
Mál nr. 6  

Knattspyrnudeild Reynis 
gegn 

Knattspyrnudeild Leikni F.  

Kæra Reynis S. 
Með vísan í grein 1.2 Hlutgengi í Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót kærir knattspyrnudeild 
Ksf. Reynis Ungmennafélagið Leikni fyrir að mæta ólöglega skipað til leiks í leikjum 
félaganna í úrslitakeppni 3. deildar karla 2002, annars vegar 24.08.2002 á Fáskrúðsfjarðarvelli 
og hins vegar 27.08.2002 á Sandgerðisvelli.  Í báðum leikjunum var Steinþór Pétursson 
(kennitala 300762-7869) skráður í leikmannahóp Leiknis.  Samkvæmt upplýsingum á 
heimasíðu KSÍ (www.ksi.is) er hann skráður í KBS og getur því ekki talist gjaldgengur með 
liði Leiknis (sbr. grein A.1 í Reglurgerð KSÍ um félagaskipti leikmanna).  

Með vísan í grein 4.3 Ólöglega skipað lið í Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót krefst 
knattspyrnudeild Ksf. Reynis að úrslitum ofangreinda leikja verði breytt í 3-0 Reyni í vil.  

Meðfylgjandi er útprentun af heimasíðu KSÍ (www.ksi.is) dagsett 28.08.2002 af leikskýrslum 
ofangreindra leikja ásamt útprentun af sömu síðu dagsett 28.08.2002 sem sýnir skráningu 
Steinþórs Péturssonar í KBS.  

Með vísan í 8. grein  Flýtimeðferð máls í Lögum um dómstóla Knattspyrnusambands Íslands 
óskar knattspyrnudeild Ksf. Reynis eftir því að málið fái flýtimeðferð.   

Hannes Jón Jónsson 
formaður knattspyrnudeildar Ksf. Reynis   

Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2002, mánudaginn 9. september er dómþing dómstóls KSÍ haldið á skrifstofu KSÍ  
Laugardal af Halldóri Frímannssyni dómara.  
Fyrir er tekið:  Mál nr. 1/2002, Knattspyrnud. Ksf. Reynir gegn Ungmennafélaginu Leikni F.   

Er nú kveðinn upp svofelldur dómur:  

I. 
Mál þetta er höfðað með kæru Knattspyrnudeildar Ksf. Reynis,  dagsettri 28. ágúst s.l.  
Kærði er Ungmennafélagið Leiknir F, Skólavegi 39, Fáskrúðsfirði.                                

Kröfur kæranda 
Þess er krafist að Dómstóll KSÍ dæmi kærða fyrir að mæta ólöglega skipað til leiks í leikjum 
liðanna í úrslitakeppni 3. deildar karla 2002, 24. ágúst s.l. og 27. ágúst s.l. og að úrslitum 
leikjanna verði breytt  í 3-0 Reyni í vil. 
Í málinu eru eftirtalin skjöl lögð fram:  Nr. 1 kæra knattspyrnud. Ksf. Reynis, dags. 28. ágúst 
2002, ásamt 3. fylgiskjölum.  Nr. 2 greinargerð kærða, dags. 2. september 2002. Nr. 3. Yfirlit 
yfir félagaskipti leikmanna úr KBS  í öll félög 27. 08. 1992 til 01.09.2002, lagt fram af 
kæranda. Nr. 4. Yfirlit yfir leikmenn karla KBS fædda 1940 til 2002, lagt fram af kæranda.  
Nr. 5. Yfirlit yfir leikmenn karla í Leikni F fædda 1960 til 1982, lagt fram af kæranda.  Nr. 6.  
athugasemdir KSÍ dags. 4. september 2002. 
Halldór Frímannsson dómari í Dómsól KSÍ fékk mál þetta til afgreiðslu 30. ágúst 2002.    

