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Árið 2010 fimmtudaginn 11. nóvember  kl. 12:00 er dómþing áfrýjunardómstóls KSÍ háð á 

lögmannsstofu Sigurðar G. Guðjónssonar að Laugavegi 182, Reykjavík, af Sigurði G. Guðjónssyni hrl.,  

Brynjari Níelssyni  hrl., og Lúðvík Erni Steinarssyni hrl. 

 

Fyrir er tekið: 

Mál nr. 4/2010 

Keflavík 

gegn 

aga- og úrskurðarnefnd KSÍ. 

 

Við fyrirtöku málsins liggja fyrir þessi gögn: 

Nr. 1 áfrýjun Keflavíkur, ódagsett en móttekin á skrifstofu KSÍ 15. október 2010. 

Nr. 2, Úrskurður aga- og úrskurðarnefndar KSÍ frá 8. október 2010. 

Nr. 3, Kæra Aftureldingar til aga- og úrskurðarnefndar, ódagsett en móttekin á skrifstofu KSÍ 23. 

september 2010. 

Nr. 4, Greinargerð Keflavíkur frá 23. september 2010. 

Nr. 5, Tölvupóstur KSÍ til aga- og úrskurðarnefndar 23. september 2010. 

Nr. 6, Bréf Vals Steingrímssonar til aga- og úrskurðarnefndar KSÍ dagsett 23. september 2010. 

Nr. 7, Tölvupóstur Steingríms Benediktssonar til KSÍ frá 27. september 2010. 

 

Áfrýjandi krefst þess að úrskurður aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í málinu nr. 5/2010 Afturelding gegn 

Keflavík, sem kveðinn var upp þann 8. október 2010, verði hrundið. 

Samkvæmt grein 8.2 í reglugerð KSÍ um áfrýjunardómstól KSÍ skulu ný gögn ekki lögð fyrir 

áfrýjunardómstól KSÍ. Skýrslutökur fara heldur ekki fram fyrir dómnum. 

 

Í málinu er kveðinn upp svofelldur dómur: 

 

Málsatvik. 

Í máli því sem hér er til úrlausnar er deilt um hvort lið Keflavíkur var rétt skipað  eftir að markverði 

liðsins, Margeiri Vilhjálmssyni, hafði verið vísað af velli á 45 mínútu leiksins ,,fyrir að kíla í skrokk á 

Nikulási Árna“ eins og segir í skýrslu dómara  til aganefndar vegna brottvísana. 

 

Leikur sá sem mál þetta snýst um var leikinn á Varmárvelli þann 19. september 2010 og var milli 

Aftureldingar og Keflavíkur í flokki karla 30+, en þau lið eru skipuð sjö leikmönnum.  

 

Dómari leiksins, Valur Steingrímsson, gekk frá leikskýrslu vegna leiksins. Er leikskýrslan á eyðublaði 

sem Knattspyrnusamband Íslands hefur látið gera. Skýrslan verður því að teljast  geyma allar 

upplýsingar  dómara um framgang og framkvæmd leiks Aftureldingar og Keflavíkur á Varmárvelli 

þann 19. september 2010. Fylgiskjal með skýrslu dómara er áðurnefnd skýrsla til aganefndar vegna 

brottvísana. 

 

Afturelding, sem tapaði leiknum með þremur mörkum gegn fjórum, kærði framkvæmd leiksins til 

aga- og úrskurðarnefndar KSÍ með ódagsettri kæru, sem móttekin var þann 23. september 2010 af 

skrifstofu KSÍ, og krafðist þess að félaginu yrði dæmdur sigur þrjú mörk gegn engu, þar sem lið 

Keflavíkur hefði verið skipað sjö leikmönnum þrátt fyrir brottvísun Margeirs Vilhjálmssonar. Liðsmenn 
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Keflavíkur hafi litið svo á að brottvísun gæti aðeins staðið í tvær mínútur og að þeim liðnum  mætti 

varamaður koma hefja þátttöku í leiknum. 

 

Ekkert er vikið að þessu í leikskýrslu dómara leiksins. Dómari leiksins sendi aga- og úrskurðarnefnd 

KSÍ sérstaka skýrslu eða bréf þegar málið var til meðferðar hjá nefndinni. Kemur þar fram að 

Keflvíkingar hafi talið að þeir mættu fá annan leikmann inn á í stað þess sem vikið hafði verið af velli 

þegar liðnar væru tvær mínútur frá brottvísun. Dómarinn segir í hinni sérstöku skýrslu sinni að hann 

hafi hafnað þessari kröfu Keflvíkinga með þeim orðum að hann kannaðist ekki við þessa reglu. Af 

þessu verður ekki önnur ályktun dregin en sú að lið Keflavíkur hafi verið skipað sex leikmönnum eftir 

brottvísun Margeirs Vilhjálmssonar. 

 

Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ tók skýrslur af nokkrum einstaklingum, sem voru á leiknum á Varmárvelli 

19. september 2010 þegar Afturelding og Keflavík öttu kappi í knattspyrnu karla 30+. 

 

Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ komst  eftir þessar skýrslutökur að þeirri niðurstöðu að  lið Keflavíkur 

hefði verið ólöglega skipað eftir brottvísun Margeirs Vilhjálmssonar. Úrskurðaði nefndin Aftureldingu 

sigur í leiknum og dæmdi Keflavík í sekt að fjárhæð kr. 30.000.  

 

Keflavík áfrýjaði úrskurði þessum til áfrýjunardómsstóls KSÍ  þann 15. október 2010 og krafðist þess 

að úrskurður aga- og úrskurðarnefndar KSÍ yrði feldur úr gildi. 

 

Niðurstaða 

Í máli þessu liggur fyrir lögboðin skýrsla dómara leiks Aftureldingar og Keflavíkur í um framgang og 

framkvæmd leiks liðanna  í flokki karla 30+ á Varmárvelli þann 19. september 2010. Leikskýrslu 

þessari verður ekki hnekkt með skýrslum vitna eða annarra aðila, sem voru áhorfendur að leik 

liðanna eða tók þátt í honum.  

 

Með vísan til þess sem að framan greinir er gengið út frá því að leikur Aftureldingar og Keflavíkur á 

Varmárvelli þann 19. september 2010 í knattspyrnu karla 30+ hafi farið fram í samræmi við þær 

reglur sem um slíka kappleiki gilda samkvæmt reglum Knattspyrnusambands Íslands.  

 

Er það því niðurstaða máls þessa, að hrundið er úrskurði aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í málinu nr. 

5/2010 Afturelding gegn Keflavík. Úrslit leiks félaganna á Varmárvelli  þann 19. september 2010 

standa fjögur mörk gegn þremur Keflavík í vil. 

 

Dómsorð. 

Hrundið er úrskurði aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í málinu nr. 5/2010 Afturelding gegn Keflavík. Úrslit 

í leik félaganna á Varmárvelli  þann 19. september 2010 standa fjögur mörk gegn þremur Keflavík í vil. 

 

 

Sigurður G. Guðjónsson  

 

Brynjar Níelsson       Lúðvík Örn Steinarsson. 

 

 



3 
 

 

 


