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Stjórn og nefndir KSÍ
 
Stjórn (ársþing)  
Geir Þorsteinsson  formaður 
Gylfi Þór Orrason  varaformaður 
Guðrún Inga Sívertsen gjaldkeri 
Lúðvík S. Georgsson ritari 
Gísli Gíslason 
Róbert B. Agnarsson  
Rúnar Arnarson  
Ragnhildur Skúladóttir   
Vignir Már Þormóðsson  
 
Varastjórn (ársþing)  
Jóhann Torfason 
Jóhannes Ólafsson  
Þórarinn Gunnarsson    
 
Landshlutafulltrúar (ársþing)  
Valdemar Einarsson Austurland 
Björn Friðþjófsson  Norðurland 
Tómas Þóroddsson  Suðurland 
Jakob Skúlason  Vesturland 
 
Framkvæmdastjórn  
Geir Þorsteinsson  formaður 
Guðrún Inga Sívertsen  
Gylfi Þór Orrason  
Lúðvík S. Georgsson  
Róbert B. Agnarsson  
 
Rekstrarstjórn Laugardalsvallar 
Geir Þorsteinsson  formaður 
Guðrún Inga Sívertsen  
Ingvar Sverrisson  
Ómar Einarsson  
Þórir Hákonarson  
 
Dómaranefnd  
Gylfi Þór Orrason  formaður 
Ari Þórðarson  
Bragi Bergmann  
Gísli Gíslason 
Eyjólfur Ólafsson  
Jón Sigurjónsson 
Kári Gunnlaugsson  
Pjetur Sigurðsson  
Þórarinn Gunnarsson  
 
Fjárhagsnefnd  
Guðrún Inga Sívertsen formaður 
Eggert Steingrímsson  
Rúnar Arnarson  
Þórir Hákonarson  
 
Fræðslunefnd  
Ragnhildur Skúladóttir formaður 
Guðni Kjartansson  
Gylfi Þór Orrason 
Sigurður Þórir Þorsteinsson  
Sigurður Sighvatsson  
Sigvaldi Einarsson  
Örn Ólafsson  
 
Laga- og leikreglnanefnd 
Gísli Gíslason  formaður 
Lúðvík S. Georgsson  
Guðmundur H. Pétursson  

 
Landsliðsnefnd karla  
Rúnar Arnarson  formaður 
Jóhannes Ólafsson 
Lúðvík S. Georgsson  
Róbert Agnarsson   
Þorgrímur Þráinsson  
 
Landsliðsnefnd kvenna (A og U21) 
Guðrún Inga Sívertsen formaður 
Arna Steinsen  
Erla Hendriksdóttir  
Laufey Sigurðardóttir  
Hanna Dóra Magnúsdóttir  
Ragnhildur Skúladóttir  
 
Landsliðsnefnd U21 karla  
Vignir Þormóðsson  formaður 
Einar Kristján Jónsson 
Gísli Gíslason 
Jónas Þórhallsson   
Steinn Halldórsson   
 
Unglinganefnd karla (U19 og U17) 
Þórarinn Gunnarsson formaður 
Gunnar Gunnarsson 
Ingvar Guðjónsson  
Jóhann Torfason  
Magnús Brandsson  
Ómar B. Stefánsson  
Sigurður Helgason 
Þórður Lárusson    
 
Unglinganefnd kvenna (U19 og U17) 
Ragnhildur Skúladóttir formaður 
Ásta B. Gunnlaugsdóttir  
Hanna Dóra Magnúsdóttir   
Jakob Skúlason  
Sigrún Ríkharðsdóttir  
Tómas Þóroddsson  
 
Mannvirkjanefnd  
Lúðvík S. Georgsson formaður 
Bjarni Þór Hannesson 
Jón Runólfsson 
Margrét Leifsdóttir  
Kristján Ásgeirsson  
Rúnar Arnarson  
Þorbergur Karlsson  
 
Mótanefnd  
Róbert B. Agnarsson formaður 
Atli Þórsson  
Ámundi Halldórsson  
Björn Friðþjófsson  
Helga Friðriksdóttir   
Valdemar Einarsson  
Þórarinn Gunnarsson  
 
Samninga- og félagaskiptanefnd 
Lúðvík S. Georgsson formaður 
Stefán Geir Þórisson  
Örn Gunnarsson  
Gísli Hall (til vara)  
Guðmundur H. Pétursson (til vara)  
Jóhann Albertsson (til vara)  
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Útbreiðslunefnd  
Vignir Már Þormóðsson formaður 
Björn Friðþjófsson  
Jakob Skúlason  
Tómas Þóroddsson  
Valdemar Einarsson  
Vigfús Örn Gíslason (til vara) 
Ómar B. Stefánsson (til vara) 
Magnús Ásgrímsson (til vara) 
Trausti Hjaltason (til vara) 
 
Hæfileikanefnd 
Þórarinn Gunnarsson formaður 
Einar Hermannsson 
Hjördís Baldursdóttir 
Íris Björk Eysteinsdóttir 
Jóhann Torfason 
Unnsteinn Jónsson 
Þorsteinn Hilmarsson 
 
Sögunefnd 
Ágúst Ingi Jónsson  formaður 
Ásta B. Gunnlaugsdóttir  
Ellert B. Schram  
Halldór Einarsson  
Jón Gunnlaugsson  
 
Heilbrigðisnefnd  
Sveinbjörn Brandsson formaður 
Einar Jónsson  
Friðrik Ellert Jónsson  
Gauti Laxdal  
Hjalti Kristjánsson  
Hjörtur Þór Hauksson  
Reynir Björn Björnsson  
Stefán Stefánsson  
Svala Helgadóttir  
 
Þjálfaranefnd  
Atli Eðvaldsson  
Ásgeir Sigurvinsson 
Eyjólfur Sverrisson  
Guðjón Þórðarson  
Guðni Kjartansson  
Helena Ólafsdóttir  
Jóhannes Atlason  
Jörundur Áki Sveinsson  
Logi Ólafsson  
Ólafur Jóhannesson  
Sigurður R. Eyjólfsson  
Vanda Sigurgeirsdóttir  
 
Starfshópur um framkvæmd jafnréttisáætlunar 
Guðrún Inga Sívertsen formaður 
Helga Friðriksdóttir  
Hörður Guðbjörnsson  
Kristín Arnþórsdóttir  
Pétur Magnússon  
 

Starfshópur stjórnar  
Gísli Gíslason  formaður 
Gylfi Þór Orrason 
Róbert Agnarsson   
Rúnar Arnarson  
Vignir Már Þormóðsson 
 
Siðanefnd (ársþing) 
Albert Eymundsson  
Kristrún Heimisdóttir  
Hanna S. Sigurðardóttir (til vara)  
Helgi Þorvaldsson (til vara)  
 
Aga- og úrskurðarnefnd (ársþing)  
Gunnar Guðmundsson formaður 
Halldór Frímannsson varaformaður 
Sigurður Ingi Halldórsson varaformaður 
Einar M. Árnason  
Helgi R. Magnússon  
Sigrún Óttarsdóttir  
Sigurður Guðmundsson  
Þröstur Ríkharðsson  
 
Áfrýjunardómstóll KSÍ (ársþing)  
Sigurður G. Guðjónsson forseti 
Guðmundur Pétursson 
Lúðvík Örn Steinarsson  
Brynjar Níelsson (til vara)  
Guðmundur Þórðarson (til vara)  
Hörður Felix Harðarson (til vara)  
Jóhannes A. Sævarsson (til vara)  
Kolbeinn Árnason (til vara)  
 
Leyfisdómur KSÍ (ársþing) 
Gísli Hall   formaður 
Elías Hergeirsson  
Ragnar Gíslason  
Rúnar Gíslason  
Stefán Gunnlaugsson  
 
Leyfisráð KSÍ (ársþing)  
Lúðvík S. Georgsson formaður 
Eggert Steingrímsson 
Guðmundur H. Pétursson  
Stefán Bergsson   
Örn Gunnarsson  
 
Kjörnefnd (ársþing)  
Steinn Halldórsson  formaður 
Einar K. Jónsson 
Jónas Gestur Jónasson  
 
Kjörnir skoðunarmenn (ársþing)  
Dýri Guðmundsson  
Haukur Gunnarsson  
Elías Hergeirsson (til vara)  
Þór Símon Ragnarsson (til vara)  
 
Kjörinn endurskoðandi (ársþing)  
Björn Ingi Victorsson  
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Skýrsla landsliðsnefndar karla 
 

Í nefndinni sátu Rúnar Arnarson, formaður, Jóhannes Ólafsson, Lúðvík S. Georgsson, Róbert Agnarsson og Þorgrímur 
Þráinsson.  Með nefndinni störfuðu Þórir Hákonarson og Gunnar Gylfason.  Lars Lagerbäck var landsliðsþjálfari og 
honum til aðstoðar Heimir Hallgrímsson og Guðmundur Hreiðarsson markvarðaþjálfari. Læknar landsliðsins voru 
Sveinbjörn Brandsson og Gauti Laxdal, sjúkraþjálfarar þeir Stefán Hafþór Stefánsson, Friðrik Ellert Jónsson og Rúnar 
Pálmarsson.  Nuddari var Óðinn Svansson og búningastjóri Sigurður Sveinn Þórðarson. 
 
Verkefni og leikmenn 
Landsliðið lék á árinu 10 leiki, átta í undankeppni HM 2014 og tvo vináttulandsleiki. Sigur vannst í fjórum leikjum, tvö 
jafntefli, en fjórir leikir töpuðust. Í þessum tíu leikjum léku 24 leikmenn og aðrir 9 leikmenn voru í hóp.  Fjórir 
leikmenn léku alla leiki ársins - þeir Ari Freyr Skúlason, Birkir Bjarnason, Eiður Smári Guðjohnsen og Ragnar 
Sigurðsson.  Birkir, Gunnleifur Gunnleifsson, Helgi Valur Daníelsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Ragnar og Rúrik 
Gíslason léku sinn 25. landsleik á árinu.  Einn leikmaður, Jóhann Laxdal, lék sinn fyrsta A landsleik á árinu. 
 
Vináttulandsleikir 
Fyrri vináttulandsleikur ársins var gegn Rússum í Marbella á Spáni í febrúar.  Rússar unnu 2-0 sigur með einu marki í 
hvorum hálfleik.  Seinni vináttuleikur ársins var gegn Færeyingum á Laugardalsvelli í ágúst.  Íslenska liðið fékk 
fjölmörg færi en varð að láta sér nægja eitt mark sem Kolbeinn Sigþórsson skoraði. 
 
Undankeppni HM 2014 – riðlakeppni og umspil 
Undankeppnin fyrir Heimsmeistaramótið í Brasilíu hélt áfram á árinu og átti eftir að verða söguleg, en  Ísland var sem 
kunnugt er í riðli með Norðmönnum, Svisslendingum, Slóvenum, Albönum og Kýpverjum.  
 
Fyrsti leikur ársins var í mars gegn Slóvenum í Ljubljana. Heimamenn komust yfir um miðjan fyrri hálfleik en tvö 
glæsimörk Gylfa Þórs Sigurðssonar sneru leiknum okkur í vil og 1-2 sigur var staðreynd. Slóvenar komu svo í 
heimsókn á Laugardalsvöllinn í byrjun júní.  Gestirnir komust yfir snemma leiks en mörk frá Birki og Alfreð 
Finnbogasyni komu íslenska liðinu yfir áður en gestirnir jöfnuðu fyrir hlé.  Í síðari hálfleik skoruðu Slóvenar svo tvö 
mörk og unnu 2-4 sigur.   
 
Keppnin hélt áfram í september og fyrsti leikur haustsins var gegn Svisslendingum í Bern.  Jóhann Berg Guðmundsson 
kom íslenska liðinu yfir snemma leiks, en í kjölfarið komu 4 svissnesk mörk og staðan ekki vænleg í byrjun síðari 
hálfleiks.  Mörk frá Kolbeini og Jóhanni komu okkar mönnum aftur inn í leikinn og það var svo Jóhann sem jafnaði 
leikinn í 4-4 á lokamínútunni og tryggði stórkostlega endurkomu.  Albanir mættu svo í Laugardalinn fjórum dögum 
síðar og komust yfir snemma leiks, en Birkir jafnaði skömmu síðar og Kolbeinn tryggði sigurinn í upphafi síðari 
hálfleiks.  
 
Fyrir tvær síðustu umferðir riðilsins voru Svisslendingar með 18 stig, Ísland 13, Slóvenía 12, Noregur 11, Albanía 10 
og Kýpur 4.  Fyrri leikurinn í október var gegn Kýpur á heimavelli þar sem vannst 2-0 sigur með mörkum Kolbeins og 
Gylfa. Eftir sigur Svisslendinga á Kýpverjum og sigur Slóvena á Norðmönnum sama kvöld var ljóst að baráttan um 
annað sætið stæði milli okkar og Slóvena.   
 
Lokaleikurinn í riðlinum var gegn Norðmönnum á Ullevaal.  Kolbeinn kom íslenska liðinu yfir en Norðmenn jöfnuðu 
skömmu síðar.  Á sama tíma unnu Svisslendingar Slóvena í Bern og umspilssæti um sæti á HM klárt.  Svisslendingar 
unnu riðilinn með 24 stig, Ísland hlaut 17 stig, Slóvenía 15, Noregur 12, Albanía 11 og Kýpur 5 stig.   
 
Ísland dróst gegn Króötum í umspilinu og var fyrri leikurinn á Laugardalsvelli við frábærar aðstæður og á fullum velli 
þann 15. nóvember.  Leikurinn var jafn í fyrri hálfleik og bæði lið fengu færi en á 50. mínútu var Ólafur Ingi Skúlason 
rekinn af leikvelli og íslenska liðið manni færri.  Frábær varnarleikur studdur af frábærum áhorfendum hélt 
Króötunum í skefjum það sem eftir lifði leiks og 0-0 jafntefli var niðurstaðan. Seinni leikurinn var fjórum dögum síðar í 
Zagreb.  Króatar sóttu meira og uppskáru mark um miðjan fyrri hálfleik og þrátt fyrir að einum leikmanna þeirra væri 
vikið af leikvelli rétt fyrir lok síðari hálfleiks náðu þeir að skora aftur í upphafi þess síðari, stýra leiknum það sem eftir 
var og tryggja sér sætið eftirsóknarverða. 
 
