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Hér er ég um mig frá mér til mín 

• Tók dómaraprófið 1996 – Tuttugu og tvö og hálft ár í dómgæslu 

• Starfaði fyrir Breiðablik frá 1996-2002

• Sá um dómaramál í utandeildinni frá 1997-2000

• Vel yfir 1.000 leikir – sá síðasti 14.4.2018

• Eftirlitsmaður KSÍ frá 2018 (130 leikir) – fyrsti starf 5.5.2018

• Dómaranefndarmaður frá 2019

• Varastjórn KSÍ frá 2022

• Formaður dómaranefndar frá 2022

• Starfaði fyrir ÍA frá 2002-2020

• Formaður KDA frá 2008-2020

• Dómarastjóri ÍA 2010-2020

Ég ☺



Nokkrar staðreyndir
• Dómurum er að fækka um alla Evrópu

• Víða hefur þurft að fresta leikjum vegna skorts á dómurum

• Fjöldi starfa sem KSÍ raðar niður

• 2022 = 5.040 + 500 eftirlitsmannastörf 

• 2019 = 4.651 + 450 eftirlitsmannastörf

• Virkir dómarar á Íslandi

• 2022 = 585 

• 5 Kvenlandsdómarar

• 2019 = 1.032

• 3 Kvenlandsdómarar

• Nýir dómarar á Íslandi

• 2022 = 114 

• 2019 = 226





• Er því miður algengt í yngri flokkunum

• Hluti af því að nýir dómarar hreinlega hætta eftir fyrstu 

leikina, jafnvel fyrsta leikinn

➢ Auðveldara að missa dómara en að fá nýja

• Líklega óvinsælasta starfið hjá félögunum

➢ Síðasta sem ég myndi gera

• Er í góðu lagi hjá mörgum félögum

➢ Tölum saman nýtum okkur reynslu annara

• Sýnum virðingu fyrir öllum störfum leiksins

➢ Þjálfarar gegna mikilvægu hlutverki varðandi 

virðingu fyrir dómurum

Staðan

Það eru því mjög fáir sem halda með 

dómurunum



Dómarastjóri -
umsjónarmaður dómaramála

• Mikilvægt að fá öflugan dómarastjóra til að sjá um þessi mál 

➢ Þetta er krefjandi starf og nauðsynlegt að það sé aðili í þessu sem er 

ekki að sinna miklu fleiri verkefnum

➢ Því miður er það oft þannig að einhver fær það hlutverk að verða 

dómarastjóri eða umsjónarmaður dómaramála

• Er töluverð vinna en ótrúlega skemmtileg

• Gefa sér tíma í að setja rétta aðila á réttan leik

➢ Raða niður með fyrirvara

➢ Varast að láta krakka dæma hjá jafnöldrum sínum

• Vera með reglulega fundi til að hitta hópinn og stilla saman strengi

• Grípa inn í um leið ef einhver lendir í brekku – stuðningur mikilvægur



Gerum starfið meira spennandi

• Fagmennska í kringum þessi mál er mjög mikilvæg – Búa til góða umgjörð

➢ Fá dómara til að mæta a.m.k. hálftíma fyrir leik í búning

• Margt hægt að gera til að gera þetta meira spennandi

➢ Einhverskonar umbun

➢ Útvega búninga

➢ Bjóða uppá æfingaaðstöðu

➢ Vera dugleg að gera eitthvað fyrir hópinn – Gaman saman

➢ Bjóða á viðburði – Lokahóf, konukvöld, herrakvöld

➢ Auðvelt að semja við stuðningsaðila

➢ Tilboð í dómaradót eða eitthvað annað spennandi



Hvað getur við gert til að fjölga 
dómurum

• Félögin eru ein mikilvægasta stoðin varðandi fjölgun dómara á 

Íslandi, það byrja allir í yngri flokkum

• Samvinnuverkefni KSÍ og félaganna

• Mjög mikilvægt er að allir sem koma að starfi félaganna hjálpist 

að við þennan málaflokk og fái nýja dómara til að koma aftur 

• Fá þjálfara til að benda á leikmenn sem eru að hætta



• Fyrsti leikur fyrir KSÍ 2011

• Fyrsti alþjóðlegi kvendómari Íslands

• Dæmt úrslitaleik bikarkeppninnar

• Dómari ársins þrisvar

• Norðurlandamót (4)

• La Manga U-19 og U23 (3)

• Varadómari á landsleikjum og í meistaradeild

• Fyrsti leikur fyrir KSÍ 2014

• Dómari í efstu deildum

• Alþjóðlegur dómari

• Norðurlandamót

• Dómaraskipti til Englands

• Norræn dómaraskipti

• Námskeið í Sviss

Fyrrverandi leikmenn



Fyrrverandi leikmenn



• Tókum vel á móti nýliðum – Dómaraveski – mentor

• Náðum heilt yfir góðum árangri – fjölmargar viðurkenningar

• 19 dómarar – 16 hjá KSÍ – 6 í efstu deild

• Héldum ráðstefnur fyrir dómara

• Reglulegir fundir með þjálfurum og framkvæmdastjóra

KDA/ÍA

• Vorum mjög dugleg að koma okkur í fjölmiðla og segja frá starfinu

• Verðlaunuðum félagsmenn árlega

Besti – Efnilegasti - Verðmætasti – Heiðursviðurkenning - Nælur

• Sérstök móttaka dómara á leikjum hjá m.fl.

• Stofnuðum ferðafélag

• Heiðursviðurkenningar KSÍ – 50 ára afmæli



Námskeið

• Það er hægt að senda fólk á námskeið hjá öðrum 

félögum eða í höfuðstöðvum KSÍ

• Reyna að fá foreldra til að slást í hópinn

• Maður á mann aðferðin

• Leggja vinnu í að fá „rétta“ fólkið – Undirstaðan að 

farsælu sumri

• Aldursdreifing

• Auglýsa námskeið og gera það áhugavert



Námskeið

• Fá stelpur/konur í starfið

• Nokkuð auðvelt að komast langt á stuttum tíma

• Reyna að fá vinkonur til að fara saman

• Lofa góðum verðlaunum fyrir það félag sem nær 

flestum kvendómurum á árinu – Vanda borgar ☺

Stéphanie Frappart

• Held að það sé gott tækifæri að fá nýjar konur inn 

núna





Munum

Enginn dómari enginn leikur



Takk fyrir mig
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