Þá þótti hann 
mikið prúðmenni jafnt innan 
vallar sem utan.

!

Stuttgart, fylgdist með mótherjum liðsins og svipaðist um eftir ungum og nýjum 
leikmönnum. Árið 1993  þreytti hann síðan frumraun sína sem þjálfari með 
knattspyrnuliðinu Fram. Hann var ráðgjafi fyrir Knattspyrnusamband Íslands í sex 
ár og þjálfaði landslið karla 2003–2005. 

Árið 2003 valdi stjórn Knattspyrnusambands Íslands Ásgeir Sigurvinsson 
sem þann leikmann sem hafði skarað fram úr meðal íslenskra knattspyrnu-
manna á síðastliðnum 50 árum. Árið 2008 var Ásgeir Sigurvinsson valinn besti 
knattspyrnumaðurinn sem Ísland hefur alið.  Hann var kjörinn íþróttamaður 
ársins 1974 og 1984.

fótbolta, ekki einu sinni hvað liðin hétu. Samtals lék hann 
um 250 leiki á átta árum fyrir Standard Liege og skoraði  
57 mörk og liðið varð bikarmeistari árið 1981. Það sama  
ár var hann keyptur til þýska stórliðsins Bayern München  
en var þar aðeins eitt leiktímabil og var að mestu varamaður.  
Hann ákvað að ganga til liðs við Stuttgart þar sem hann átti  
eftir að gera garðinn frægan. Hann átti drjúgan þátt í því  
að liðið varð Þýskalandsmeistari árið 1984 en samtals lék  
hann með liðinu í átta ár. Þar afrekaði hann að vera kjörinn  
besti leikmaður þýsku úrvalsdeildarinnar af leikmönnum  
deildarinnar árið 1984 og varð í 13. sæti í kjöri World  
Soccer um besta knattspyrnumann heims það árið. Ásgeir  
lék samtals 211 leiki í þýsku meistaradeildinni (Bundesliga)  
og skoraði 39 mörk. 
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Verkefni

1.  Átt þú uppáhalds knattspyrnumann eða knattspyrnukonu?  
 Af hverju er hann/hún í uppáhaldi hjá þér? Skrifaðu stutta  
 frásögn um hann/hana.

2.  Lestu um knattspyrnuleik í dagblaði.  
 Hvað fannst þér athyglisverðast við lýsinguna?

3.  Ræddu við einhvern sem heldur með öðru knattspyrnuliði en þú. 
 Hverjir eru styrkleikar þíns liðs? Hverjir eru styrkleikar liðs viðmælanda  
 þíns? Er hægt að segja með fullri vissu hvort liðið sé betra?

4.  Taktu viðtal við einhvern fullorðinn sem hefur æft knattspyrnu.    
 Aflaðu upplýsinga um breytingar á íþróttinni og iðkun hennar  
 frá því sem nú er.

5.  Skrifaðu stutta lýsingu á hluta af knattspyrnuleik sem að þú    
 hefur séð eða tekið þátt í. Það má gjarnan vera eitthvað skrítið  
 eða skemmtilegt!

6.  Skrifaðu niður nokkrar málsgreinar um bókina. Það gæti til dæmis  
 verið um eitthvað sem þú lærðir nýtt, fannst skemmilegt, áhugavert,   
 undarlegt eða leiðinlegt.

7.  Skrifaðu upp 5–10 orð í bókinni sem þú skilur ekki.  
 Finndu þýðingu þeirra í orðabók eða orðskýringum hér aftar.

8.  Hvernig var leikurinn zu qiu?   
 Aflaðu þér upplýsinga um leikinn á netinu.

9.  Skrifaðu upp tvær setningar í bókinni sem þú skilur ekki alveg. 
 Fáðu hjálp til að finna merkingu þeirra.

10.  Veldu þrjá texta sem eru í ramma. Skrifaðu eina setningu sem lýsir   
 aðalatriðum textans. Spurnarorð eins og: hver, hvað, hvar, hvenær 
 og af hverju gætu hjálpað þér við finna það sem skiptir máli.



11.  Skrifaðu stutta endursögn um aðalatriði textans þar sem fjallað er um:

   a. Sögu knattspyrnunnar  
   b. Vörnina  
   c. Ásthildi Helgadóttur 
   d. Ásgeir Sigurvinsson 

 Þú getur notað spurnarorðin hér að ofan til að hjálpa þér við gerð  
 endursagnarinnar.

12.  Settu orðtakið „engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn“ 
 í nýja setningu sem á við þig og þitt daglega líf.

13.  Semdu stutta sögu þar sem setningin: „Betra er að falla með 
 sæmd en sigra með svikum“, kemur fyrir.

14.  Getur þú fundið orðtak sem lýsir því þegar einhver kennir öðru um  
 ef illa fer, til dæmis lélegum knattspyrnuskóm eða vallarskilyrðum?