Lokaorð 
Í lok ársins var gengið frá nýjum samningi við landsliðsþjálfarana Lars Lagerbäck og Heimi Hallgrímsson og munu þeir 
saman þjálfa liðið næstu tvö árin. Er það mikið fagnaðarefni að fá að njóta starfskrafta Lars Lagerbäck áfram.  Mörg 
spennandi verkefni bíða okkar á nýju ári og eru töluverðar væntingar gerðar til liðsins. Þegar saman fer gott lið og gott 
þjálfarateymi, þá getur allt gerst. Megi árið 2014 verða okkur gæfuríkt og margir sigrar vinnast. Ég vil þakka öllum 
þeim leikmönnum sem tóku þátt í landsleikjum á árinu kærlega fyrir samstarfið. Einnig vil ég þakka þjálfurum og öllu 
því frábæra starfsfólki sem starfaði með landsliðinu á árinu fyrir frábær störf. 

Rúnar V. Arnarson, formaður  
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Skýrsla U21 landsliðsnefndar karla 
 

Nefndina skipuðu Vignir Már Þormóðsson, formaður, Gísli Gíslason, Steinn Halldórsson, Jónas Þórhallsson 
og Einar Jónsson. Starfsmaður nefndarinnar er Guðlaugur Gunnarsson. Þjálfari liðsins var Eyjólfur 
Sverrisson, aðstoðarþjálfari Tómas Ingi Tómasson, læknir Hjalti Kristjánsson, sjúkraþjálfari Róbert 
Magnússon og Lúðvík Jónsson liðsstjóri. 
 
Undankeppni EM 2013/2015 
Ákveðið var að hefja undirbúning fyrir nýja undankeppni U21 með vináttulandsleik gegn Wales ytra 6. 
febrúar 2013. Æft var þrisvar sinnum fyrir leikinn; í nóvember og desember 2012 og síðan einu sinni í 
janúar 2013.  
 
Leikurinn fór fram  á Stebonheath Park í Llanelli í Wales og átti íslenska liðið í fullu tré við Walesverja í 80 
mínútur en þá kom munurinn á liðunum í ljós enda íslenska liðið á fullu á sínu undirbúningstímabili en 
andstæðingurinn á miðju keppnistímabili. Wales skoraði 3 mörk á síðustu 10 mínútunum og vann þar með 
leikinn. 
 
Dregið var í nýja undankeppni 2013/2015 í lok janúar. Ísland dróst gegn Armeníu, Frakklandi, Hvíta-
Rússlandi og Kasakstan.  
 
Liðið lék fimm leiki í undankeppni EM á árinu 2013; gegn Hvíta Rússlandi ytra og heima, gegn Armeníu 
ytra og síðan gegn Kasakstan og Frakklandi heima.  
 
Fyrsti leikur liðsins var gegn Hvíta-Rússlandi ytra í mars. Veðurútlit var ekki gott í Hvíta-Rússlandi og 
hitastigið -15 gráður og því var ákveðið að fara til Þýskalands og æfa þar tvisvar og halda þaðan til Hvíta-
Rússlands. Þrátt fyrir -7 gráður var tekin ein æfing í Minsk og fór hún fram á gervigrasi, til að hlífa 
leikvellinum. Á leikdag var hitastigið komið í +1 og fór leikurinn fram við mjög góðar aðstæður þrátt fyrir 
snjó allt í kringum upphitaðan Tarpeda-völlinn í Zhodino, um 50 km frá Minsk. 
 
Íslensku strákarnir komu andstæðingum sínum í opna skjöldu í byrjun leiks og fengu sannkallað 
dauðafæri strax á fyrstu mínútu sem ekki nýttist, en komust engu að síður yfir á 4. mínútu þegar Jón Daði 
Böðvarsson skoraði með skoti fyrir utan teig. Jafnræði var síðan með liðunum og skiptust þau á að sækja 
það sem eftir lifði fyrri hálfleiks. Strákarnir byrjuðu síðari hálfleikinn af sama krafti og þann fyrri og á 51. 
mínútu bætti Emil Atlason við öðru marki, einnig með skoti fyrir utan teig. Hvíta-Rússland minnkaði 
muninn með marki úr vítaspyrnu á 73. mínútu eftir að dæmt var brot á Sverri Inga Sverrisson, sem um leið 
var vikið af velli. Mótherjarnir efldust nokkuð við þetta, en íslensku strákarnir gáfust ekki upp og átti Emil 
Atlason þrumuskot í slá. Sigur í fyrsta leik á útivelli, 1-2 í leik sem sýndi að margt bjó í liðinu. 
 
Annar leikur liðsins í riðlinum fór fram 6. júní gegn Armeníu ytra, á Hrazdan Stadium í Yerevan, við allt 
aðrar aðstæður en í Hvíta-Rússlandi því nú var leikið í 25 stiga hita. Ísland byrjaði betur líkt og í síðasta 
leik og komst yfir með marki Emils Atlasonar á 43. mínútu. Í síðari hálfleik komu leikmenn Armeníu mun 
sterkari til leiks og jöfnuðu leikinn á 67. mínútu. Armenarnir efldust við markið og sóttu nokkuð stíft enda 
dró af strákunum í hitanum. Á 90. mínútu áttum við frábæra skyndisókn þar sem Emil Atlason komst einn 
í gegn eftir mikið harðfylgi og skoraði sigurmark Íslands í leiknum. Tveir leikir í undankeppninni á útivelli 
og tveir sigrar.  
 
Fjórði leikurinn var gegn Hvíta-Rússlandi 14. ágúst og var leikið á Vodafone-vellinum. Strákarnir sýndu í 
þessum leik að frammistaðan var engin tilviljun. Eins og í fyrri leikjum byrjuðu strákarnir af krafti og 
skoraði Emil Atlason strax á 7. mínútu. Þeir sóttu áfram og skoruðu tvö mörk á 35. og 37. mínútu, fyrst Jón 
Daði Böðvarsson og síðan Emil Atlason. Hvít-Rússar gerðu breytingar í hálfleik og komu mun ákveðnari til 
leiks og minnkuðu muninn á 56. mínútu. Íslenska liðið sótti aftur í sig veðrið og tókst að bæta einu marki 
við og þar var að verki Emil Atlason með sitt þriðja mark á 71. mínútu. Þar við sat og sanngjarn 4-1 sigur á 
Hvít-Rússum staðreynd. 
 
Í fimmta leik ársins, þann 10. september, átti Ísland í höggi við Kasakstan á Kópavogsvelli í töluverðu 
hvassviðri. Erfitt reyndist að halda boltanum á vellinum og fauk m.a. annað varamannaskýlið til í hálfleik. 
Þrátt fyrir erfiðar aðstæður var íslenska liðið mun betra og náði oft ágætum samleik, sérstaklega í seinni 
hálfleik, og náði þar að tryggja sér sigur í leiknum með tveimur mörkum Arnórs Yngva Traustasonar á 57. 
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mínútu og Emils Atlasonar á 85. mínútu. Frábær byrjun Íslands á mótinu staðreynd; fjórir sigrar í fjórum 
leikjum. 
 
Sjötti og síðasti leikur ársins var gegn Frökkum, sem fyrr um sumarið urðu heimsmeistarar U20 og lentu í 
2. sæti á EM U19. Leikið var á Laugardalsvelli 14. október. Þetta var fyrsti leikurinn þar sem árekstur var á 
milli U21 og U19, en tveir leikmenn U19 voru búnir að vera byrjunarliðsmenn í báðum landsliðunum. 
Þjálfarar U21 og U19 ákváðu í sameiningu að markmennirnir sem báðir eru gjaldgengir í U19 yrðu áfram 
með U21 en aðrir leikmenn færu til Belgíu þar sem EM undanriðill U19 fór fram á sama tíma.  Fyrir fram 
var búist við Frökkunum geysisterkum og það varð raunin. Íslensku strákarnir gáfu Frökkunum samt 
engin grið, byrjuðu leikinn af krafti og skoruðu fyrsta mark leiksins strax á 9. mínútu. Frakkarnir léku 
betur úti á vellinum án þess að skapa sér góð færi en tókst þó að jafna leikinn á 41. mínútu. Í síðari hálfleik 
var það sama uppi á teningnum, Frakkarnir meira með boltann án þess þó að ógna mikið. Á 57. mínútu 
fengu okkar menn hornspyrnu og eftir mikinn barning í teignum setti einn Frakkinn boltann í eigið mark. 
Það tók Frakkana 10 mínútur að jafna leikinn og tveimur mínútum síðar komust þeir yfir í fyrsta skipti í 
leiknum. Engan bilbug var að sjá á íslensku strákunum og á 76. mínútu fékk Ísland víti sem Hólmbert Aron 
Friðjónsson skoraði úr af miklu öryggi og jafnaði leikinn. Voru margir farnir að gæla við að ná allavega 
stigi úr leiknum þegar boltinn skoppaði í hönd leikmanns Íslands og dæmd var vítaspyrna. Frakkarnir 
skoruðu úr spyrnunni en Rúnar markmaður var ekki langt frá því að verja.  
 
Fyrsta tap Íslands í riðlinum var þar með staðreynd, en niðurstaðan 5 leikir og 12 stig sem verður að 
teljast frábær árangur. Í þessum 5 leikjum í undankeppninni hefur liðið skorað 13 mörk og fengið 7 á sig 
en að auki fékk liðið 3 mörk á sig í æfingaleiknum. Af þessum 13 mörkum hefur Emil Atlason skorað 7, Jón 
Daði Böðvarsson 2 og þeir Arnór Yngvi Traustason, Hólmbert Aron Friðjónsson og Sverrir Ingi Sverrisson 
eitt mark hver. Þá var eitt mark sjálfsmark mótherja. 
 
Liðið er í 2. sæti síns riðils með 4 sigra og eitt tap. Undirbúningur fyrir næsta leik, sem verður í mars á 
útivelli gegn Kasakstan, er þegar hafinn, en æft var fyrstu helgarnar í janúar og febrúar 2014. Síðan verður 
leikið gegn Armeníu heima og Frakklandi ytra á árinu 2014.  
 
Leikmenn 
Tuttugu og sjö leikmenn tóku þátt í leikjunum 6 á árinu. Rúnar Alex Rúnarsson, Guðmundur Þórarinsson, 
Andri Rafn Yeoman, Emil Atlason, Hörður Björgvin Magnússon og Kristjan Gauti Emilsson náðu að vera í 
byrjunarliði í öllum leikjum ársins. Sverrir Ingi Sverrisson var fyrirliði í 5 leikjum og Brynjar Gauti 
Guðjónsson 1 leik. Leikjahæstu leikmenn liðsins eru Hörður Björgvin Magnússon og Jón Daði Böðvarsson.  
 
Lokaorð 
Við þurfum að hlúa vel að framtíðar A-landsliðsmönnum okkar, bæta umgjörðina enn frekar, spila fleiri 
æfingaleiki og halda úti æfingum eins og kostur er. Það er t.d. alveg ljóst að það skipti gríðarlega miklu 
máli að spila vináttulandsleik í upphafi ársins áður en í alvöruna var haldið og líka að hafa viðkomu í 
Þýskalandi á leiðinni til Hvíta-Rússlands, þar sem gafst tími til að æfa við góðar aðstæður og stilla saman 
strengi.  
Ljóst er að framtíðin er björt og breiddin, sem og gæði leikmanna, eru að aukast. Að þessu sinni höfðu 
þjálfararnir í raun úr fjórum sterkum árgöngum að velja og m.a. er það hluti af velgengninni þar sem við 
erum jú ekki fjölmennasta þjóð í heimi.  
Árangurinn á þessu ári var góður; 12 stig og annað sætið í riðlinum. En ekki er sopið kálið þó í ausuna sé 
komið. Við eigum eftir að spila þrjá leiki á þessu ári og þurfum helst 6 stig til að tryggja okkur annað sætið 
í riðlinum og möguleika á umspili um að komast í úrslitakeppnina í Tékklandi 2015. Möguleikarnir eru 
vissulega til staðar en það þarf að halda vel á spöðunum til þess að sá draumur verði að veruleika í annað 
sinn á stuttum tíma. 
 
Að lokum vil ég þakka samnefndarmönnum mínum, þjálfurum, leikmönnum, sjúkraþjálfurum, læknum, 
liðsstjóra, starfsmanni nefndarinnar og öðru starfsfólki KSÍ fyrir ánægjulegt og gott samstarf.  
 
 

Vignir Már Þormóðsson, formaður 
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Skýrsla unglinganefndar karla 
 

Nefndina skipuðu Þórarinn Dúi Gunnarsson, formaður, Gunnar Gunnarsson, Ingvar Guðjónsson, Jóhann 
Torfason, Ómar Bragi Stefánsson, Magnús Brandsson, Sigurður Helgason, og Þórður Georg Lárusson.  
Starfsmaður nefndarinnar var Gunnar Gylfason. 
 
Starfssvið nefndarinnar er sem fyrr umsjón með drengja- og unglingalandsliðum Íslands. Þorlákur Már 
Árnason  var ráðinn þjálfari U17 landsliðsins í ársbyrjun, Kristinn Rúnar Jónsson þjálfaði U19 landsliðið og 
Freyr Sverrisson hafði umsjón með verkefnum enn yngri liða,  úrtökumóti og knattspyrnuskólanum ásamt 
því að vera Þorláki til aðstoðar í verkefnum U17 landsliðsins. Ólafur Ólafsson var aðstoðarþjálfari U19. 
Liðsstjórar voru Gunnlaugur Hreinsson hjá U17 og Ragnar Bogi Pedersen hjá U19.  Læknar í ferðum 
liðanna voru Ágúst Óskar Gústafsson, Hjörtur Brynjólfsson, Rólant Christiansen og Ægir Amin Hasan, 
sjúkraþjálfarar Gunnar Örn Ástráðsson og Rúnar Pálmarsson. 
 
U17 - Leikmenn fæddir 1997 og síðar 
Nýtt verkefni bættist við hjá þessu liði, en það var undirbúningsmót á vegum UEFA í apríl, til viðbótar við 
hin hefðbundnu verkefni, Norðurlandamót í ágúst og undankeppni Evrópumótsins í september. 
 
Undirbúningsmót í Wales 
Auk heimamanna tóku Norður-Írar og Færeyingar þátt í mótinu, sem var leikið í Suður Wales. 
Fyrsti leikurinn var gegn Færeyingum og höfðu okkar menn betur 2-0 með tveimur mörkum frá Óttari 
Magnúsi Karlssyni í fyrri hálfleik. 
Annar leikurinn var markalaust jafntefli við Norður-Íra í baráttuleik þar sem fátt var um marktækifæri. 
Þriðji leikurinn, gegn heimamönnum, tapaðist 0-2.  Wales hlaut flest stig í mótinu, Íslendingar og Norður-
Írar jafnmörg þar á eftir og Færeyingar ráku lestina. 
 
