
 

Skýrsla starfshóps KSÍ um neðri deildir karla 
Skýrsla til stjórnar KSÍ þann  23. nóvember 2021 
 
Inngangur 
Í samræmi við ályktun ársþings KSÍ 2021 skipaði stjórn KSÍ starfshóp um neðri deildir karla. Verkefni 
hópsins var að rýna núverandi fyrirkomulag á 2. deild karla, 3. deild karla og 4. deild karla. Jafnframt 
að kanna möguleika á útfærslu á breyttu keppnisfyrirkomulagi. Markmið hópsins var að skoða þau 
tækifæri sem eru til framþróunar í hverri deild fyrir sig. Einnig átti hópurinn að skoða mögulega nýja 
bikarkeppni félaga í neðri deildum karla. 
 

Starfshópurinn og verklag 
Stjórn KSÍ skipaði starfshópinn 24. maí.  Björn Friðþjófsson formaður, Gísli Aðalsteinsson, Guðjón 
Bjarni Hálfdánarson, Marteinn Ægisson, Magnús Jónsson, Bjarni Ólafur Birkisson, Ingi Sigurðsson, 
Ómar Bragi Stefánsson. Með starfshópnum starfaði Birkir Sveinsson, sviðsstjóri innanlandssviðs KSÍ. 
 
Starfshópurinn fundaði 5 sinnum; 23. júní, 23. ágúst, 27. október, 8. nóvember og 15. nóvember. 
Í tvígang var sendur tölvupóstur á félögin í deildunum og gert grein fyrir störfum hópsins og kallað 
eftir ábendingum. jafnframt var ákveðið að hópurinn skipti á milli sín félögunum og reyndi að hafa 
samband við þau og fá afstöðu þeirra til málsins. Tíu ábendingar bárust með tölvupósti, mun fleiri 
með samtölum við forráðamenn félaganna. Náðist með þessu í flest félögin og fékkst þannig nokkuð 
góð yfirsýn um málið. 
 

Núverandi fyrirkomulag Íslandsmótsins í meistaraflokki karla 
Núverandi fyrirkomulag er þannig að 12 félög leika í fjórum efstu deildum karla, samtals 48 félög. 
Sama keppnisfyrirkomulag er í öllum þessum mótum, þ.e. 12 lið og tvöföld umferð. Önnur félög leika 
í riðlaskiptri 4. deild þar sem stjórn KSÍ ákveður keppnisfyrirkomulag í samræmi við fjölda 
þátttökuliða. 
Árið 2021 tóku 34 félög þátt í 4. deild karla. Var þeim skipt í fjóra riðla.  
Árið 2021 tóku því 82 félög þátt í Íslandsmóti meistaraflokks karla.  
 

Þróun á þátttöku í meistaraflokki karla 
Eins og sjá má á neðangreindri töflu þá hefur orðið mikil fjölgun liða undanfarin ár í meistaraflokki 
karla, eða um 60% á undanförnum 20 árum. 
 

Ár  Fjöldi liða 
Mfl ka. 

Fjöldi liða 
Landsdeildir 

Fjöldi liða  
Neðsta deild 

2001  51 30 (3) 21 
2006  58 30 (3) 28 
2012  66 36 (3) 30 
2017  79 46 (4) 33 
2021  82 48 (4) 34 

 
• Árin 2007 og 2008 var þátttökuliðum í landsdeildum fjölgað úr 10 og í 12. Árið 2008 léku því 36 

félög í þrem efstu deildum karla í stað 30 liða árið 2006. 
 



 

• Á ársþinginu 2012 var talin þörf á því að bæta við nýrri deild með 10 liðum (3. deild karla). Keppni 
í nýrri 3. deild hófst svo 2013. Liðunum þar var svo fjölgað í 12 lið frá árinu 2019. Með tilkomu 3. 
deildar karla voru landsdeildirnar orðnar fjórar og neðsta deildin fékk heitið 4. deild karla. 
 