15.  Hvað merkja eftirtaldir málshættir og hvernig gætu þeir tengst  
 knattspyrnuiðkun?

    a. Blindur er hver í sjálfs síns sök 
    b. Batnandi manni er best að lifa 
    c. Fleira þarf í dansinn en fagra skó 
    d. Hver er sinnar gæfu smiður 

25
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Orðskýringar:
Bakfallsspyrna: Leikmaður stekkur upp og liggur lárétt í loftinu,  
sparkar boltanum aftur fyrir sig og lendir á bakinu. (spyrna – sparka.) 

 
Að lúta í gras: Að lúta höfði þýðir að beygja höfuðið, að lúta í gras merkir hér 
að tapa fyrir andstæðingi sínum.

Að hnípa: Að vera sorgmæddur, drjúpa höfði.

Það skiptast á skin og skúrir: Stundum er gaman og stundum er erfitt.  (skin 
– sólskin, skúrir – rigning í stuttan tíma, stundum skiptist á  
sólskin og rigning.) Stundum gengur vel og stundum gengur illa.

Efnaðir: Þeir sem eiga mikla fjármuni, peninga.

Rökræða: Ræða ákveðið málefni og rökstyðja mál sitt.

Út í hið óendanlega: Endalaust, mjög lengi.

Erkifjendur: Höfuðandstæðingar.

Fylgismenn: Þeir sem halda með ákveðnu liði, t.d. eru fylgismenn  
Völsungs þeir sem halda með Völsungi.
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Til hátíðarbrigða: Eitthvað er gert af sérstöku tilefni, t.d. á sérstökum 
hátíðisdegi.

Almúgaíþrótt: Almenningsíþrótt, áður fyrr var fólk sem ekki tilheyrði 
aðalsættum eða þeim sem stjórnuðu kallað almúginn. Almúgaíþrótt  
var íþróttagrein sem almenningur tók þátt í. 

Fyrirmenni: Áður fyrr voru þeir sem áttu meiri eignir, tilheyrðu aðalsættum 
eða réðu mestu í þjóðfélaginu stundum nefndir fyrirmenni.

Jukust: Þetta er sagnorðið að auka í þátíð ft., merkir að bæta við,  
verða meiri.

Valdhafar: Þeir sem hafa völd í samfélaginu, t.d. stjórnmálamenn, kóngafólk, 
o.s.frv.

Að taka leikinn upp á arma sína: Að taka leikinn að sér.

Stálpinnar: Litlir naglar eða tittir úr stáli sem voru undir fótbolta- 
skónum til að fá betra grip á vellinum.

Að koma fram á sjónarsviðið: Að koma fyrir augu almennings, að  
koma á markaðinn.

Tíðkaðist: Var algengur.

Ágreiningur: Þegar menn greinir á, eru ekki sammála.

Óheftur: Að vera óbundinn, ótakmarkað.

Einstaklingsframtak: Að gera eitthvað upp á eigin spýtur, vinna einn  
í einhverju.

Frumkvöðull: Upphafsmaður, brautryðjandi, sá sem finnur upp á eða byrjar á 
einhverju nýju.

Kátína: Gleði, ánægja.

Kumpánar: Félagar, kunningjar.

Heimsbyggð: Um allan heiminn.
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Heimssamtökin FIFA: (The Fédération Internationale de Football Association) 
Alþjóðaknattspyrnusambandið. Hefur t.d. yfirumsjón  
með heimsmeistarakeppnum.

Undirstöðuatriði: Grunnatriði, það sem þarf að læra fyrst.  
(Undirstöður, það sem stendur undir, heldur einhverju uppi.)

Hvati: Er skylt orðinu að hvetja. 

Áhafnir: Áhöfn er fólkið sem vinnur t.d. um borð í skipi eða flugvél.

Etja kappi: Að keppa.

Reykvískir: Íbúar Reykjavíkur.

Kviksögur: Kjaftasögur. 

Óhróður: Slæmt umtal, lygi.

Formlegur: Að fara eftir ákveðnum reglum. Hér þýðir það: Að byrja á ný að 
æfa með reglubundnum hætti og keppa í fótbolta samkvæmt gildandi reglum.

Að fara með sigur af hólmi: Sigra í fótbolta eða öðrum keppnisgreinum. 
Þetta orðatiltæki er komið frá fyrri tíma þegar tveir menn börðust  
í einvígi sem fór fram í hólma í Öxará á Þingvöllum. Þar fór annar  
með sigur af hólmi. – Hólmganga.

Nágrannarígur: Metingur á milli félaga sem eru t.d. í sama bæjarfélagi eða 
bæ, t.d. á milli FH og Hauka í Hafnarfirði; er nágrannarígur  
á milli þeirra?

Knattspyrnuiðkun: Að iðka knattspyrnu, að æfa og spila fótbolta.(Knattspyrna, 
að spyrna knetti.)

Heimabyggð: Bærinn, borgin, þorpið eða sveitar- 
félagið sem hver og einn býr í.
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Að fylgja einhverju í gegnum súrt og sætt: Að standa með og halda  
með sínu liði, sama hvað gengur á. Stundum tapa liðin (súrt) og  
stundum vinna liðin (sætt).

Almenningsíþróttadeild: Deild innan íþróttasambandsins sem sér um íþróttir 
fyrir almenning, eins og Kvennahlaupið og Hjólað í vinnuna, skokkhópa, 
gönguhópa, leikfimi karla og kvenna.