Opna Norðurlandamótið 
Mótið var að þessu sinni haldið í Noregi 2.-7. ágúst.  Var íslenska liðið í riðli með Svíum, Dönum og Noregi 
II, öðru liði heimamanna sem tók þátt þar sem ekki tókst að fá gestalið á mótið.  
Fyrsti leikurinn var gegn Norðmönnum II.  Óttar Magnús kom okkar liði yfir í fyrri hálfleik en Norðmenn 
jöfnuðu í þeim síðari. 
Annar leikurinn var gegn Dönum, sem unnu 4-1 sigur eftir að hafa komist í 4-0 í byrjun síðari hálfleiks.  
Viktor Karl Einarsson skoraði fyrir Ísland undir lok leiksins. 
Leikurinn við Svía var úrslitaleikur um annað sæti riðilsins og þar unnu okkar menn 2-1,  Óttar Magnús og 
Ragnar Már Lárusson skoruðu mörkin. 
Í leiknum um bronsið vann íslenska liðið sannfærandi 5-2 sigur á liði Noregs I. Albert Guðmundsson, 
Ragnar Már og Sindri Scheving skoruðu í fyrri hálfleik og þeir Ólafur Hrafn Kjartansson og Ernir Bjarnason 
í þeim síðari. 
 
Undankeppni EM  
Riðill Íslands í undankeppni Evrópumótsins var leikinn í rússnesku borginni Volgograd síðari hluta 
septembermánaðar og voru mótherjarnir, auk heimamanna, Aserar og Slóvakar.  
Fyrsti leikurinn var gegn Aserum, sem komust þrisvar sinnum yfir í leiknum, en íslensku strákarnir 
jöfnuðu jafn oft, fyrst Viktor Karl, svo Darri Sigþórsson og að lokum Ernir og 3-3 jafntefli varð niðurstaðan. 
Annar leikurinn var gegn Slóvökum og þar vannst góður 4-2 sigur.  Viktor Karl gerði fyrsta markið í fyrri 
hálfleik áður en Slóvakar gerðu tvö og leiddu í hálfleik.  Tvö mörk frá Ragnari Má og eitt frá Alberti í þeim 
síðari tryggðu sigurinn. 
Síðasti leikurinn, gegn heimamönnum, var úrslitaleikur um sigur í riðlinum.  Grétar Snær Gunnarsson kom 
íslenska liðinu yfir í fyrri hálfleik en Rússar jöfnuðu fyrir hlé.  Albert Guðmundsson skoraði sigurmarkið 
fljótlega í þeim síðari og tryggði sigurinn, bæði í leiknum og í riðlinum.  Ísland hlaut 7 stig, Rússar 6, 
Slóvakar 3 og Aserar eitt stig. 
 
U19 – Leikmenn fæddir 1995 og síðar 
Vináttulandsleikir 
Liðið lék tvo vináttuleiki við Dani í Farum um miðjan febrúar.  Fyrri leikurinn endaði með jafntefli 1-1 þar 
sem mark íslenska liðsins var sjálfsmark Dana í fyrri hálfleik en Danir jöfnuðu í þeim síðari. 
Seinni leikinn vann íslenska liðið 2-1 með mörkum Kristjáns Flóka Finnbogasonar og Stefáns Þórs 
Pálssonar. 
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Liðið lék svo aftur tvo vináttuleiki í byrjun september og þá gegn Skotum ytra.  Fyrri leikurinn fór 1-1 þar 
sem Oliver Sigurjónsson skoraði mark íslenska liðsins. Sá síðari vannst 3-0 með mörkum frá Kristjáni 
Flóka, Oliver og Jóni Ingasyni. 
 
Undankeppni Evrópumótsins 
Íslenska liðið var í feikna sterkum riðli með Belgíu, Frakklandi og Norður-Írlandi og var leikið í Belgíu í 
október.  Fyrsti leikurinn var gegn Frökkum sem komust í 2-0 með mörkum í fyrri hálfleik en íslenska liðið 
kom sterkt til baka og jafnaði með mörkum Kristjáns Flóka og Olivers. 
Næsti leikur var gegn Belgum, sem unnu 2-0 sigur. 
Þriðji leikurinn var gegn Norður-Írum og gat það verið úrslitaleikur fyrir bæði lið ef Frakkar ynnu ekki 
Belga á sama tíma.  Íslenska liðið var sterkara, en markið lét á sér standa þar til á 57. mínútu er Orri 
Sigurður Ómarsson skoraði markið sem reyndist vera sigurmark leiksins og tryggði sæti í milliriðli því 
Belgar og Frakkar gerðu 2-2 jafntefli. 
Belgar unnu riðilinn með 7 stig, Ísland hlaut 4, Frakkar 3 og Norður-Írar eitt stig. 
 
U19 – Leikmenn fæddir 1996 og síðar 
Liðið tók þátt í æfingamóti í Svíþjóð um miðjan september ásamt Svíum, Norðmönnum og Slóvökum.   
Fyrst var leikið gegn Slóvökum og lauk leiknum með 1-1 jafntefli þar sem Ásger Sigurgeirsson jafnaði á 
síðustu mínútu leiksins.  
Norðmenn unnu annan leikinn 2-1 eftir að Ásgeir hafði komið íslenska liðinu yfir undir lok fyrri hálfleiks. 
Í síðasta leiknum vann íslenska liðið svo góðan 2-3 sigur á heimamönnum.  Ásgeir skoraði í þriðja leiknum 
í röð og Tómas Ingi Urbancic bætti tveimur mörkum við. 
Norðmenn unnu mótið með 7 stig, Slóvakar hlutu 5 stig, Íslendingar 4 og Svíar ráku lestina án stiga. 
 
U17 – Leikmenn fæddir 1999 
Ísland var eitt af fjórum liðum sem tóku þátt í forkeppni um sæti Evrópu á Ólympíuleikum ungmenna sem 
verða í Nanjing í Kína næsta sumar. 
Leikið var í Nyon í Sviss og auk okkar voru Finnar, Moldóvar og Armenar þátttakendur.  Fyrri leikur 
Íslenska liðsins var undanúrslitaleikur við Finna.  Góður 2-0 sigur tryggði þátttöku í úrlitaleiknum, en 
Helgi Guðjónsson og Hilmar Andrew McShane skoruðu mörkin. 
Úrslitaleikurinn um Ólympíusætið var gegn Moldóvum sem höfðu unnið Armena 3-0 í hinum 
undanúrslitaleiknum.  Kristófer Ingi Kristinsson og Hilmar Andrew skoruðu í fyrri hálfleik og Áki Sölvason 
í þeim síðari. Mark Moldóva í síðari hálfleik ógnaði aldrei Kínaferðinni. 
 
Úrtökumót 
Hið árlega úrtökumót drengja fór fram að Laugarvatni í ágúst. Þar komu saman 64 leikmenn frá 32 
félögum víðs vegar af landinu og fór mótið að venju vel fram.  Úrtökumótið var haldið vegna vals á 
drengjum sem eru gjaldgengir í U17 liðið 2014.  
 
Lokaorð 
Á árinu 2013 léku liðin tuttugu og tvo leiki og sigur vannst í ellefu þeirra, liðin gerðu sjö jafntefli og 
tapleikir urðu fjórir. Árangur liðanna á árinu er frábær og komust bæði U17 og U19 í milliriðla og er það í 
fyrsta skipti sem slíkt gerist frá því að núverandi keppnisfyrirkomulag var tekið upp hjá UEFA.  Leikir U17 
í milliriðli verða í mars 2014 og verður leikið Portúgal, en U19 mun leika í maí 2014 og þá á Írlandi.  
Árangur ungmennaliðsins sem tók þátt í forkeppni Ólympíuleika ungmenna (leikmenn fæddir 1999) var 
einnig frábær, en eins og fram hefur komið er þetta í fyrsta sinn sem þessi aldurshópur leikur opinbera 
landsleiki fyrir Ísland.  
Ég vil þakka fararstjórum, þjálfurum, læknum, sjúkraþjálfurum og liðsstjórum liðanna fyrir mjög gott og 
árangursríkt starf á árinu.  Meðnefndarmönnum mínum og starfsmanni nefndarinnar Gunnari Gylfasyni 
vil ég einnig þakka fyrir gott og árangursríkt samstarf. 

 
 

Þórarinn Dúi Gunnarsson, formaður 
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Skýrsla landsliðsnefndar kvenna 
 

Landsliðsnefnd kvenna var skipuð eftirtöldum árið 2013:  Guðrún Inga Sívertsen formaður, Arna Steinsen, Erla 
Hendriksdóttir, Hanna Dóra Markúsdóttir, Laufey Sigurðardóttir og Ragnhildur Skúladóttir. Starfsmaður 
nefndarinnar var Klara Bjartmarz. Hlutverk landsliðsnefndar er umsjón með A landsliði kvenna, en verkefni 
ársins voru vináttuleikir, úrslitakeppni EM og undankeppni HM 2015.  
 
Fram yfir úrslitakeppni EM var Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari, aðstoðarþjálfari var Guðni 
Kjartansson og markmannsþjálfari Halldór Björnsson. Læknar liðsins voru þeir Reynir Björn Björnsson og Karl 
Kristinsson og sjúkraþjálfarar þær Svala Helgadóttir og Sólveig Þórarinsdóttir. Erla Hendriksdóttir var nuddari 
og liðsstjóri var Margrét Ákadóttir. Í úrslitakeppni EM bættust þeir Heimir Hallgrímsson (leikgreinandi) og 
Ómar Smárason (fjölmiðlafulltrúi) í starfsmannahópinn.  Eftir úrslitakeppni EM var Freyr Alexandersson ráðinn 
landsliðsþjálfari, Ásmundur Haraldsson aðstoðarþjálfari, Ólafur Pétursson markmannsþjálfari, sjúkraþjálfari 
Jófríður Halldórsdóttir og liðsstjórar þær Margrét Ákadóttir og Laufey Ólafsdóttir. Læknir liðsins í síðustu 
tveimur leikjum ársins var Hjörtur Brynjólfsson. 
 
Leiknir voru sjö vináttuleikir fyrir úrslitakeppni EM. Fyrsta verkefni ársins var Algarve Cup þar sem liðið tapaði 
öllum leikjum sínum í riðlakeppninni, gegn Bandaríkjunum 3-0, Svíum 6-1 og Kína 1-0.  Hólmfríður 
Magnúsdóttir skoraði markið gegn Svíum.  Leikið var gegn Ungverjum um 9. sæti og þar vann Ísland 4-1 sigur 
með mörkum Söru Bjarkar Gunnarsdóttur, Rakelar Hönnudóttur, Katrínar Ómarsdóttur og Söndru Maríu 
Jessen.   
 
Í apríl var leikið gegn Svíum í Växjö og lauk leiknum með 2-0 sigri Svía. Þann 1. júní tók íslenska liðið á móti 
Skotum á Laugardalsvelli og tapaði 2-3. Mörk Íslands skoruðu þær Sara Björk Gunnarsdóttir og Hólmfríður 
Magnúsdóttir. Síðasti leikurinn fyrir úrslitakeppni EM var gegn Dönum ytra og tapaðist sá leikur 0-2.   
 
Þann 11. júlí var komið að fyrsta leik í úrslitakeppni EM, leikið var í Kalmar gegn Noregi og hörkuleik lauk með 
1-1 jafntefli. Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði mark Íslands í leiknum. Annar leikur liðsins í riðlinum var gegn 
Þjóðverjum í Växjö og lauk leiknum með 3-0 sigri Þjóðverja.  Til gamans má geta að Noregur og Þýskaland léku 
síðan til úrslita á EM. Þriðji leikur Íslands í riðlinum var einnig leikinn í Växjö, en nú gegn Hollandi. Í miklum 
baráttuleik sigraði Ísland 1-0 með marki Dagnýjar Brynjarsdóttur og tryggði hún Íslandi þannig sæti í 8-liða 
úrslitum. Þar mætti íslenska liðið ofjörlum sínum, Svíum, í Halmstad og tapaði 4-0.  Þar með lauk þátttöku 
Íslands í úrslitakeppni EM 2013.  
 
Í september hófst undankeppni HM með heimaleik gegn Sviss.  Fall er vonandi fararheill í undankeppni HM því 
íslenska liðið tapaði 0-2 í fyrsta leik Freys Alexanderssonar sem landsliðsþjálfara og í kveðjuleik Katrínar 
Jónsdóttur.  Síðasti leikur ársins var gegn Serbum ytra og vann íslenska liðið 2-1 með mörkum þeirra Margrétar 
Láru Viðarsdóttur og Katrínar Ómarsdóttur.  Leikurinn var jafnframt fyrsti leikur Margrétar Láru sem fyrirliða.  
 
Tímamótaleikir 
Fjölmargir tímamótalandsleikir voru á starfsárinu og ber þar helst að nefna að Edda Garðarsdóttir lék sinn 100. 
landsleik gegn Kína 11. mars á Algarve mótinu og Katrín Jónsdóttir lék sinn 133. landsleik á árinu gegn Sviss í 
október.  Bæði Edda og Katrín hafa lagt skóna á hilluna og er þetta tækifæri notað til að þakka þeim báðum fyrir 
þeirra ómetanlega framlag til íslenskrar knattspyrnu. 
 
Lokaorð 
Við sama tilefni fyrir ári síðan var ritað að markmið landsliðsins 2013 væri að komast upp úr riðlakeppni EM.  
Það markmið náðist með glæsibrag, en ekki er hægt að líta fram hjá þeirri staðreynd að liðið lék 13 leiki á árinu, 
sigraði í 3, gerði 1 jafntefli og tapaði 9 leikjum.  Nú er tími til að staldra við, skoða það sem vel hefur verið gert á 
síðustu árum og byggja á því til framtíðar.  Ákveðið var að spila ekki U23 leik á árinu heldur eyða allri orkunni í 
úrslitakeppni EM.  Mikilvægt er fyrir þennan aldursflokk að fá leik á árinu 2014.   
Eftir úrslitakeppni EM tilkynnti Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari að hann hygðist hætta með liðið.  
Sigurður og aðstoðarfólk hans, Guðni, Halldór, Sólveig, Svala, Reynir, Erla og Margrét hafa unnið frábært starf 
fyrir liðið síðan 2007, meðal annars komið liðinu í tvær úrslitakeppnir EM.  Þeim er hér þakkað fyrir sitt mikla 
framlag til íslenskrar knattspyrnu.  Þá nefndarfólkinu Örnu, Erlu, Hönnu Dóru, Laufeyju og Ragnhildi sem allar 
hafa lagt ómetanlegan tíma og metnað sinn í starfið. Þá vil ég sérstaklega þakka starfsmanni nefndarinnar, Klöru 
Bjartmarz, sem hefur í gegnum árin unnið frábært starf í þágu landsliðsins og kvennaknattspyrnunnar á Íslandi. 
Einnig ber að þakka starfsmönnum á skrifstofu KSÍ sem eru ávallt reiðubúnir til að aðstoða, sem og öðrum þeim 
sem greiddu götu okkar á árinu.  Öllu þessu frábæra fólki er þakkað fyrir vel unnin störf og ánægjulegt samstarf. 
Síðast en ekki síst er leikmönnum íslenska liðsins þakkað ómetanlegt framlag til íslenskrar knattspyrnu.   
 