• Þrátt fyrir að nú séu 48 félög i landsdeildum (efsta, 1. 2. og 3. deild ), þá virðist vera nægt 
framboð af félögum sem taka þátt í neðstu deild. Í raun eru fleiri félög en gert var ráð fyrir að 
væru í deildinni í kjölfar breytinganna frá 2013. Keppnisfyrirkomulag 4. deildar miðar í raun við að 
félögin séu 32, þ.e. fjórir átta-liða riðlar. 

 

2. deild karla 
Engar skriflegar ábendingar bárust frá félögunum í 2. deild karla um breytingar á 
keppnisfyrirkomulagi  deildarinnar. Niðurstaða hópsins byggir því að verulegu leiti á samtölum við 
forráðamenn félaganna. Er það mat starfshópsins að ekki sé mikill þörf á að breyta 
keppnisfyrirkomulagi 2. deildar. Félögin m.a. ekki tilbúin að auka kostnaðinn sem hlýst af fjölgun 
leikja, t.d. ferðakostnaði og meiri kostnaði við reksturs leikmannahópsins. Eins og sjá má í 
neðangreindri töflu þá er ljóst að í 2. deild karla þurfa félögin að ferðast langar vegalengdir.   

 

2. deild karla 2021 - Heildarvegalengd ferðalaga skv. ferðajöfnunarsjóði KSÍ 
Fjarðabyggð 11.684 km. 
Haukar 3.822 km. 
ÍR 3.205 km. 
Kári 2.972 km. 
KF 6.419 km. 
KV 3.205 km. 
Leiknir F 11.362 km. 
Magni 6.611 km. 
Njarðvík 3.431 km. 
Reynir S 3.473 km. 
Völsungur  7.042 km. 
Þróttur V 3.335 km. 

Til samanburðar, þá er hringvegurinn (þjóðvegur 1) samtals 1.321 km. 
 
Niðurstaða  
Niðurstaða starfshópsins er að rétt sé að halda óbreyttu keppnisfyrirkomulagi í 2. deild karla. Rétt sé 
hins vegar að taka málið upp aftur að 2-3 árum liðnum þegar frekari upplýsingar liggja fyrir um þróun 
á keppnisfyrirkomulagi Pepsi Max deildar karla og Lengjudeildar karla. Jafnframt þarf að  
skoða hvort tækifæri séu til frekari tekjuöflunar í deildinni með sölu markaðsréttar sem myndi 
mögulega hjálpa til við frekari þróunar á deildinni. 
 

3. deild karla 
Samkvæmt innsendum erindum og samtölum við forystumenn í 3. deild karla, er það mat 
starfshópsins að ekki sé mikil þörf á að breyta keppnisfyrirkomulagi 3. deildar karla. Félögin m.a. ekki 
tilbúin að auka kostnaðinn sem hlýst af fjölgun leikja, t.d. ferðakostnað o.fl. Eins og sjá má í 
neðangreindri töflu, þá er ljóst að í 3. deild karla þurfa félögin að ferðast langar vegalengdir.  
 Nokkuð margar ábendingar bárust að þáttum sem lúta að umgjörð leikja t.d. hvenær keppnisvöllur er 
laus til upphitunar, móttöku aðkomuliðs, ófullkomnir búningsklefar, leikið án boltakrakka o.fl. 
  



 

3. deild karla 2021 - Heildarvegalengd ferðalaga skv. ferðajöfnunarsjóði KSÍ 
Augnablik 2.614 km. 
Dalvík/Reynir 7.456 km.  
Einherji 10.744 km. 
Elliði 3.872 km. 
Höttur/Huginn 9.314 km. 
ÍH 3.667 km. 
KFG 3.667 km. 
KFS 3.519 km. 
Sindri 9.332 km. 
Tindastóll 3.832 km. 
Víðir 3.431 km. 
Ægir 3.020 km. 

