
 

 

 
 
Til: Félaga leikmanna 
 
Efni: Æfingar U16 karla Selfoss 14.-17.júní 2021 
 
Jörundur Áki Sveinsson, landsliðsþjálfari U16 karla, hefur valið leikmannahóp til æfinga  
 14.-17.júní, 2021. Æfingarnar eru liður í undirbúningi fyrir NM sem fer fram í Noregi í byrjun 
ágúst.  Hópinn má sjá hér að neðan. Vinsamlega komið þessum upplýsingum til þeirra er málið 
varðar.  

 

Félög leikmanna og leikmenn eru beðin um að kynna sér eftirfarandi upplýsingar:  

 

Ferðakostnaður  

KSÍ greiðir kostnað við flug leikmanna sem fljúga í landsliðverkefni með Icelandair. Félag 

leikmanns, forráðamenn leikmanns eða leikmenn sjálfir skulu senda tölvupóst á Sigurð Svein 

Þórðarson, sigurdur@ksi.is, sem bókar flugið.  

KSÍ greiðir einnig rútukostnað frá skrifstofum KSÍ á Selfoss og til baka.  

Í tölvupóstinum þarf að koma fram: fullt nafn, kennitala, símanúmer og tölvupóstfang 

viðkomandi. Einnig þarf að koma fram hvaða flug skal bóka, bæði dagsetning og tími. 

 

Dæmi: 14. mars RKV-EGS 14:40 og heim aftur 15. mars EGS-RKV 9:00. 

Vinsamlegast sendið inn bókun sem allra fyrst. 

Lokaðar æfingar 

Æfingar eru lokaðar utanaðkomandi aðilum utan þess að þjálfurum og aðstandendum 

viðkomandi leikmanna er heimilt að vera viðstaddir æfingarnar. Þeir þjálfarar sem óska eftir 

því að vera viðstaddir æfingar og leiki er bent á að hafa samband við þjálfara í tíma.  

 

Þátttakendur þurfa að hafa með sér  

Keppnisútbúnað(takkaskó, legghlífar, innanundirfantað o.þ.h), hlaupaskó, vatnsbrúsa, inniskó, 

sundföt, handklæði, snyrtidót og aukaföt til skiptanna(nærföt og sokka). 

KSÍ sér um að útvega æfingafatnað, keppnisbúninga og hótelgalla. 
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Hópurinn: 
 

Bjarki Már Ágústsson Afturelding Stefán Orri Hákonarson Fram 

Ágúst Orri Þorsteinsson Breiðablik Ásberg Arnar Hjaltason Fylkir 

Benoný Breki Andrésson Breiðablik Heiðar Máni Hermannsson (M) Fylkir 

Hilmar Þór Kjærnested Helgason(M) Breiðablik Kristján Snær Frostason HK 

Rúrik Gunnarsson Breiðablik Óliver Þorkelsson Hamar 

Birkir Jakob Jónsson Breiðablik Daníel Breki Bjarkason ÍA 

Dagur Örn Fjeldsted Breiðablik Logi Mar Hjaltested (M) ÍA 

Tumi Fannar Gunnarsson Breiðablik Hákon Dagur Matthíasson ÍR 

Arngrímur Bjartur Guðmundsson FH Róbert Quental Árnason Leiknir R. 

Baldur Kári Helgason FH Alexander Clive Vokes Selfoss 

Baltasar Dellernia Fiorentina Þorlákur Breki Þ. Baxter Selfoss 

Hilmir Arnarsson Fjölnir Daníel Freyr Kristjánsson Stjarnan 

Mikael Trausti Viðarsson Fram Róbert Frosti Þorkelsson Stjarnan 
 
Dagskrá: Sjá dagskrá í viðhengi 

 
Mikilvægt er að yfirþjálfarar/þjálfarar tilkynni forföll mjög tímalega til þjálfara jorundur@ksi.is  
eða í síma 821-9294. 
Af gefnu tilefni skal minnt á það að samkvæmt samstarfsreglum milli KSÍ og aðildarfélaga um 
þátttöku leikmanna í leikjum og æfingum á vegum KSÍ þá skulu félög heimila leikmönnum 
sínum þátttöku á þessum æfingum. Í því tilfelli að leik beri upp á sömu helgi og 
landsliðsæfingar fara fram skal leikmaðurinn skilyrðislaust mæta á landsliðsæfingar og getur 
hann því ekki leikið með félagi sínu þá helgi. 
KSÍ greiðir kostnað við flug leikmanna sem fljúga í landsliðverkefni með Icelandair. Félag 
leikmanns eða forráðamenn leikmanns eða leikmenn sjálfir skulu senda tölvupóst á Sigurð 
Svein sigurdur@ksi.is sem bókar flugið. Í tölvupóstinum þarf að koma fram: fullt nafn, 
kennitala, símanúmer og tölvupóstfang viðkomandi. Einnig þarf að koma fram hvaða flug skal 
bóka, bæði dagsetning og tími (dæmi: 14. mars RKV-EGS 14:40 og heim aftur 15. mars EGS-
RKV 9:00). 
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