Guðrún Inga Sívertsen, formaður 
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Skýrsla unglinganefndar kvenna 
 

Unglinganefnd kvenna var skipuð eftirtöldum árið 2013: Ragnhildur Skúladóttir, formaður, Ásta B. 
Gunnlaugsdóttir, Jakob Skúlason, Kristbjörg Helga Ingadóttir, Sigríður Fanney Pálsdóttir, Sigrún 
Ríkharðsdóttir og Tómas Þóroddsson. Starfsmaður nefndarinnar var Klara Bjartmarz.  
 
Hlutverk unglinganefndar kvenna er umsjón með U19 og U17 landsliðum kvenna. Ólafur Þór 
Guðbjörnsson var þjálfari U19 og honum til aðstoðar var Úlfar Hinriksson. Úlfar Hinriksson var þjálfari 
U17 og var Íris B. Eysteinsdóttir honum til aðstoðar fyrri hluta ársins. Þá voru Gísli Þór Einarsson og 
Ólafur Pétursson markmannsþjálfarar liðanna. Sjúkraþjálfarar voru þær Guðrún Sigurðardóttir og Tinna 
Rúnarsdóttir. Hjördís Smith, Hjörtur Þór Hauksson, Jón Torfi Halldórsson, Sigurbjörn Björnsson og Valur 
Helgi Kristinsson voru læknar liðanna.  
 
Liðsstjórar voru þær Kristbjörg Helga Ingadóttir hjá U19 og Mínerva Alfreðsdóttir og Sigríður Fanney 
Pálsdóttir hjá U17.  
 
U19 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1994 og síðar  
Í byrjun mars tók U19 þátt í undirbúningsmóti á La Manga á Spáni og lék þar þrjá leiki. Fyrsti leikurinn var 
gegn Hollandi og lauk þeim leik með 3-1 sigri Íslands. Mörk Íslands skoruðu þær Sigríður Lára 
Garðarsdóttir og Telma Hjaltalín Þrastardóttir. Þriðja markið var sjálfsmark Hollendinga. Því næst var 
leikið gegn Skotum og lauk miklum markaleik með 4-4 jafntefli, en þar skoruðu þær Anna María 
Baldursdóttir, Aldís Kara Lúðvíksdóttir, Svava Rós Guðmundsdóttir og Telma Hjaltalín. Síðasti leikurinn á 
La Manga var gegn Frakklandi og lauk honum með 0-2 tapi. 
 
Um mánaðamótin mars/apríl lék U19 landslið kvenna í milliriðlum EM og fór riðillinn fram í Portúgal. Í 
fyrsta leiknum var leikið gegn Norður-Írlandi og endaði hann með 1-1 jafntefli. Telma Hjaltalín skoraði 
markið. Annar leikur liðsins var gegn Finnum og tapaði íslenska liðið 0-1. Í lokaleiknum í riðlinum sigraði 
íslenska liðið Portúgal 1-0 með marki Guðmundu Brynju Óladóttur, en það reyndist einungis sárabót, þar 
sem íslenska liðið hafnaði í 2. sæti riðilsins og komst því ekki áfram. 
 
U19 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1995 og síðar 
Í september lék liðið í undankeppni EM í Búlgaríu. Fyrsti leikur var gegn Búlgaríu og vann íslenska liðið 
öruggan 5-0 sigur. Mörk Íslands skoruðu þær Telma Hjaltalín (2 mörk), Sandra María Jessen og Guðrún 
Karítas Sigurðardóttir. Liðið sigraði einnig örugglega í sínum öðrum leik, gegn Slóvakíu 5-0. Að þessu sinni 
voru það Telma Hjaltalín (2 mörk), Hildur Antonsdóttir, Svava Rós Guðmundsdóttir og Elín Metta Jensen 
sem skoruðu mörkin. 0-3 tap í lokaleiknum gegn Frökkum kom ekki að sök, því íslenska liðið var öruggt 
áfram í milliriðla.  
 
Framundan er milliriðill í Króatíu í byrjun apríl þar sem leikið verður við lið heimamanna, Skota og Rússa. 
 
U19 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1996 og síðar  
Haustið 2014 hefst forkeppni fyrir EM U19 kvenna 2015. Þar mætum við Litháen, Króatíu og Spáni en 
leikið verður í Litháen.  
 
U17 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1996 og síðar  
Í janúar voru leiknir tveir vináttuleikir við Dani. Sá fyrri fór fram í Kórnum og lauk með 0-3 tapi Íslands. 
Síðari leikurinn var leikinn í Akraneshöllinni og lauk honum einnig með tapi, að þessu sinni 0-2. 
 
U17 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1997 og síðar  
Í apríl fór fram aukamót UEFA fyrir þennan aldursflokk og fór riðill Íslands fram í Wales. Ísland lék 3 leiki 
og var fyrsti leikurinn gegn Wales. Leiknum lauk með 4-0 sigri Íslands þar sem Esther Rós Arnarsdóttir (2 
mörk) og Ingibjörg Sigurðardóttir skoruðu mörk Íslands, en Wales skoraði eitt sjálfsmark. Annar leikur 
liðsins var gegn Norður-Írum og lauk honum með 4-4 jafntefli þar sem Esther Rós (2 mörk), Lillý Rut 
Hlynsdóttir og Arna Dís Arnþórsdóttir skoruðu mörk Íslands. Lokaleikur Íslands var gegn Færeyjum og 
lauk þeim leik með 2-2 jafntefli. Mörk okkar skoruðu þær Sara Skaptadóttir og Arna Dís.  
 
Í byrjun júlí fór fram Norðurlandamót stúlkna hér á landi. Ísland lék fyrst gegn Þýskalandi og tapaði 0-2. 
Annar leikur liðsins var 2-2 jafntefli á móti Hollandi í Keflavík þar sem Esther Rós Arnarsdóttir skoraði 
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bæði mörk Íslands. Í síðasta leik riðlakeppninnar tapaði liðið 1-0 gegn Finnum á Sandgerðisvelli. Það var 
því hlutskipti Íslands að leika við England um 7. sæti á Valbjarnarvelli og lauk leiknum með 2-0 sigri 
Englendinga.  
 
Um mánaðamótin júlí/ágúst lék U17 í undankeppni EM 2014 í Moldavíu. Ísland hóf riðilinn á góðum 5-0 
sigri á liði Lettlands þar sem Esther Rós Arnarsdóttir (2 mörk), Ingibjörg Sigurðardóttir (2 mörk) og Lillý 
Rut Hlynsdóttir skoruðu mörk Íslands. Annar leikur liðsins var öruggur 6-0 sigur gegn liði heimamanna. 
Þar skoruðu þær Sigríður María S. Sigurðardóttir (3 mörk), Hulda Ósk Jónsdóttir og Esther Rós 
Arnarsdóttir (2 mörk) mörk Íslands. Lokaleikur riðilsins var gegn Ungverjalandi og lauk þeim leik með 2-2 
jafntefli þar sem Hulda Ósk og Sigríður María skoruðu mörkin. Með þessum árangri tryggði íslenska liðið 
sér sæti í milliriðlum sem að þessu sinni fóru fram um mánaðamótin september/október þar sem 
úrslitakeppni EM 2014 var leikin í Englandi um mánaðamótin nóvember/desember 2013. Milliriðill 
Íslands fór fram í Rúmeníu þar sem íslenska liðið byrjaði vel með 2-1 sigri á liði heimamanna. Hulda Ósk 
skoraði bæði mörk Íslands. Í öðrum leik liðsins laut Ísland í lægra haldi gegn Írlandi 1-2 þar sem Esther 
Rós Arnarsdóttir skoraði mark Íslands. Lokaleikur Íslands var gegn Spáni og lauk leiknum með 3-1 sigri 
Spánar en Hulda Hrund Arnarsdóttir skoraði mark Íslands. Þátttöku Íslands í EM var því lokið að þessu 
sinni. 
 
U17 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1998 og síðar 
Undankeppni EM 2015 hefst haustið 2014, en að þessu sinni tekur Íslands ekki þátt í undankeppni þar 
sem úrslitakeppnin verður haldin hér á landi og fær Ísland sjálfkrafa keppnisrétt sem gestgjafi. Áríðandi er 
að undirbúa liðið sem best fyrir úrslitakeppnina og finna verkefni við hæfi.  
 
Úrtökumót 
Úrtökumót stúlkna fór einnig fram að Laugarvatni í ágúst. Á þessu úrtökumóti stúlkna komu saman 58 
leikmenn frá 24 félögum og fór mótið vel fram.  Úrtökumótið var haldið vegna vals á stúlkum sem eru 
gjaldgengar í U17 liðið 2014.  
 
Lokaorð  
Bæði U17 og U19 liðin komust í milliriðla EM og er það góðs viti. Eins og fram kom þá hefur U17 liðið 
þegar lokið keppni en U19 leikur næsta vor. Það væri sérstaklega ánægjulegt ef U19 kæmist í 
úrslitakeppnina sem fram fer í Noregi í júlí. Þrátt fyrir þennan góða árangur má ekki sofna á verðinum 
heldur þarf einnig að líta til þess að U19 sigraði í 4 leikjum af 9 og U17 sigraði í 3 leikjum af 12 á árinu. 
Framundan er varnarbarátta, margar þjóðir í Evrópu eru að taka stórstígum framförum í kvennaknatt-
spyrnu og megum við hvergi hörfa á komandi árum.  
   
Mörg verkefni eru á döfinni á árinu 2014. UEFA mun verða með æfingamót fyrir U17 og U19 landslið 
stúlkna, U17 fer fram á Norður-Írlandi næsta vor og U19 í Færeyjum næsta sumar. U19 tekur þátt í 
milliriðlum EM í apríl og U17 tekur þátt í Opna Norðurlandamótinu sem verður í Svíþjóð. Eins og sést á 
þessari upptalningu þá eru næg verkefni framundan hjá yngri landsliðum kvenna á árinu sem er gleðilegt. 
 
Að lokum vil ég þakka samnefndarmönnum mínum, þjálfurum, sjúkraþjálfurum, læknum, liðsstjórum og 
starfsmönnum á skrifstofu KSÍ fyrir mjög gott samstarf. 
 

Ragnhildur Skúladóttir, formaður 
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Landsleikir 
 
 

 
 

Yfirlit landsleikja ársins má sjá á vef KSÍ undir  
www.ksi.is/landslid/landsleikir 

 
Yfirlit þeirra leikmanna sem tóku þátt í verkefnum ársins má sjá á vef KSÍ undir 

www.ksi.is/mot/leikir-mork-lids/ 
  

http://www.ksi.is/landslid/landsleikir
http://www.ksi.is/mot/leikir-mork-lids/
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A landsleikir karla 
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U21 landsleikir karla (árgangur 1992 og yngri) 
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U19 landsleikir karla (árgangar 1995/1996 og yngri)  
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U17 landsleikir karla (árgangur 1997 og yngri) 
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U17 landsleikir karla (árgangur 1999 og yngri)  
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A landsleikir kvenna 

 
  



Ársskýrslur nefnda KSÍ 2013 

19 
 

U19 landsleikir kvenna (árgangar 1994/1995 og yngri) 
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U17 landsleikir kvenna (árgangur 1996/1997 og yngri) 
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U17 landsleikir kvenna (árgangur 1997 og yngri) 
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Skýrsla mótanefndar 

 
Mótanefnd KSÍ var skipuð eftirtöldum einstaklingum:  Róbert B. Agnarsson formaður, Atli Heiðar Þórsson, 
Ámundi Halldórsson, Björn Friðþjófsson, Helga Friðriksdóttir, Valdemar Einarsson og Þórarinn 
Gunnarsson. 
 

Starfsfólk mótamála var Birkir Sveinsson mótastjóri, Guðlaugur Gunnarsson, Klara Bjartmarz og 
Þorvaldur Ingimundarson. Guðlaugur annaðist jafnframt mótahald Knattspyrnuráðs Reykjavíkur, 
samkvæmt sérstökum samningi KRR og KSÍ, og skipulagði Faxaflóamót í yngri flokkum í samvinnu við 
félögin sem þar eiga hlut að máli.  
 

Úrslit leikja og stöðutöflur  
Öll úrslit leikja og helstu stöðutöflur móta á vegum KSÍ koma fram í bókinni Íslensk knattspyrna 2013 eftir 
Víði Sigurðsson, sem Tindur gefur út. Þetta er í 12. skiptið sem KSÍ birtir öll úrslit og stöðutöflur í bókinni. 
Aðildarfélögum KSÍ hefur verið sent eintak. 
 

Flokkun og fjöldi leikja 
Leikjum fjölgar milli ára um 117 leiki. Skýrist það aðallega af því að mótafyrirkomulagi í 6. flokki var 
breytt í þá veru að nú er leikið í 5 manna bolta í 6. aldursflokki. Einnig fjölgaði leikjum í meistaraflokki 
karla og kvenna vegna fjölgunar þátttökuliða í deildarkeppni, m.a. vegna breytingar á deildaskipan, þar 
sem ný landsdeild (3. deild) bættist við og neðsta deild (riðlaskipt) varð að 4. deild. Þó nokkur fækkun 
leikja hefur verið í 7 manna bolta kvenna undanfarin tvö ár. Spurning er hvort það sé vísbending um að 
iðkendum kvenna sé að fækka?  Ljóst er að umfang Futsal mótanna hefur minnkað verulega sl. ár.    
Eftirfarandi töflur veita helstu upplýsingar um mótin 2013 og samanburð við árin á undan.  
 