Til samanburðar, þá er hringvegurinn (þjóðvegur 1) samtals 1.321 km. 
 
 

Niðurstaða  
Niðurstaða starfshópsins er að rétt sé að halda óbreyttu keppnisfyrirkomulagi í 3. deild karla. 
Jafnframt er það niðurstaða hópsins að nauðsynlegt sé að stjórn KSÍ taki föstum tökum þann þátt er 
lýtur að umgjörð leikja í 3. deild karla. Í því samhengi þarf að meta hvort breytinga sé þörf á 
regluverki sambandsins og hvort rétt sé að taka upp eftirlit á leikjum með sama hætti og er í 2. deild 
karla. 
 

4. deild karla 
Flestar ábendingar til hópsins sneru að fyrirkomulagi á keppni í 4. deild. Samhljómur var meðal þeirra 
félaga sem skiluðu inn skriflegum athugasemdum til nefndarinnar, að nauðsynlegt væri að gera 
úrbætur á 4. deild karla til að auka gæði leikjanna og minnka þann getumun sem er innan 
deildarinnar. Tillögurnar báru allar með sér að mikilvægt væri að breyta fyrirkomulaginu þannig að 
styrkleikaflokkun myndi eiga sér stað innan deildarinnar. Voru tillögur allt frá því að skipta 4. deild 
upp í tvo riðla yfir í að búa til fjórar deildir úr 4. deild, m.a. að búa til sér utandeildarkeppni.  
Í 4. deild karla 2021 tóku þátt 34 lið (1 lið hætti 29. júní). Þetta er svipaður fjöldi og tekur þátt í 
þremur efstu deildum karla. Ljóst að þessi fjöldi liða í sömu deild skapar mikinn getumun innan 
deildarinnar.   
 
Niðurstaða  
Niðurstaða starfshópsins er að nauðsynlegt sé að getuskipta keppni á neðsta getustiginu. Það er mat 
hópsins að það verði best gert með því að stofna nýja 4. deild með 10 liðum, nýja 5. deild með 16 
liðum (tveir riðlar). Svo leiki önnur aðildarfélög KSÍ í Utandeild KSÍ. Þannig væri búið að festa 
Íslandsmót meistaraflokks karla við 74 félög og öðrum félögum gæfist kostur á að leika í Utandeild 
KSÍ. Starfshópurinn leggur því fram eftirfarandi tillögu: 
  



 

Tillaga að nýju keppnisfyrirkomulagi í núverandi 4. deild  
4. deild karla 10 lið Tvöföld umferð 

 
5. deild karla Tveir 8 liða riðlar + Úrslitakeppni 4 liða (tvö efstu í hvorum riðli)  

Neðsta liðið í hvorum riðli fellur í Utandeildina að ári.  
 

Utandeild KSÍ Leika þau félög sem ekki komast í Íslandsmót KSÍ. 
Keppnisfyrirkomulag ákveðið þegar þátttaka liggur fyrir. 
Tvö efstu lið Utandeildarinnar öðlast keppnisrétt í 5. deild karla 
 

   

Með þessu breytta fyrirkomulagi næst að mæta þeim sjónarmiðum sem komu frá félögunum um að 
minnka getubilið milli liðanna sem leika á neðsta getustiginu.  Íslandsmót meistaraflokka verður þá í 
föstu formi, en Utandeildin breytileg milli ára.  
 

Fjölda leikja og liða í nýja fyrirkomulaginu 
2021 fóru fram 261 leikir í 4. deild karla. Í þessari tillögu eru 204 leikir samtals í 4. og 5. deild. 
Miða við að KSÍ leggi einungis til einn dómara í Utandeildina en ekki aðstoðardómara, þá ætti þetta 
fyrirkomulag ekki að vera íþyngjandi fyrir dómaranefnd KSÍ við mönnun dómgæslunnar eða valda 
auknum kostnaði. 
 

