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• Leikið í var að mestu í 8-liða riðlum (getuskipt)

• Leiknar voru þrjár lotur – samtals 21 leikur í mótinu.
a) Lota 1 - mars til maí
b) Lota 2 - maí til júlí
c) Lota 3 - ágúst til september

• Milli lota færðust tvö lið upp og tvö lið niður um riðla



• Markmiðið var að fjölga leikjum og fjölga jafningjaleikjum
• Það tókst

• Almennt jákvæð viðbrögð við þessum breytingum

• Fjölgun leikja = Ferðakostnaður eykst

• Neikvæðu viðbrögðin eru tengd ferðakostnaði.
• Útileikur gegn sama liði (töfluröð ræður leikjunum)



Yngri flokkar - Framhaldið

Knattspyrnusvið KSÍ leggur áherslu á að fjölga þurfi leikjum hjá A-
liðum félaga í 2. og 4. flokki.

Verið er að skoða tillögur þess efnis að fjölga leikjum í 2. og 4. flokki. 
Hvort það verði með lotufyrirkomulaginu eða ekki, á eftir að koma í 
ljós.

Við höfum ekki marga daga til að afgreiða það mál.



Lengjubikarinn 2023

• Búið er að birta drög að niðurröðun leikja í Lengjubikarnum 2023. 
• Minni á að skila ber athugasemdum í síðasta lagi 20. desember. 

• Æfingaferðir
• Upplýsið vallarstjóra um leiki á ykkar svæði

• ATH nýtt, félagaskiptaglugginn opnar 2. febrúar.
• https://www.ksi.is/mot/felog/felagaskiptagluggar/



Mót sumarsins 2023 - Meistaraflokkar
• Undirbúningur að niðurröðun leikja í mótum meistaraflokka 2023 er 

hafinn. 
• Félög fengu frest til 20. nóvember að skila inn sínum óskum. Reynt 

verður að taka mið af þessum óskum við uppsetningu mótanna.
• Hefðbundin þátttökugögn fyrir öll mót verða send út um miðjan 

desember. Þátttökutilkynning þarf að berast í síðasta lagi 10. janúar.



Breytingar á fyirirkomulagi móta 2023
• Besta deild kvenna – Úrslitakeppni í efri og neðri hluta

• 6 lið í efri hlutanum ( 5 leikir)
• 4 lið í neðri hlutanum (3 leikir)

• Lengjudeild karla – Úrslitakeppni
• Lið nr. 1 flyst í Bestu deildina að ári
• Lið nr. 2 – 5 leika um hitt lausa sætið í Bestu deild að ári
• Undanúslit – Tveir leikir
• Úrslitaleikur á hlutlausum velli 



Breytingar á fyirirkomulagi móta 2023
• Ný 4. deild karla – Ný 10 liða deild

• Ný 5. deild karla – Ný 16 liða deild í tveimur 8 liða riðlum

• Utandeild karla – Fyrirkomulag ákveðið í janúar

• Bikarkeppni félaga í neðri deildum – 32 félög hefja keppni
• 2. deild karla, 3. deild karla og 8-lið úr 4. deild karla



Leikdagar 2023 - Drög

Besta deild karla Hefst um 10. apríl og lýkur 7. október
Besta deild kvenna Hefst um 25. apríl og lýkur 6. október (ath)

Lengjudeild karla Hefst um 5. maí og lýkur 30. september (Ú)
Lengjudeild kvenna Hefst um 3. maí og lýkur 9. september
Mjólkurbikar karla Hefst 30. mars (forkeppni) Úrslitleikur 26. ágúst
Mjólkurbikar kvenna Hefst 28. apríl (forkeppni) Úrslitaleikur 12. ágúst



Leikdagar 2023 - Drög
2. deild karla Hefst um 5. maí og lýkur 16. september
2. deild kvenna Hefst um 10. maí og lýkur 9. september
3. deild karla Hefst um 5. maí og lýkur 16. september
4. deild karla Hefst um 10. maí og lýkur 9. september
5. deild karla Hefst um 10. maí og lýkur 9. september
Utandeild karla Hefst um 15. maí og lýkur 2. september





Fjöldi áminninga að baki leikbanns

• Agarefsingar (áminningar og brottvísanir) eru til að vernda 
leikmenn fyrir meiðslum.

• Fjölgun leikja í Bestu deildunum, kallar það á breytingar hjá okkur?

• Hvernig er samanburðurinn við hin Norðurlöndin?



Fjöldi áminninga að baki leikbanns

Land Fj. leikja/deild Fjöldi áminninga á bak við leikbann

Ísland 27 4-3-3-3-3...
Færeyjar 27 4-3-2-2-1... *
Finnland 27+umspil 4-3-3-2-2...
Noregur 30 4-2-2-2-2...
Svíþjóð 30 3-3-3-3-3...  **
Danmörk 32+umspil Punktakerfi ***

*Rauðu telja saman í deild og bikar, en gulu eru aðskilin í deild og bikar
** 10 leikir án áminningar – Ein áminning fellur niður
*** Leikbann flyst yfir í deildina ef viðkomandi á eftir að taka út bann í bikar



Fjöldi áminninga að baki leikbanns

Það er því erfiðast fyrir leikmenn að fara leikbann á Íslandi vegna 
áminninga.

Ég tel því ekki nauðsynlegt að gera breytingu á okkar reglum sem miði 
að því að fjölga áminningum sem þarf til að fara í leikbann.

Nema auðvita að markmiðið sé að draga úr verndinni sem leikmenn 
eiga að fá.



Fjöldi áminninga að baki leikbanns
Annað til íhugunar

Af hverju erum við með þannig reglur að áminningar í undanúrslitum 
Mjólkurbikarsins telja ekki? – Sett vegna úrslitaleiksins.

Áminningar í undanúslitum karla árin 2021 og 2022 voru 6.75 pr leik.
Til samanburðar voru 4,70 pr. leik í Bestu deild karla 2022.

Spurning hvort við verðum ekki að finna aðferð til að þessi spjöld telji 
án þess þó að taka úrslitaleikinn af viðkomandi.



Takk 
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