
 

 

 
 
Til: Félaga leikmanna 
Efni: Æfingar U17 karla  7.-9.mars 2022 
 
Jörundur Áki Sveinsson, landsliðsþjálfari U17 karla, hefur valið leikmannahóp til æfinga  
 7.-9.mars n.k.  Hópinn má sjá hér að neðan. Vinsamlega komið þessum upplýsingum til þeirra er málið 
varðar.  

 

Arnar Daði Jóhannesson(M) Afturelding Bjarki Steinsen Arnarsson Fylkir 

Ásgeir Galdur Guðmundsson Breiðablik Kristján Snær Frostason HK 

Ágúst Orri Þorsteinsson Breiðablik Tumi Þorvarsson HK 

Arngrímur Bjartur Guðmundsson FH Haukur Andri Haraldsson ÍA 

Baldur Kári Helgason FH Patrik Thor Pétursson KR 

Heiðar Máni Hermannsson(M) FH Rúrik Gunnarsson KR 

Tómas Atli Björgvinsson FH Þorlákur Breki Þ. Baxter Selfoss 

William Cole Campell FH Róbert Frosti Þorkelsson Stjarnan 

Stefán Orri Hákonarson Fram Guðmundur Páll Einarssson Vestri 

 
Dagskrá: 

Mánud. 7.mars  Þriðjud. 8.mars. Miðvikud. 9.mars 

11.00 Mæting í Skessuna 12.30  Mæting í Skessuna 11.00 Mæting í Skessuna 

11.30 Æfing  13.00  Æfing  11.30 Æfing 

13.00  Dagskrá lokið 14:45 Dagskrá lokið 13:00 Dagskrá lokið 

 

Leikmenn koma með sína eigin vatnsbrúsa, KSÍ leggur til peysur en annars eru 

leikmenn í sínum eigin fatnaði. Athugið að það getur verið mjög kalt í Skessunni á 
þessum árstíma.  
og athugið að það getur verið mjög kalt í Skessunni á þessum árstíma. 

Yfirþjálfarar geta óskað eftir að fá að horfa á æfingarnar. 
Að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir áhorfendum. 

 

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/leikjum.  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.  Mikilvægt er að öll forföll séu tilkynnt til þjálfara: jorundur@ksi.is  

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 Þórðarson, 

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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