II. 

http://www.ksi.is
http://www.ksi.is


Kærði krefst þess að dómurinn hafni kæru Reynis og vísar til þess að KBS, sem standi fyrir 
Knattspyrnubandalag Suðurfjarða, sé ekki lengur til og hafi raunar aldrei verið til sem 
sérstakur aðili að KSÍ.  Um hafi verið að ræða bandalag þriggja félaga á suðurfjöðum 
Austurlands um að senda lið til þátttöku í Íslandsmótum í knattspurnu 1993 og 1994.  Frá 
1995 hafi Leiknir F sent lið til þátttóku í eigin nafni. Þá hafi kærði aldrei óskað eftir því að 
Steinþór yrði færður yfir í KBS.  KSÍ hafi gert það án þess að um það væri beðið og án þess 
að þess væri þörf.   Kærði og Steinþór sjálfur hafi ávallt staðið í þeirri trú að hann væri 
réttilega skráður í Leikni F.  Jafnframt er á það bent að Steinþór hafi ekki spilað með í 
hvorugum leiknum. 
Að tilhlutan dómsins var óskað eftir  skriflegum athugasemdum KSÍ um málið. Þar kemur 
fram að það vinnulag hafi verið tekið upp hjá KSÍ að leikmaður var skráður í það lið sem 
hann lék með ef liðið var ekki félag innan ÍSÍ, eins og á við um KBS í þessu tilfelli.  Þessu til 
skýringar þá voru leikmenn ÍBV auðvitað félagsmenn Týs eða Þórs þó þeir væru skráðir í 
ÍBV.  Í þá daga var ÍBV íþróttabandalag en ekki félagslið. Á sama hátt stóð KBS fyrir 
Knattspyrnubandalag Suðurfjarða og var sameiginlegt lið félaga á suðurfjörðum Austurlands 
(Súlan, Hrafnkell Freysgoði og Leiknir F).  Vitanlega var leikmaður sem var skráður í KBS í 
Fjölniskerfinu ekki félagsmaður í KBS heldur í Súlunni, Hrafnkeli Freysgoða eða Leikni F. .   

III. 
Álit dómsins 
Málavextir eru óumdeildir.  Fram er komið að Steinþór Pétursson er skáður í  
Knattspyrnubandalag Suðurfjarða (KBS), sem var bandalag kærða, Súlunnar og Hrafnkels 
Freysgoða, um að senda lið til keppni 1993 og 1994.  Frá þeim tíma hefur kærði sent lið til 
keppni undir eigin merkjum.  Þá er fram komið að KSÍ skráði leikmenn í KBS til 
hægðarauka, þar með talið Steinþór Pétursson,  án vitundar kærða, en gengur út frá því að 
leikmenn séu félagar í sínum liðum.  Þannig  hefur KSÍ frá 1994 veitt þær upplýsingar um 
Steinþór Pétursson að hann sé félagi í Leikni F.  Jafnframt er fram komið að kærði lítur svo á 
að Steinþór Pétursson sé í Leikni F og teflir honum fram í keppni í góðri trú.    
Með vísan til þessa er Steinþór Pétursson félagi í Leikni F.  Kröfum kæranda um að  Dómstóll 
KSÍ dæmi kærða fyrir að mæta ólöglega skipað til leiks í leikjum liðanna í úrslitakeppni 3. 
deildar karla 2002, 24. ágúst s.l. og 27. ágúst s.l. og að úrslitum leikjanna verði breytt  í 3-0 
Reyni í vil er hafnað.    

Dómsorð 
Kröfum kæranda er hafnað.   
Halldór Frímannsson, dómari  

Heimilt er að skjóta til áfrýjunardómstóls KSÍ, dómum og úrskurðum dómstóls KSÍ.  
Frestur til að áfrýja máli til áfrýjunardómstólsins skal vera 5 dagar frá því dómur dómstóls 
KSÍ var upp kveðinn og skulu almennir frídagar ekki telja þar með.  Sá sem hyggst áfrýja 
máli skal senda áfrýjunardómstólnum sérstaka greinargerð þar sem lýst er þeim sjónarmiðum 
sem áfrýjandi byggir á ásamt gögnum málsins. 