Einkaeign: Félag í einkaeigu er félag sem einn aðili á. 

Hlutafélag: Félag sem margir aðilar eiga hlut í.

Aðgangseyrir: Gjald sem við borgum til að komast inn á skemmtanir  
eða íþróttaviðburði. Eyrir er dregið af orðinu aur, í einni krónu  
eru 100 aurar.

Styrktaraðili: Fyrirtæki eða einstaklingur sem greiðir t.d. íþróttafélagi ákveðna 
upphæð til að styðja íþróttastarfið. Fyrirtækin fá þá oftast einhvers konar 
auglýsingu í staðinn, annaðhvort á búningum eða á leikvöllunum eða útvega 
drykkjar- og matvörur í nafni fyrirtækisins. 

Að vera leikhæf(ur): Geta spilað, er t.d.ekki meidd(ur).

Fjölmiðlar: Fyrirtæki sem sér um að dreifa upplýsingum, t.d. útvarp, sjónvarp, 
netmiðlar, dagblöð.

Markaðsmál: Sá sem sér um markaðsmál, kynnir og auglýsir liðið eða félagið, 
safnar styrktaraðilum og auglýsingum, sér til þess að aðdáendur og fylgismenn 
fái upplýsingar um leiki og úrslit þeirra.

Markahrókar: Þeir leikmenn sem skora flest mörkin.

Að vera vökull: Að vera vakandi, fylgjast vel með, vera með athyglina  
á réttum stað.

Að vera lipur: Að vera liðugur, snöggur í hreyfingum.

Að mæða á: Það reynir mikið á, það hvílir þungt á. 

Að geysast: Að fara hratt yfir, hlaupa hratt, spretta af stað.
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Að lesa leikinn vel: Að hafa góða yfirsýn á gangi leiksins og geta áttað sig á 
því hvað gerist næst. 

Að eiga undir högg að sækja: Að eiga í erfiðleikum með að ná markmiðum 
sínum.

Að slá ryki í augu einhvers: Að blekkja einhvern, að segja ekki allan 
sannleikann.

Að vera gulls ígildi: Að vera jafn mikils virði og gull, eitthvað sem  
er mjög mikilvægt.

Með tilþrifum: Með glæsibrag.

Leifturhraði: Mikill hraði. (Leiftur er ljósglampi, t.d. á flassi og eldingu). 

Að ósekju: ósekur er sá sem er ekki sekur. Að dæma einhvern að ósekju merkir 
því að dæma einhvern fyrir það sem hann gerði ekki.

Hátterni: Hegðun.

Loddaraskapur: Loddari er svikari eða trúður, loddaraskapur er svik  
eða trúðslæti.

Vælukjói: Grenjuskjóða, sá sem vælir yfir litlu. (Fuglinn Kjói gefur  
frá sér langdreginn vælutón.)

Að vera á fullum skólastyrk: Nemendur í háskólum í Bandaríkjunum þurfa að 
borga mjög há skólagjöld. Sá sem er mjög góður íþróttamaður fær stundum 
styrk fyrir skólagjöldunum og lofar að keppa í staðinn með skólaliðinu í íþrótt 
sinni. Sá sem fær boð um að vera á fullum skólastyrk þarf ekki að borga 
skólagjöld. 

Samviskusemi: Svíkjast ekki undan því sem á að gera.

Vallarskilyrði: Ástand og útlit knattspyrnuvallarins. Er völlurinn  
blautur, þurr, tættur?

Það er betra að falla með sæmd en sigra með svikum: Það er betra að gera 
sitt besta og haga sér vel á vellinum þó að maður tapi, heldur  
en að sigra með því að svindla og vera með leiðindi.
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Engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn: Þegar togað er í báða  
enda á keðju þar til hún slitnar er það veikasti hlekkurinn í keðjunni sem gefur 
sig og brotnar. Þannig slitnar keðjan. Knattspyrnulið er ekki sterkara en sá í 
liðinu sem er veikastur er. En ólíkt keðjunni getur knattspyrnulið séð til þess að 
sá sem er ekki eins sterkur og aðrir í  
liðinu fái aðstoð og stuðning frá liðsfélögum. Ef hver og einn í liðinu hugsar 
bara um sig og hjálpar ekki hinum er liðið orðið eins og keðja sem slitnar um 
veikasta hlekkinn. 

Eitthvað gefur lífinu meira gildi: Eitthvað gerir lífið og tilveruna  
betri og skemmtilegri. 

Að leggja skóna á hilluna: Hætta að keppa t.d. í fótbolta.

Að halda á vit ævintýra: Að fara út í óvissuna, vita ekki hvað  
er framundan.

Að gera garðinn frægan: Að ganga vel í einhverju fjarri heimaslóðum (hér: í 
útlöndum). 

Að eiga drjúgan þátt í einhverju: Að eiga stóran hlut í einhverju.

Að þreyta frumraun: Að takast á við eitthvað í fyrsta skipti.

Að skara fram úr: Að vera betri en aðrir t.d. í íþróttum eða námi.
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