Miða við þátttöku liða 2021 má leiða líkum að því að 6 – 8 lið tækju þátt í Utandeildinni til að byrja 
með.  
 

Bikarkeppni neðri deilda karla 
Hugmynd um að setja í gang sér bikarkeppni fyrir félög í neðri deildum hefur nokkrum sinnum komið 
fram á undanförnum árum, m.a. kom erindi frá 9 félögum árið 2020 þar sem skorað var á KSÍ að taka 
upp slíka keppni. 
Í samtölum við félögin kom fram að mörg félög horfðu jákvæðum augum til þessa móts. Nokkur félög 
(einkum á landsbyggðinni) höfðu uppi efasemdir um að bæta við þessu móti og töldu þetta einungis 
auka á ferðakostnaðinn sem væri nægur fyrir. 
 

Áskoranirnar eru ýmsar þegar kemur að því að bæta við móti sem þessu, m.a.;  
• Leikdagar m.t.t. ferðalaga milli landshluta og árekstrar við lok mismunandi móta.  
• Keppnisfyrirkomulag 
• Dómarakostnaður og hvort til séu dómarar í verkið. 
• Reglugerð, hvort sé skiptur ferðakostnaður, agamál ofl. 
• Sala markaðsréttar  

  

 
Niðurstaða 
Það er mat starfshópsins að þetta mót gæti verið skemmtileg viðbót við okkar mótahald og að stefna 
eigi að því að leggja fram tillögur á næsta ársþingi um málið sem miði að því að hefja slíka keppni árið 
2023. Næsta ár verði svo notað til að smíða regluverkið, selja markaðsréttindin og fjármagna mótið. 
Til að fækka leikjum og  jafnframt að huga að kostnaðarþætti mótsins, þá leggur starfshópurinn til að 
engin forkeppni verði í mótinu og að í 32-liða úrslit komist þau lið sem leika í 2. og 3. deild, liðin tvö 
sem féllu árið áður úr 3. deild ásamt liðum númer þrjú til átta í 4. deild árið áður. 
Hópurinn sér fyrir sér að 32-liða úrslit verði um miðjan júní, 16-liða um miðjan júlí, 8-liða í byrjun 
ágúst. Undanúrslit og úrslitaleikur mótsins verði svo eftir að keppni er lokið í viðkomandi deildum. 
 
 



 

Að lokum 
Að lokum leggur starfshópurinn til að skipaður verði sérstakur vinnuhópur með fulltrúum liða úr 2. 
deild karla og neðri deildum, til samráðs við stjórn KSÍ um málefni neðri deilda. Formaður 
vinnuhópsins kæmi úr stjórn KSÍ.  Þessi vinnuhópur yrði m.a. KSÍ til aðstoðar við breytingar á 
mótahaldi og markaðsmálum hlutaðeigandi móta. 
 

Stutt samantekt – Niðurstaða starfshópsins 
Það er mat hópsins að ekki sé nauðsynlegt, né mikil eftirspurn meðal félaganna að gera breytingar á 
keppnisfyrirkomulagi í 2. og 3. deild karla. Leggur starfshópurinn því ekki fram tillögur þess efnis. Hins 
vegar er það mat hópsins að gera þurfi breytingar á keppni í 4. deild karla sem miði að því að minnka 
þann mikla getumun sem er á liðunum þar. Hópurinn leggur því til að stofnuð verði ný 4.deild með 10 
liðum, ný 5. deild með 16 liðum (í tveimur riðlum) og önnur lið leiki í Utandeild sem keppi um tvö laus 
sæti í Íslandsmótinu. Jafnframt er lagt til að setja í gang sérstaka bikarkeppni félaga í 2. deild karla og 
neðri deildum. Lagt er til að leikið verði eftir breyttu fyrirkomulagi 2023. 
 
Starfshópurinn þakkar öllum sem lögðu hópnum lið við gerð skýrslunnar. 