Heildarfjöldi KSÍ leikja 

Leikár 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 
Leikir samtals 5.520 5.403 5.545 5.515 4.998 5.179 4.926 4.535 3.753 3.393 3.559 

 

Fjöldi KSÍ leikja í meistaraflokki 
Karlar 2013 2012 2011 2010 2009  Konur 2013 2012 2011 2010 2009 

Íslandsmót  668 625 650 592 590  Íslandsmót  225 207 179 193 175 

Bikarkeppni  71 75 71 74 66  Bikarkeppni  25 25 25 23 20 

Meistarakeppni  1 1 1 1 1  Meistarakeppni  1 1 1 1 1 

Deildarbikar 202 182 178 182 148  Deildarbikar 66 57 68 67 52 

Samtals 949 883 900 849 805  Samtals 317 290 273 284 248 
             

Fjöldi KSÍ leikja í yngri flokkum - 11 manna lið 
Karlar 2013 2012 2011 2010 2009  Konur 2013 2012 2011 2010 2009 

Íslandsmót  1122 1139 1014 1014 1033  Íslandsmót  459 476 459 485 438 

Bikarkeppni  52 53 56 54 55  Bikarkeppni  37 39 40 36 36 

Samtals 1174 1192 1070 1068 1088  Samtals 496 515 499 521 474 
             

Fjöldi KSÍ leikja í yngri flokkum -7 manna lið og 5 manna liðum 
Karlar 2013 2012 2011 2010 2009  Konur 2013 2012 2011 2010 2009 

Íslandsmót  939 916 1040  993 847  Íslandsmót  517 585 610 564 472 

Pollamót 514 318 354 349 308  Hnátumót 230 189 188 194 161 

Samtals 1453 1234 1394 1343 1155  Samtals 747 774 798 758 633 
             

Fjöldi landsleikja og Evrópuleikja félagsliða 
Karlar 2013 2012 2011 2010 2009  Konur 2013 2012 2011 2010 2009 

Landsleikir 38 35 40 28 32  Landsleikir 37 34 27 27 34 

Evrópuleikir félagsliða 20 12 12 10 12  Evrópuleikir félagsl. 2 2 4 7 2 

Evrópul. félagsl. futsal 2 0 3 3 3  
 

     

Samtals 60 47 55 41 47  Samtals 39 36 31 34 36 
             

Fjöldi annarra leikja  
Karlar 2013 2012 2011 2010 2009  Konur 2013 2012 2011 2010 2009 

Íslandsmót innanhúss 113 175 184 196 188  Íslandsmót innanh. 81 155 111 154 127 

Eldri flokkar  85 88 152 150 173  Mót fatlaðra*  6 14 20 20 18 

Framhaldsskólamót 0 0 43 68 75  Framhaldsskólamót 0 0 15 29 35 

Samtals 198 263 379 414 436  Samtals 87 169 146 203 180 
* Leikið í blönduðum liðum   
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Skipulag móta í meistaraflokki  
Vallaraðstæður í upphafi voru mjög misjafnar. Vellir á Norðurlandi voru almennt seinir að taka við sér og 
nokkrir þeirra kólu að hluta og jafnvel í heild sinni. Setti þetta skipulagið úr skorðum í upphafi, sérstaklega 
í 1. deild karla. Sunnanlands glímdu menn meira við vætu í völlunum yfir sumarið.  
Árangur okkar liða í Evrópukeppnum félagsliða var mjög góður. Gera þurfti nokkrar breytingar á Pepsi-
deild karla af þeim sökum. Í þeim tilfellum var fylgt skipulagi sem kynnt var félögunum fyrir mót. Þegar á 
hólminn var komið þá voru „Evrópuliðin“ ekki nægilega sátt við skipulagið sem unnið var eftir. Töldu þau 
leikjaálagið of mikið. Vonandi náum við meiri sátt um skipulagið til framtíðar. Einn leikur færðist af 
þessum sökum í Pepsi-deild karla inn á Verslunarmannahelgina (ÍBV-FH) við mikinn fögnuð Eyjamanna. Á 
þann leik mættu 3.034 áhorfendur sem er metfjöldi í Eyjum. Þó þetta hafi haft góð áhrif á aðsókn er ekki 
sjálfgefið að hægt verði að skipuleggja þetta með þessum hætti í framtíðinni. Til viðbótar við frestanir á 
leikjum vegna Evrópukeppnanna þá þurfti líka að glíma við íslenska veðráttu sem gerði okkur lífið leitt í 
lok móts. Þurfti að fresta nokkrum leikjum af þeim sökum. Til að koma leikjunum fyrir þurftu sum félög að 
leika mjög þétt í lokin. Til framtíðar er sennilega betra að fara einni viku aftar með Pepsi-deild karla svo 
betur megi glíma við frestanir leikja.   
Leikið var eftir nýju deildarfyrirkomulagi á árinu. Ný landsdeild bættist við og léku 10 félög í nýrri 3. deild. 
Heimilað var þar líkt og í neðstu deild að félög gætu leikið tvo leiki í ferð milli landshluta. Nýttu flest félög 
þessa heimild. Ekki var því leikið eftir hefðbundinni töfluröð, líkt og í öðrum landsdeildum. 
Í meistaraflokki kvenna bættist við eitt lið þar sem Víkingur Ó. mætti aftur til leiks eftir langa fjarveru. Í 
meistaraflokki karla virðist sem nýtt deildarfyrirkomulag hafi haft jákvæð áhrif á þátttöku í 4. deild karla. 
Átta félög bættust við á árinu, þar af fjögur sem hafa aldrei tekið þátt áður í mótum á vegum KSÍ - 
Kóngarnir, Elliði, Mídas og Vatnaliljur. Einnig önnur fjögur sem hafa talsverða reynslu í þátttöku - 
Skallagrímur, Stokkseyri, Snæfell/Geislinn og Kormákur/Hvöt. Þrjú félög frá árinu 2012 tilkynntu ekki 
þátttöku - Björninn, Drangey og SR. 
 

Lengjubikarinn 
Ekki verður hjá því komist að fjalla sérstaklega um Lengjubikarinn 2013. Undanfarin ár hefur margoft 
verið rætt um að gera þurfi Lengjubikarinn að meira „alvöru“ móti. Ákveðið var að bregðast við þessari 
umræðu með því að setja strangari reglur um framkvæmd leikja í A-deild Lengjubikars karla ásamt því að 
KSÍ kostaði eftirlitsmenn á leiki A-deildar.  Sum félög tóku þessu mjög vel og stóðu framúrskarandi vel að 
framkvæmd sinna heimaleikja. Hins vegar verður að segjast eins og er að félögin ganga ekki takt hvað það 
varðar að auka virðingu og alvöru Lengjubikarsins. Í ljós kom að nokkur félög bera ekki meiri virðingu 
fyrir mótinu en svo að þau nota vísvitandi leikmenn án leikheimildar í leikjum sínum. Þrjátíu þúsund 
króna sektargreiðslur virtust ekki stoppa umrædd félög í þessu. Ljóst er að við svo búið verður ekki unað 
til framtíðar.  
 

Aðsókn í Pepsi-deild karla 
Alls mættu 139.576 áhorfendur á leikina 132 í Pepsi-deild karla á nýliðnu keppnistímabili sem gerir 1.057 
áhorfendur að meðaltali á hvern leik. Þetta eru fleiri en mættu á leiki árið 2012 en þá voru 1.034 
áhorfendur að meðaltali á leikjum Pepsi-deildar. Flestir mættu að jafnaði á heimaleiki Íslandsmeistara KR 
eða 1.863 að meðaltali á leik. Næstflestir komu í Kaplakrika eða 1.496 að meðaltali á hvern leik. Helmingur 
félaganna 12 fékk fleiri en eitt þúsund áhorfendur að meðaltali á leiki sína. Flestir mættu á útileiki hjá KR, 
1.497 að meðaltali og næstflestir á útileiki hjá FH, eða 1.316 áhorfendur.  Flestir áhorfendur mættu á leik 
ÍBV og FH í 14. umferð mótsins.  Þann leik sáu 3.034 áhorfendur, en leikið var um Verslunarmannahelgina. 
Fæstir voru hins vegar á leik Víkings Ólafsvíkur og Vals í 22. umferð, 315 áhorfendur. Besta aðsóknin var á 
leiki í 1. umferð þegar 8.960 manns mættu á leikina sex, en fæstir mættu á leiki 19. umferðar, 3.833 
áhorfendur. 
 

PD karla 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Samtals 139.576 136.740 148.163 159.092 135.783 145.958 119.644 98.026 96.332 92.376 
Meðaltal á leik 1.057 1.034 1.122 1.205 1.029 1.106 1.329 1.089 1.070 1.026 

Leikið í 12-liða deild frá 2008 
 

Íslandsmót yngri flokka 
Keppni í 6. aldursflokki var breytt þannig að nú er keppt í 5 manna liðum í stað 7 manna liða áður. Samfara 
því var leikvöllurinn sem leikið er á minnkaður verulega. Afar jákvæð viðbrögð hafa verið við þessari 
breytingu. Liðum í Polla- og Hnátumóti KSÍ fjölgaði af þessum sökum verulega eins og sjá má í 
meðfylgjandi töflu. Að öðru leyti fór mótahald yngri flokka að mestu fram með hefðbundnu sniði. 
Úrslitakeppnir yngri flokka dreifðust vítt og breitt um landið og þakkar nefndin mótshöldurum fyrir þeirra 
framlag við framkvæmd mótanna.  
Að venju var alltof  mikið af breytingum á leikjum eftir að staðfest niðurröðun var gefin út.  
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Fjöldi liða í mótum 
Yfirlit um fjölda liða í mótum er birt hér aftar í skýrslunni. Í ár tóku 996 lið aðildarfélaga KSÍ þátt í mótum 
ársins - 674 lið karla og 322 lið kvenna. Er þetta fjölgun um 92 lið milli ára.  Fjölgunin skýrist af því að 
keppnisfyrirkomulagi í 6. flokki var breytt úr 7 manna liðum í 5 manna lið.  
 

Íslandsmót í knattspyrnu innanhúss – Futsal 
Leikjum á Íslandsmótinu í knattspyrnu innanhúss hélt áfram að fækka eins og sjá má í yfirlitinu hér að 
framan. Ljóst er að áhugi félaganna fyrir því að taka þátt i Futsal hefur farið minnkandi, ekki síst á 
höfuðborgarsvæðinu.  Ljóst er þó að aðstöðuleysi hefur sitt að segja í þeim efnum.  Leikjum yngri flokka 
hefur fækkað mikið og er það áhyggjuefni.  
Víkingur Ó. tók þátt í Evrópukeppninni félagsliða í Futsal, UEFA Futsal Cup, og var þeirra riðill haldinn í 
Ólafsvík.  Þrjú félög léku í riðlinum og voru, auk heimamanna, félög frá Grikklandi og Eistlandi.  
Framkvæmd Ólafsvíkinga var með miklum ágætum, fullt hús á leikjunum og mikil stemmning, en svo fór 
að Víkingar höfnuðu í öðru sæti riðilsins. 
 

Vanræksla, agabrot og sektir  
Í reglugerðum er kveðið á um sektir af ýmsum tilefnum. Að venju voru sektir hæstar vegna agamála og 
vanrækslu á að skrá úrslit og leikskýrslur í gagnagrunn KSÍ á réttum tíma.  Einnig var um að ræða sektir 
vegna ólöglegra leikmanna, seinna úrsagna úr mótum, vegna liða sem ekki mættu til leiks og vegna 
vanskila á leikskýrslum.  Í vissum tilfellum ákveða dómstólar KSÍ einnig sektir. Í 16 tilfellum þurfti að 
sekta félög vegna liða á þeirra vegum sem ekki mættu til leiks. Þess ber að geta að skráningasektir vegna 
vanefnda á að skrá leikskýrslur á vef KSÍ lækkuðu á milli ára. Skýrist það af því að dómurum á vegum KSÍ 
ber nú að skrá skýrslurnar á vef KSÍ. Heildarsektir á félögin voru rúmlega 2 miljónir. Er það lækkun um 
rúmlega 600 þús. frá fyrra ári.  
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Fjöldi liða sem hættu þátttöku  41 37 33 28 28 34 30 39 44 33 
Fjöldi leikja þar sem annað liðið mætti ekki  16 3 15 8 26 19 14 21 10 11 

 

Íslandsleikar fatlaðra – Special Olympics 
Eins og undanfarin ár hefur KSÍ aðstoðað við framkvæmd Íslandsleika ÍF í knattspyrnu. Haldin eru tvö mót 
árlega - á vorin og á haustin. Í ár voru mótin haldin í samvinnu við KRR og Keflavík. Hefðbundið vormót 
með þátttöku liða ÍF var haldið í Egilshöll. Þar kepptu að auki 2 lið í Unified-knattspyrnu, en þar leika 
ófatlaðir og fatlaðir saman í liði skv. ákveðnum reglum. Á haustmótinu sem haldið var í Reykjaneshöll var 
eingöngu keppt í Unified-knattspyrnu. Meðspilarar komu úr lögreglunni í Keflavík og frá Ríkislögreglu-
stjóra, ásamt nemendum úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Mikil ánægja var meðal þátttakenda en alls tóku 
90 manns þátt í mótinu. Þetta var fyrsta mótið þar sem eingöngu er keppt í Unified knattspyrnu. Af 
viðbrögðunum að dæma er þetta fyrirkomulag komið til að vera. 
 

KRR-mót og Faxaflóamót 
KSÍ annast skipulagningu KRR-móta og Faxaflóamóta skv. sérstöku samkomulagi þar um.  Leikjafjöldi 
kemur fram í neðangreindri töflu. Eins og undanfarin ár hafa verið gerðar breytingar milli ára á 
Faxaflóamótinu og móti KRR. Í móti KRR er ein keppni sem hefst í nóvember og spilað er fram í maí. 
Fjölgun leikja frá árinu 2012 skýrist af því að þó mót hefjist í nóvember þá telja leikirnir það ár sem mótið 
endar. Ekki var keppt á jólamóti KRR í ár sem svo aftur skýrir fækkun leikja milli 2011 og 2012. Breyting 
var gerð á Faxaflómótinu frá árinu á undan. Í ár var aftur leikið í haustmóti sem skýrir fjölgun leikja í 
Faxaflóamótinu í ár en búast má við á móti að á næsta ári verði fækkun leikja. Ekki var um eiginleg mót að 
ræða í 6. og 7. flokki heldur skipulögðu félögin sjálf mót í þessum flokkum.  
 
Þátttaka í Grunnskólamóti KRR var svipuð í ár og í fyrra, þrátt fyrir að í ár hafi samræmdu prófin verið á 
sama tíma og mótið. Árið 2011 hafði mótið verið fært frá lokum október fram í september vegna 
samræmdra prófa, en nú var búið að færa prófin fram í september og því varð þessi árekstur í ár.   
 

