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Knattspyrnusvið KSÍ



Knattspyrnusvið

• Á knattspyrnusviði eru 13 starfsmenn í 100% starfi

• Landsliðin eru 12 + Hæfileikamótun karla og kvenna

• Landsliðsþjálfarar í 100% starfi eru 8

• Mikið og gott samstarf við félögin varðandi allt starf - við erum öll í sama liðinu

• Landsleikir árið 2023: 64 keppisleikir–22 VL leikir (undirbúningsleikir) =86 leikir

• Spilum ca 40% færri leiki (yngri landslið) en samanburðarþjóðir

• Auk starfsmanna á knattspyrnusviði eru tugir verktaka: sjúkraþjálfarar, læknar, 
markmannsþjálfarar, fitnessþjálfarar, sálfræðingur, næringarfræðingur og leikgreinendur
o.fl.



A-landslið kvenna
Þorsteinn Halldórsson 
Ásmundur Haraldsson  

A-landslið karla
Arnar Þór Viðarsson 

Jóhannes Karl Guðjónsson 

U-21 landslið karla
Davíð Snorri Jónasson 
Jörundur Áki Sveinsson

U-19 landslið karla
Ólafur Ingi Skúlason 
Lúðvík Gunnarsson 

U-16/17 landslið karla
Lúðvík Gunnarsson 
Ólafur Ingi Skúlason 

Hæfileikamótun/U15kk
Lúðvík Gunnarsson

U23-landslið kvenna
Þorsteinn Halldórsson 

U19-landslið kvenna
Margrét Magnúsdóttir

U16/17-landslið kvenna
Magnús Örn Helgason
Margrét Magnúsdóttir

Hæfileikamótun/U15kv
Magnús Örn Helgason

Tom Goodall
Leikgreinandi A-liða

Fjalar Þorgeirsson
Markmannsþj.   

Styrktarþjálfarar

Grímur Sálfræðingur

Knattspyrnuvísindavið 2023

Sviðsstj. knattspyrnusv. 
Jörundur Áki Sveinsson 

A-landslið kvenna
Þorsteinn Halldórsson

A-landslið karla 
Arnar Þór Viðarsson

M-International Secretary 
Sigurður Sveinn Þórðarson

W-International Secretary 
Elísabet Ósk 

Guðmundsdóttir

Næringarfræðingur Video/dataanalyst

Knattspyrnusvið 2023

JKG/DSJ-Einstaklings/liðshlutaþjálfun
Nýtist öllum liðum

Sjúkraþjálfarar Læknar

Ragnheiður 
Lagerstjóri

Fræðsla fyrir landslið



LANDSLIÐSSTIGINN

➢Gott starf í félögunum skilar sér í betri árangri landsliða☺

➢Hæfileikamótun/scouting

➢U15-landslið/kynning/læra hvernig/hvað/hversvegna

➢U16-U19 læra og framkvæma-meiri kröfur

➢U21-frammistaða og úrslit

➢A -Úrslit



Búa til liðsheild

Fáum stuttan tíma til að vinna með liðunum

Gildi og venjur

Principles-hvernig við viljum spila

Hvar erum við best

Skýr markmið-innan vallar sem og utanvallar

Nýta starfsfólk



Getum við bætt umgjörðina?

• Skýrslugerð-vanda til verka-rangt númer á treyjum, margir leikmenn í 
sama númeri..

• Umgjörð ábótavant oft á tíðum, varamannabekkir ekki til staðar -
leikklukka er til staðar en ekki í notkun sem dæmi..

• Dómaramál - aðstoðardómarar, skil dómara eftir leiki ábótavant, skila 
skýrslum seint, skiptingar og mörk vantar - skrá bara úrslit..

• Aðbúnaður fyrir þjálfara, hornfánar, vantar úlpur fyrir varamenn..

• Upptökur á leikjum-VEO, WyScout, setja leikina inn, gera einhvern 
ábyrgan..



WyScout-af hverju?

Af hverju WyScout?

•Mikið af upplýsingum

•Bæði tölfræði liðs og  

leikmanna

•Scouting

•Gott fyrir fræðslu fyrir 

þjálfara

Hvernig nýtist þetta 

félögunum

•Þjálfarar geta nýtt þetta við 

að miðla upplýsingum til

sinna leikmanna

•Til liðsins í heild og eins

hvað varðar einstaklinga

•Hægt að fylgjast með

öðrum liðum og 

leikmönnum annarra liða

•Nýtist vel til að leikgreina

andstæðinga-undirbúa leiki
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26 Goals / 9 Á SIG





Takk☺