Heildarfjöldi leikja 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
         KRR-mót 903 772 1.215 1.387 1.673 1.907 1.750 1.927 2.105 2.075 
         Faxaflóamót 1.316 1.053 1.378 1.231 1.294 931 1.167 1.065 1.016 1.252 

 

Lokaorð 
Mótanefnd KSÍ og starfsfólk mótamála þakkar aðildarfélögum fyrir ánægjulegt samstarf árið 2013. 
Formaður nefndarinnar þakkar einnig frábært samstarf við starfsmenn mótamála og nefndarmenn. 
 

Róbert B. Agnarsson, formaður  
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Skýrsla dómaranefndar 
 

Engin breyting var á skipan dómaranefndar KSÍ frá árinu áður og var hún skipuð eftirtöldum aðilum: Gylfi 
Þór Orrason, formaður, Þórarinn Dúi Gunnarsson, varaformaður, Ari Þórðarson, Bragi V. Bergmann, 
Eyjólfur Ólafsson, Gísli Gíslason, Jón Sigurjónsson, Kári Gunnlaugsson og Pjetur Sigurðsson.  Magnús 
Jónsson, dómarastjóri, og Birkir Sveinsson, mótastjóri, önnuðust umsjón dómaramála KSÍ. Annað 
starfsfólk mótamála sinnti einnig margvíslegum verkefnum tengdum dómaramálum.  
 
Nýir og hættir landsdómarar  
Nýir landsdómarar árið 2013 voru Björn Valdimarsson, Gunnar Helgason, Ingi Björn Ágústsson, Jóhann 
Atli Hafliðason, Karel Fannar Sveinbjörnsson, Oddur Helgi Guðmundsson, Sigurður Ingi Magnússon og 
Steinar Berg Sævarsson. Eftirtaldir landsdómarar létu af störfum á árinu: Bjarni Hrannar Héðinsson, 
Hákon Þorsteinsson, Ingvar Örn Gíslason, Oddbergur Eiríksson og Sigurhjörtur Snorrason. Er þeim þakkað 
fyrir þeirra framlag í gegnum tíðina.  
 
Störf landsdómara 
Sérstakt yfirlit fylgir skýrslunni, sem sýnir nöfn dómara, ásamt sundurliðuðum fjölda verkefna þeirra. 
Ótaldir eru leikir í úrslitakeppnum yngri flokka, leikir hjá eigin félögum, æfingaleikir og innanhússmót. 
Tafla fylgir einnig skýrslunni þar sem birt er yfirlit yfir alþjóðleg störf dómara.  
 

Innlend störf landsdómara   2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Störf sem dómari       985 943 1.065 881 906 703 676 680 687 
Störf sem aðstoðardómari       874 834 706 931 898 694 527 537 606 
Störf sem varadómari         52 48 40 44 51 68 39    42   36 
Verkefni samtals 1.911 1.825 1.811 1.856 1.855 1.465 1.252 1.259 1.329 

 
 
Aðrir KSÍ-dómarar 
Um 150 aðrir dómarar (D hópur) störfuðu einnig við meistaraflokksleiki, þar sem landsdómara er ekki 
krafist, bæði fyrir KSÍ og beint fyrir félögin.  Þetta eru mikilvæg störf í 3. deild karla, 4. deild karla, 1. deild 
kvenna, svo og sem aðstoðardómarar í Pepsi-deild kvenna og í 1. og 2. deild karla.  Taflan sýnir fjölda 
starfa D dómara í meistaraflokkum karla og kvenna. 
 

Innlend störf KSÍ  D dómara 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Störf sem dómari       773 229 324 382 248 443 321 283 270 
Störf sem aðstoðardómari   1.747 1510 1.279 1.357 1.199 793 887 745 742 
Verkefni samtals   2.520 1.739 1.603 1.739 1.447 1.236 1.208 1.028 1.012 

 
Þess ber að geta að D dómarar sinna einnig fjölda leikja í 2. flokki karla ásamt því að dæma í yngri flokkum 
eigin félaga, svo og í æfingaleikjum og leikjum í innanhúsmótum.  
 
Futsal 
 

Innlend störf KSÍ Futsal dómara 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Störf sem dómari 176 84 116 106 50 112 

 
 
Fjöldi leikja og tilnefningar 
Á töflunni hér að neðan sést fjöldi þeirra starfa þar sem KSÍ sér um að tilnefna dómara.  
 

Fjöldi dómarastarfa sem KSÍ raðar  á 2013 2012 2011 2010 2009 2006 
Störf samtals 4.431 3.830 3.606 3.595 3.248 2.259 
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Milliríkjadómarar og erlend verkefni   
Engin breyting var á hópi milliríkjadómara frá árinu 2012.  Íslenskir dómarar á milliríkjalista FIFA voru 
þessir árið 2013: 
 
FIFA-dómarar:   Kristinn Jakobsson  Gunnar Jarl Jónsson  
    Þorvaldur Árnason  Þóroddur Hjaltalín 
 
FIFA-aðstoðardómarar:  Áskell Þór Gíslason  Birkir Sigurðarson 

Frosti Viðar Gunnarsson  Gunnar Sverrir Gunnarsson 
 Gylfi Már Sigurðsson  Jóhann Gunnar Guðmundsson  

Rúna Kristín Stefánsdóttir Sigurður Óli Þórleifsson 
 
FIFA-Futsal-dómari:  Andri Vigfússon 
 
Öll alþjóðleg verkefni íslenskra dómara árið 2013 koma fram í sérstöku yfirliti.  
 
Erlend verkefni 
Á síðustu árum hafa íslenskir dómarar tekið þátt í 25-30 leikjum á ári á erlendri grundu. Mikil aukning var 
á erlendum verkefnum á árinu 2013, en alls störfuðu íslenskir dómarar við 51 leik á erlendri grundu. 
Kristinn Jakobsson mun á árinu 2014 dæma sitt 17. og síðasta ár á farsælum ferli sem FIFA-dómari. 
Kristinn hefur verið í næst efsta styrkleikahópi dómara í Evrópu og hefur fyrir vikið fengið mjög krefjandi 
leiki í Evrópudeildinni. Þessi verkefni hafa tvímælalaust skilað mikilli reynslu og þekkingu inn í íslenskan 
fótbolta. Til að viðhalda þeirri þekkingu og færni sem þessi störf Kristins hafa skapað er mjög mikilvægt að 
finna dómara sem geta tekið við keflinu á næstu árum.  
 
Norræn dómaraskipti 
Norræn dómaraskipti hófust árið 2005 og er tilgangur þeirra að auka þekkingu og reynslu  dómara.  
Fulltrúar Íslands árið 2013 voru Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, dómari, og Bryngeir Valdimarsson, 
aðstoðardómari, sem dæmdu leik Strömmen og Ull/Kisa í Noregi og Valdimar Pálsson, dómari, og Ásgeir 
Þór Ásgeirsson, aðstoðardómari, sem dæmdu leik Gais og Varnamo í Svíþjóð. Til Íslands komu Ransin N. 
Djurhuus, dómari, og Kristian Sofus Petersen, aðstoðardómari, frá Færeyjum sem dæmdu leik Víkings og 
Leiknis og Glenn Nyberg, dómari, og Conny Hugman, aðstoðardómari, frá Svíþjóð sem dæmdu leik Selfoss 
og Grindavíkur. 
Gunnar Jarl Jónsson dæmdi U21 vináttulandsleik karla milli Noregs og Finnlands í Noregi.  
Kristinn Jakobsson, Áskell Þór Gíslason og Gylfi Már Sigurðsson dæmdu á æfingamóti á Copa Del Sol í boði 
norska knattspyrnusambandsins. Norðurlandamót U17 karla var haldið í Noregi að þessu sinni og voru 
þeir Jan Eric Jessen og Ásgeir Þór Ásgeirsson fulltrúar Íslands á mótinu. Norðurlandamót U17 kvenna var 
haldið á Íslandi, en landsdómararnir Bríet Bragadóttir, Rúna Kristín Stefánsdóttir, Geir Eggertsson, 
Bryngeir Valdimarsson og Björn Valdimarsson tóku þátt í mótinu af Íslands hálfu, auk fjölda annarra KSÍ 
dómara. 
 
Dómaraskipti við England og Wales 
Gunnar Jarl Jónsson og Frosti Viðar Gunnarsson voru fulltrúar Íslands í dómaraskiptunum við England. 
Þeir fylgdu eftir dómara sem dæmdi leik í ensku úrvalsdeildinni og fylgdust með undirbúningsfundum 
ensku úrvalsdeildardómaranna fyrir eina leikhelgina. Gunnar Jarl dæmdi síðan leik U21 árs liða Wolves og 
Liverpool og Frosti Viðar var aðstoðardómari í leik U21 árs liða Bolton og Stoke. 
Sebastian Stockbridge kom frá Englandi og dæmdi leiki Þróttar og KA annars vegar og Fjölnis og Leiknis 
hins vegar í 1. deild karla, auk þess sem hann var aðstoðardómari í leik Keflavíkur og Breiðabliks í Pepsi-
deild karla. 
Dómaraskipti við Wales hófust á árinu og dæmdi Guðmundur Ársæll Guðmundsson leik Rhyl og New 
Saints í efstu deildinni í Wales. Walesverjinn Kris Hames dæmdi síðan leik Breiðabliks og Fylkis í Pepsi-
deild karla. 
 
Þrekæfingar dómara 
Ingvar Guðfinnsson, fyrrverandi FIFA-aðstoðardómari til margra ára, er þrekþjálfari KSÍ. Boðið er upp á 
þrjár sameiginlegar æfingar í viku á gervigrasvellinum í Safamýri, auk þess sem allir landsdómararnir eru 
með kort í líkamsræktarstöð. Landsdómararnir eru einnig með púlsklukkur og ber þeim að skila 
niðurstöðum til þrekþjálfara á hálfsmánaðar fresti. Þetta fyrirkomulag auðveldar þjálfara að fylgjast með 
ástundun hvers og eins og einnig til að leiðbeina viðkomandi dómurum um hvort þeir séu að æfa rétt. 
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UEFA fer einnig fram á að þjálfari skili inn niðurstöðum úr púlsklukkum og þrekprófum allra dómara sem 
dæma í efstu deildum í aðildarlöndunum.  Þjálfari norðan heiða er Valdimar Pálsson.  
 
Landsdómararáðstefnur og fræðslufundir  
Þrjár landsdómararáðstefnur voru haldnar á árinu - í mars, apríl og október, auk tveggja sumarfunda með 
Pepsi-deildardómurum í maí og júní. Aðalfyrirlesari á marsráðstefnunni var Englendingurinn Peter 
Roberts, en auk sem hann flutti fyrirlestra fyrir landsdómarahópinn var hann einnig með fyrirlestur fyrir 
eftirlitsmenn. Mikil ánægja var með framlag Roberts enda er þar á ferðinni framúrskarandi kennari.  
 
Unglingadómaranámskeið 
Á árinu voru haldin um 30 unglingadómaranámskeið víðs vegar um landið hjá þeim félögum sem þess 
óskuðu. Kennarar á námskeiðunum voru Magnús Jónsson og Þóroddur Hjaltalín. Á unglingadómara-
námskeiðunum er fyrst og fremst lögð áhersla á að kenna knattspyrnulögin.  Námskeiðin eru stutt en 
hnitmiðuð og markmiðið með þeim er fyrst og fremst að hjálpa félögunum að búa til dómarahópa til þess 
að manna þá fjölmörgu leiki sem eru á þeirra ábyrgð. Þeir sem hafa áhuga á því að mennta sig meira í 
dómarafræðum sækja síðan héraðsdómaranámskeið, en KSÍ stendur árlega fyrir nokkrum slíkum.  
Þá buðu Háskólinn í Reykjavík, Verkmenntaskólinn á Akureyri og Kennaraháskóli Íslands upp á unglinga-
dómaranámskeið sem valfag. Þróun síðustu ára hefur verið þessi:  
 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Fjöldi nýrra unglingadómara     449   288 452 511 443 352 268 227 169 

 
 
Héraðsdómaranámskeið 
Gunnar Jarl Jónsson og Þóroddur Hjaltalín voru kennarar á héraðsdómaranámskeiðunum.  
 
Fjölgun virkra dómara 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2006 
Virkir dómarar 1.661 1.415 1.341 1.013 954 774 

 
 
Önnur dómaranámskeið 
Kristinn Jakobsson var kennari á dómaranámskeiði sem var opið fyrir alla starfandi dómara og Ingvar 
Guðfinnsson var kennari á sams konar námskeiði fyrir aðstoðardómara. Þá hélt Gunnar Jarl Jónsson einnig 
dómaranámskeið fyrir starfandi dómara á Austurlandi. 
 
Átak á Norðurlandi 
Staðan í dómaramálum á Norðurlandi er orðin grafalvarleg. Engin endurnýjun hefur orðið á síðustu árum í 
hópnum þannig að til vandræða horfir. Birkir og Magnús fóru í fundarherferð með forráðamönnum félaga 
á Norðurlandi þar sem farið var yfir stöðuna og reifaðar hugmyndir að úrbótum. Því miður breyttist 
ástandið ekki mikið til batnaðar. Fjölgun hefur orðið í hópi ungra dómara sem eru að dæma fyrir sín félög 
en hins vegar bráðvantar dómara sem eru tilbúnir að taka næstu skref og gerast KSÍ-dómarar. 
 
Hæfileikamótun 
Eyjólfur Ólafsson, Guðmundur Heiðar Jónsson og Pjetur Sigurðsson voru lærifeður í hæfileikamótun 
landsdómara. Lærlingar voru Bríet Bragadóttir, Ívar Orri Kristjánsson og Jan Eric Jessen.  Verkaskipting 
lærifeðranna var eftirfarandi: 
 

Lærifeður Dómarar 
Eyjólfur Ólafsson Ívar Orri Kristjánsson 
Guðmundur Heiðar Jónsson Jan Eric Jessen 
Pjetur Sigurðsson Bríet Bragadóttir 

 
 
Ráðstefnur og námskeið erlendis 
Gylfi Þór Orrason og Magnús Jónsson sátu námskeið á vegum FIFA/UEFA fyrir dómarakennara (Referee 
Assistance Programme) á Kýpur í mars. Bríet Bragadóttir sótti námskeið fyrir efnilega kvendómara sem 
haldið var  í tengslum við EM kvenna í Svíþjóð. Birkir Sveinsson sótti ráðstefnu um dómarasáttmálann sem 
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haldin var í júní í Frankfurt. Þorvaldur Árnason, FIFA-dómari, og Gylfi Már Sigurðsson, FIFA-
aðstoðardómari, tóku þátt í CORE-Development 2 í október í Nyon, en námskeiðið er ætlað ungum og 
efnilegum FIFA-dómurum. Rúna Kristín Stefánsdóttir, FIFA-aðstoðardómari, sótti sams konar námskeið í 
Nyon í nóvember.  
Jón Sigurjónsson sótti PGMOL ráðstefnu í Englandi í júní, en þar er um að ræða stærstu 
dómararáðstefnuna í Englandi þar sem saman koma allir dómarar og eftirlitsmenn sem starfa við ensku 
deildirnar. Norræna dómararáðstefnan var haldin í Færeyjum í lok ágúst. Bragi V. Bergmann, Eyjólfur 
Ólafsson, Gylfi Þór Orrason og Magnús Jónsson sátu fundinn fyrir hönd KSÍ. 
 
Heimsókn Rune Pedersen 
Rune Pedersen, sem verið hefur dómaranefnd til ráðuneytis varðandi ýmis ákvæði dómarasáttmálans, 
kom til Íslands í maí og fundaði um stöðu mála varðandi dómarasáttmálann auk þess sem hann hélt 
námskeið fyrir þá lærifeður sem koma að hæfileikamótuninni.  
 
Eftirlit með leikjum og störfum dómara 
53 eftirlitsmenn störfuðu á leikjum í A deild Lengjubikars karla, landsdeildum og bikarkeppnum árið 
2013. Skiluðu þeir skýrslum um framkvæmd leikja og frammistöðu dómara, auk skýrslna um háttvísi í 
Pepsi-deild karla. Í fyrsta sinn voru leikir í A deild Lengjubikars karla mannaðir eftirlitsmönnum, en þar 
gafst nýjum eftirlitsmönnum einnig tækifæri til þess að fylgjast með reyndum eftirlitsmönnum að störfum. 
Í riðlakeppninni var skýrsluformið einfaldað til mikilla muna, en þegar kom að úrslitakeppninni var 
hefðbundna skýrsluformið notað. Fundir með eftirlitsmönnum voru í mars og nóvember. 
 
Verðlaun til félaga sem sinna dómaramálum vel 
Á síðasta ársþingi voru í fyrsta sinn veitt verðlaun til þeirra félaga sem þykja sinna grasrótinni best.   
Verðlaunin verða aftur veitt fyrir árið 2013. Sem fyrr þurfti að uppfylla 10 skilyrði til þess að teljast 
fyrirmyndarfélag. FH, Fylkir, ÍA, KA, Sindri og Völsungur stóðust skilyrðin og teljast því vera 
fyrirmyndarfélög í dómaramálum 2013.  
 
Upptökur af leikjum í Pepsi-deild karla 
Dómaranefnd og dómurum í Pepsi-deild karla gefst nú kostur á að nálgast upptökur Stöðvar 2 af öllum 
leikjum í deildinni af miðlægum gagnagrunni. Þetta er mikið framfaraskref og mun vafalaust nýtast vel 
sem kennsluefni í framtíðinni. 
 
Kostnaður vegna dómgæslu og eftirlits 2013 
Útgjöld KSÍ vegna dómgæslu árið 2013 var 101 mkr.  
Stærstu liðirnir voru ferðakostnaður, laun og tengd gjöld 91 mkr.  
 
Lokaorð 
Dómaranefnd KSÍ og starfsfólk dómaramála þakkar aðildarfélögum KSÍ, forráðamönnum þeirra, dómurum 
og eftirlitsmönnum ánægjulegt samstarf á árinu 2013. 
 

Gylfi Þór Orrason, formaður 
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Innlend verkefni dómara 
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Alþjóðleg verkefni eftirlitsmanna, dómaraeftirlitsmanna og starfsmanna leikja 
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Skýrsla aga- og úrskurðarnefndar 

 
Eftirtaldir voru kosnir í nefndina á ársþingi KSÍ árið 2013 til tveggja ára: Gunnar Guðmundsson formaður, 
Halldór Frímannsson varaformaður, Sigurður Ingi Halldórsson varaformaður, Einar M. Árnason, Helgi R. 
Magnússon, Sigrún S. Óttarsdóttir, Sigurður Guðmundsson og Þröstur Ríkharðsson. 
 
Aga- og úrskurðarnefnd hefur tvíþætt meginhlutverk, annars vegar úrskurðar nefndin í agamálum og hins 
vegar er nefndin úrskurðaraðili á fyrsta dómstigi í kærumálum.  Nefndin starfar óháð KSÍ, en hefur sér til 
aðstoðar starfsmenn skrifstofu KSÍ.   
 
Agamál  
Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ fundar vikulega á keppnistímabilinu og þess fyrir utan kemur nefndin saman 
á aukafundum fyrir keppnistímabilið og á keppnistímabilinu sjálfu til að fjalla um einstök mál.   
 
Fjöldi spjalda á undanförnum árum hefur verið svipaður á milli ára og á það sama við með til dæmis fjölda 
spjalda í leikjum meistaraflokks árin 2012 og 2013.  Í leikjum meistaraflokks árið 2012 voru gul spjöld í 
leik 3,27 og 0,25 rauð spjöld.  Tímabilið 2013 voru gulu spjöldin 2,99 í leik og 0,26 rauð.   Í tæplega 25 
tilfellum beitti nefndin þyngri refsingum en sjálfkrafa leikbann er samkvæmt reglugerð.  Þetta eru heldur 
fleiri tilfelli en á árinu 2012. 
 
Sektir vegna refsistiga og brottvísunar þjálfara og starfsmanna liða námu kr. 582.000 sem er lækkun frá 
árinu 2012 (kr. 768.000).  Jafnframt er sektarákvæðum m.a. beitt vegna ónógrar gæslu og vegna 
ósæmilegrar hegðunar þjálfara, forystumanna og stuðningsmanna.   
 
Drago-stytturnar eru veittar háttvísustu liðunum í tveimur efstu deildum karla.  KR hlýtur Drago-styttuna 
fyrir árið 2013 á grundvelli háttvísimats eftirlitsmanna KSÍ, en gul og rauð spjöld vega þungt í því mati.  
Grindavík hlýtur styttuna í 1. deild karla á grundvelli fjölda gulra og rauðra spjalda. Stjarnan var prúðasta 
liðið í Pepsi-deild kvenna síðastliðið keppnistímabil. 
 
Kærumál  
Aga- og úrskurðarnefnd úrskurðaði í fimm kærumálum sem bárust nefndinni, en engum þeirra úrskurða 
var áfrýjað til áfrýjunardómstóls KSÍ.  Tveimur úrskurðum nefndarinnar í agamálum var áfrýjað til 
áfrýjunardómstóls KSÍ, en í báðum tilfellum staðfesti áfrýjunardómstóllinn úrskurð nefndarinnar.     
 
Lokaorð 
Samstarfsfólki mínu í aga- og úrskurðarnefnd og starfsmönnum nefndarinnar er þakkað gott samstarf á 
árinu, sömuleiðis stjórnarmönnum KSÍ, dómurum, eftirlitsmönnum, leikmönnum og forystumönnum 
félaga. 

Gunnar Guðmundsson, formaður 
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Sektir vegna refsistiga:   Alls kr. 582.000  

 
 

 
 
 

Skýrsla háttvísinefndar 

 
KR var prúðasta liðið í Pepsi-deild karla samkvæmt háttvísimati eftirlitsmanna KSÍ. Háttvísimatið tekur 
mið af eftirfarandi atriðum:  Fjölda áminninga og brottvísana, sóknarleik (jákvæður leikur) og framkomu 
leikmanna við mótherja og dómara. Einnig er lagt mat á framkomu liðsstjórnar og áhorfenda. 
 
Í Pepsi-deild kvenna var Stjarnan prúðasta liðið, en þar var stuðst við fjölda spjalda á lið í mótinu.  
 
Háttvísinefnd valdi Gunnleif Gunnleifsson, Breiðabliki, háttvísasta leikmanninn í Pepsi-deild karla og Dóru 
Maríu Lárusdóttur, Val, háttvísasta leikmanninn í Pepsi-deild kvenna. Gunnleifur og Dóra María eru bæði 
þekkt fyrir prúðmennsku og háttvísi innan vallar sem utan. 
 
Að vali nefndarinnar komu meðal annars landsliðsþjálfarar KSÍ, fulltrúar dómara og Víðir Sigurðsson 
blaðamaður.  Klara Bjartmarz var starfsmaður nefndarinnar. 
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Drago-styttur 
 

Pepsi-deild karla 2013 
 

Háttvísimat eftirlitsmanna 
Röð Félag Einkunn 

1 KR 7,97 

2 Breiðablik 7,85 

3 Fram 7,70 

4 Þór 7,69 

5 Valur 7,66 

6 Fylkir 7,64 

7 ÍBV 7,61 

8 Víkingur Ó. 7,59 

9 Keflavík 7,58 

10 Stjarnan 7,56 

11 FH 7,52 

12 ÍA 7,52 
 

Gul og rauð spjöld 
Félag Gul Rauð Refsistig 

KR 25 1 29 

Breiðablik 44 0 44 

Valur 37 3 49 

ÍBV 47 1 51 

Fram 44 2 52 

Víkingur Ó. 39 4 55 

Þór 54 1 58 

Fylkir 43 4 59 

ÍA 43 4 59 

FH 44 4 60 

Keflavík 46 4 62 

Stjarnan 43 5 63 
 

KR hlaut Drago-styttuna í Pepsi-deild karla karla 2013 á grundvelli  
háttvísimats eftirlitsmanna KSÍ, en rauð og gul spjöld vega þungt í því mati. 

 
 

1. deild karla 
Gul og rauð spjöld 

Félag Gul Rauð Refsistig 

Grindavík 29 1 33 

Haukar 37 1 41 

KA 36 4 52 

Víkingur R. 36 4 52 

Leiknir R. 45 2 53 

Tindastóll 39 4 55 

Fjölnir 31 7 59 

Selfoss 49 3 61 

Þróttur R. 53 4 69 

KF 44 9 80 

Völsungur 53 8 85 

BÍ/Bolungarvík 44 11 88 

Handhafi Drago-styttunnar í 1. deild karla 2013 er Grindavík. 
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Skýrsla samninga- og félagaskiptanefndar 
 

Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ 2013 skipuðu Lúðvík S. Georgsson formaður, Stefán Geir Þórisson og 
Örn Gunnarsson. Varamenn voru Guðmundur H. Pétursson, Gísli Guðni Hall og Jóhann Albertsson.  
Starfsmenn nefndarinnar voru Birkir Sveinsson og Klara Bjartmarz. 
 
Leikmannasamningar 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Fj. í gildi 

15/01/14 
Fjöldi skráðra  
samninga* 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

289 Pepsi-deild karla 208 12 169 12 232 12 203 12 236 12 

148 1. deild karla 154 12 152 12 154 12 184 11 199 12 
84 2. deild karla 79 8 112 8 64 9 98 10 78 8 

18 3. deild karla 14 5 15 7 21 4 31 3 5 2 
0 4. deild karla 4 3         

157 Pepsi-deild kvenna 130 10 122 10 111 10 103 10 109 9 
101 1. deild kvenna 98 10 78 11 91 11 115 9 78 9 

            
464 Leikmannssamningar 362 22 295 24 390 24 362 24 426 23 
333 Sambandssamningar 333 37 353 36 283 32 372 32 279 30 

* Fjöldi skráðra samninga á árinu er ekki það sama og fjöldi leikmanna á samningi. 

 
Málum vísað til nefndarinnar 
Eins og undanfarin ár eru mörg ágreiningsefni, sem upp koma, leyst af skrifstofu KSÍ eða einstökum 
nefndarmönnum. Nokkur mál koma þó á hverju ári til formlegrar úrlausnar hjá nefndinni. Eftirfarandi mál 
fengu formlega meðhöndlun:  
 

Áfrýjun á afreksstuðli 
HK áfrýjaði flokkun KSÍ á afreksstuðli Boga Rafns Einarssonar, leikmanns Grindavíkur. Hann var skráður 
með stuðulinn 3. HK taldi hins vegar að hann ætti að vera með stuðulinn 1. Þar sem Bogi var skráður með 
49 leiki í efstu deild og aðalkeppni bikars vantaði hann einn leik til að ná 3 í stuðli.  
Nefndin féllst því á kröfu HK. 
 

Ben Long gegn Reyni S. 
Ben Long, fyrrum leikmaður Reynis S., fór fram á aðstoð nefndarinnar við að fá laun sem hann taldi sig 
eiga inni hjá Reyni S. Hann var leikmaður Reynis S. keppnistímabilið 2011.  
Erindið barst nefndinni 25. janúar 2013 og var of seint fram komið skv. grein 23.6 í reglugerðinni. 
Erindinu var því  vísað frá. 
 

Viggó Kristjánsson gegn ÍR 
Viggó fór fram á aðstoð nefndarinnar við að fá greidd laun sem hann taldi sig eiga inni hjá ÍR.  Viggó var 
samningsbundinn Breiðabliki og var á tímabundnum félagaskiptum hjá ÍR megnið af keppnistímabilinu 
2012. ÍR gerði ekki ágreining um kröfu Viggós, en skorti fjármuni til að standa við gerða samninga.  
Málinu var frestað til að gæta leiðbeiningaskyldu gagnvart leikmanninum varðandi að hvoru félaginu hann 
gerði kröfu. Í ákvæði 16.5 í reglugerðinni er skýrt kveðið á um ábyrgð samningsfélagsins. 
Svo virðist sem aðilar hafi náð sáttum því málið kom ekki aftur inn á borð nefndarinnar. 
 

Halldór Hilmisson gegn Þrótti R 
Halldór fór fram á riftun á leikmannssamningi aðila. Einnig fór hann fram á greiðslu á útlögðum kostnaði 
og afreksstyrk sem hann taldi sig eiga inni hjá Þrótti R.  Málið snéri að ágreiningsefnum sem áttu sér stað 
sumarið 2013. Um var að ræða afreksstyrk  sem átti að koma til greiðslu 15. júlí 2013 og greiðslu á 
útlögðum kostnaði, m.a. sjúkrakostnaði.  Af gögnum málsins mátti ráða að Hilmar og Þróttur væru 
sammála þann 10. júlí um að slíta samstarfinu og að leikmannssamningur aðila félli úr gildi.  
Ágreiningurinn snéri því í raun einungis um það hvernig haga skyldi lokauppgjöri milli aðila.  
Við lokauppgjör bar Þrótti að standa við greiðslu útlagðs kostnaðar og greiðslu afreksstyrks fram að 10. 
júlí. 
 

Aron Baldursson gegn HK 
Ágreiningur var um uppgjör á sjúkrakostnaði sem varð til á árinu 2012.  Aron gekk í raðir HK 7. mars 2012 
og skrifaði undir samning 9. mars 2012. Ágreiningurinn snéri að uppgjöri á sjúkrakostnaði vegna 
álagsmeiðsla sem áttu sér stað í lok árs 2011 og meiðsla sem hann varð fyrir á æfingu í maí 2012. 
Kostnaðurinn vegna þessara meiðsla féll til á tímabilinu febrúar og fram í júní 2012.   
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að Aron skuli bera kostnað sem kom til áður en aðilar gerðu samning 
sín á milli. Einnig að Aron og HK deili með sér kostnaði sem hlaust á samningstímanum vegna meiðslanna 
frá 2011,  að lokum að HK skuli bera allan kostnað af þeim meiðslum sem Aron varð fyrir í maí 2012. 
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Umboðsmenn 
Tveir þreyttu umboðsmannapróf á árinu.  Annar þeirra, Grétar Rafn Steinsson, stóðst prófið og hefur störf 
á árinu 2014. Einn umboðsmaður, Unnar Steinn Bjarndal, hætti störfum.  Alls voru 23 
umboðsmannssamningar (samningar leikmanna við umboðsmann) skráðir hjá skrifstofu KSÍ á árinu.  
 
KSÍ umboðsmenn: 

 Arnór Guðjohnsen 

 Grétar Rafn Steinsson (nýr 2014) 

 Guðlaugur Þór Tómasson 

 Gylfi Sigurðsson 

 Hafþór Hafliðason 

 Halldór Birgir Bergþórsson 

 Magnús Agnar Magnússon 

 Ólafur Garðarsson 
 
Fundir og ráðstefnur 
Dagana 2.-3. febrúar stóð KSÍ fyrir ráðstefnu um félagaskiptamál og greiðslur vegna félagaskipta. Hingað 
til lands kom Omar Ongaro sem er yfirmaður félagaskiptadeildar FIFA og flutti hann erindi um 
uppeldisbætur og samstöðubætur, auk þess að fjalla um veðmál og hagræðingu úrslita. Ráðstefnan var 
öllum opin og aðgangur ókeypis. Formenn og framkvæmdastjórar félaga voru þó sérstaklega hvattir til að 
mæta.  
Birkir Sveinsson og Klara Bjartmarz sóttu árlegan samráðsfund norrænu knattspyrnusambandanna um 
móta- og félagaskiptamál í Danmörku í byrjun október.  
 
Félagaskipti 
Líkt og undanfarin ár höfðu Klara Bjartmarz og Þorvaldur Ingimundarson umsjón með afgreiðslu 
félagaskipta. Aldrei hafa verið afgreidd fleiri félagaskipti heldur en á árinu 2013. Alls voru félagaskiptin 
2.404 sem skrifstofa KSÍ afgreiddi en flest höfðu þau verið áður árið 2012, alls 2.230. Fjöldi félagaskipta 
hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 2004 þegar þau voru 1.246. Lætur nærri að á sl. tíu árum hafi fjöldi 
félagaskipta tvöfaldast. 
Flest félagaskipti á árinu 2013 voru afgreidd í maí eða 497 talsins. Mánuðirnir júlí og mars voru einnig 
fjörlegir í félagaskiptum en hvor mánuður bauð upp á 404 félagaskipti. 
Framkvæmdastjóri KSÍ samþykkti fjórar undanþágur vegna markvarða. 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Fjöldi félagaskipta 2404 2.230 2.206 1.995 1.935 1.895 1.688 1.639 1.427 1.246 

 
 Jan Feb Mars Apríl Maí  Júní Júlí Ágú Sept Okt Nóv Des 

Fjöldi félagaskipta 2013  
Flokkað eftir mánuðum 

151 150 404 263 497 67 404 35 42 249 97 45 

 
 
Lokaorð 
Nefndarmönnum, starfsmönnum nefndarinnar svo og öðru starfsfólki KSÍ vil ég þakka gott samstarf. 

 
Lúðvík S. Georgsson, formaður   
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Skýrsla fræðslunefndar 
 

Í fræðslunefnd sátu þessi starfsárið 2013-2014: Ragnhildur Skúladóttir formaður, Guðni Kjartansson, Gylfi 
Orrason, Sigurður Sighvatsson, Sigurður Þórir Þorsteinsson, Sigvaldi Einarsson og Örn Ólafsson.  
Starfsmenn nefndarinnar voru Sigurður Ragnar Eyjólfsson fræðslustjóri og Dagur Sveinn Dagbjartsson.  
Nefndin hélt 5 bókaða fundi á starfsárinu og voru eftirfarandi mál efst á baugi á árinu. 
 
Þjálfaramenntun 
KSÍ býður upp á tvær þjálfaragráður, KSÍ B og KSÍ A gráður.  Þessar gráður hafa hlotið gæðastimpil UEFA 
og eru viðurkenndar í öllum löndum Evrópu.  563 þjálfarar hafa lokið við KSÍ B gráðuna, 165 þjálfarar hafa 
lokið við KSÍ A gráðu til viðbótar og 9 þjálfarar hafa lokið við UEFA Pro gráðu. Þjálfarar þurfa svo að 
viðhalda þjálfaragráðunni sinni með 15 tíma endurmenntun á 3 ára fresti.  KSÍ býður reglulega upp á 
endurmenntunarnámskeið. 
Á árinu voru kröfur um menntun markmannsþjálfara stórauknar í reglugerð KSÍ um menntun 
knattspyrnuþjálfara. Fyrstu markmannsþjálfararnir hafa nú þegar lokið við markmannsþjálfaragráðu KSÍ.  
KSÍ ákvað jafnframt að gera þjálfaraskóla KSÍ hluta af UEFA B og UEFA A námskránni til að auka við 
verklega hlutann á þjálfaranámskeiðunum. 
Fræðsluvefur KSÍ var áfram veigamikill þáttur í uppbyggingu fræðslustarfs KSÍ og þar er að finna mikið af 
fjölbreyttum upplýsingum sem gagnast þjálfurum í starfi.  
 
Námskeiðahald 
KSÍ hélt 26 fræðsluviðburði á árinu fyrir 777 þátttakendur.  KSÍ hefur aldrei haldið fleiri fræðsluviðburði á 
einu ári.  Að auki bauð KSÍ upp á tvö námskeið í fjarnámi í samvinnu við Sportspath.com og League 
Managers Association í Englandi. 
KSÍ bauð jafnframt upp á markmannsþjálfunarnámskeið í samvinnu við Pat Bonner sem er virtur 
markmannsþjálfari og situr í fræðslunefnd UEFA.  Mikil þörf hefur verið á fræðslu fyrir markmanns-
þjálfarana okkar en námskeiðið var mjög metnaðarfullt og stefnt er að því að halda það reglulega í 
framtíðinni.  UEFA samþykkti árið 2013 að fara af stað með UEFA markmannsþjálfaragráðu og er það 
ætlun fræðslunefndar að innleiða hana hér á landi á árinu 2014.      
KSÍ bauð upp á þrjú endurmenntunarnámskeið á árinu sem voru mjög vinsæl, Magni Mohr, sem starfað 
hefur með Chelsea, Juventus og danska landsliðinu sem fitness-ráðgjafi, kom tvisvar hingað til lands og 
hélt námskeið um líkamlega þjálfun knattspyrnumanna auk þess sem Brad Douglass, fræðslustjóri Coerver 
Coaching, kom hingað til lands og hélt námskeið um tækniþjálfun. 
 
Eins og undanfarin ár bárum við gæfu til þess að hafa mjög hæfa kennara á námskeiðunum okkar.  Alls 
starfaði 51 þjálfari og sérfræðingur hjá okkur á þessu ári og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir:   
Arnar Bill Gunnarsson, Ásmundur Haraldsson, Birkir Sveinsson, Brad Douglass, Dagur Sveinn Dagbjartsson, Eyjólfur 
Sverrisson, Fjalar Þorgeirsson, Flemming Serritslev, Friðrik Ellert Jónsson, Fríða Rún Þórðardóttir, Guðmundur Fr. 
Jóhannsson, Guðmundur Hreiðarsson, Guðni Kjartansson, Gunnar Guðmundsson, Gunnar Jarl Jónsson, Halldór 
Björnsson, Haukur Ingi Guðnason, Hákon Sverrisson, Heimir Hallgrímsson, Hlynur Svan Eiríksson, Janus Guðlaugsson, 
Jóhann Kristinn Gunnarsson, Kristján Ómar Björnsson, Kristinn Rúnar Jónsson, Lars Lagerback, Logi Ólafsson, Magnús 
Már Jónsson, Magni Mohr, Margrét Magnúsdóttir, Njáll Eiðsson, Omar Ongaro, Ólafur Kristjánsson, Ólafur Pétursson, 
Ólafur Þór Guðbjörnsson, Pat Bonner, Ragnhildur Skúladóttir, Reynir Björn Björnsson, Ríkharður Daðason, Róbert 
Magnússon, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, Sigurður Þórir Þorsteinsson, Skúli Skúlason, Sveinbjörn Brandsson, Úlfar 
Hinriksson, Vanda Sigurgeirsdóttir, Viðar Halldórsson, Viðar Magnússon, Þórir Hákonarson, Þorlákur Árnason, 
Þórarinn Guðnason, Örn Ólafsson. 

 
Erlend samskipti 
Fulltrúar KSÍ sóttu fjölmargar ráðstefnur á árinu, en hér fyrir neðan eru þær helstu: 

 Ejub Purisevic og Magnús Gylfason sóttu UEFA ráðstefnu um Futsal sem haldin var í Madrid, Spáni, 24.-28. 
febrúar. 

 Kristján Ómar Björnsson sótti UEFA ráðstefnu um fitness þjálfun knattspyrnumanna sem fram fór í Osló, 
Noregi, 11.-14. mars. 

 Halldór Björnsson og Ólafur Pétursson sóttu UEFA ráðstefnu um menntun markmannsþjálfara sem fór 
fram í höfuðstöðvum skoska knattspyrnusambandsins, 6.-9. maí. 

 Sigurður Þórir Þorsteinsson og Eysteinn Hauksson sóttu Norðurlandaráðstefnu knattspyrnu-
sambandanna í þjálfaramenntun og fræðslumálum sem fór fram í Danmörku, 18.-20. september. 

 Freyr Alexandersson, Ásmundur Haraldsson og Sigurður Ragnar Eyjólfsson voru fulltrúar Íslands á UEFA 
ráðstefnu A-landsliðsþjálfara kvenna sem fór fram í Nyon, Sviss, 10.-12. desember.  
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Fræðsluverkefni UEFA - UEFA Study Group Scheme 
KSÍ tók áfram þátt í stóru fræðsluverkefni á vegum UEFA á árinu sem nefnist UEFA Study Group Scheme, en 
fulltrúar KSÍ voru að þessu sinni eingöngu í hlutverki gesta. Verkefnið snýst um að kynnast ólíkum þáttum 
knattspyrnunnar í öðrum knattspyrnusamböndum innan Evrópu. Þátttakendur í fræðsluverkefnunum 
hafa verið starfsmenn KSÍ, nefndarfólk, sérfræðingar og fulltrúar frá aðildarfélögum KSÍ.  

 KSÍ sendi 11 fulltrúa til Austurríkis til að kynna sér afreksþjálfun unglinga þar í landi, 4.-7. mars. 
 KSÍ sendi 11 fulltrúa til Hollands til að kynna sér knattspyrnu kvenna þar í landi, 8.-10. apríl. 
 KSÍ sendi 11 fulltrúa til Sviss til að kynna sér uppbyggingu á grasrótarknattspyrnu hjá svissneska 

knattspyrnusambandinu, 27.-30. maí. 
 KSÍ sendi 11 fulltrúa til Skotlands til að kynna sér uppbyggingu á grasrótarknattspyrnu hjá skoska 

knattspyrnusambandinu, 28.-31. október. 
 KSÍ sendi 11 fulltrúa til Þýskalands til að kynna sér knattspyrnu kvenna þar í landi, 17.-20. nóvember. 

 
Styrkir KSÍ til fræðslumála 
KSÍ veitti 6 fræðslustyrki á árinu.  Styrkur KSÍ var í formi farseðils á áfangastað Icelandair og til baka.  
Markmiðið með þessum styrkjum er að auðvelda áhugasömum aðilum í knattspyrnuhreyfingunni að 
sækja sér fræðslu erlendis.  Styrkþegar skila svo inn skýrslu um ferð sína á fræðsluvef KSÍ.  Eftirfarandi 
styrkir voru veittir á þessu ári: 

 Davíð Snorri Jónasson frá Leikni R. hlaut styrk til að kynna sér þjálfun hjá Reading í Englandi. 
 Hafdís Inga Hinriksdóttir hlaut styrk til að sækja ráðstefnu um forvarnir gegn kynferðisafbrotum innan 

íþrótta. 
 Eysteinn Húni Hauksson hlaut styrk til að fara í ferð með norska þjálfarafélaginu í þeim tilgangi að kynna sér 

þjálfun hjá ítalska félaginu AC Milan. 
 Rúnar Kristinsson hlaut styrk til að fara á UEFA Pro licence námskeið hjá enska knattspyrnusambandinu. 

 
Þjálfaraskóli KSÍ 
Þjálfaraskóli KSÍ stendur áfram öllum þjálfurum aðildarfélaganna til boða og er hugmyndin á bak við 
skólann að reyndur KSÍ kennari deili reynslu sinni og þekkingu með þjálfara sem er styttra á veg kominn.  
Aðildarfélögin og KSÍ deila kostnaðinum við kennsluna og skólinn telur einnig sem endurmenntun fyrir 
þjálfara.  Fræðslunefnd ákvað á árinu að Þjálfaraskólinn yrði hluti af UEFA A og UEFA B gráðunni og hefur 
sú nýbreytni nú þegar verið innleidd. 
  
Lokaorð  
Verkefni KSÍ á sviði fræðslumála eru margvísleg og hefur aukning á fræðsluviðburðum verið stigvaxandi 
frá árinu 2007. Knattspyrnuþjálfarar eru almennt duglegir að sækja sér fræðslu og er menntunarstuðull 
íslenskra þjálfara mjög hár ef við berum okkur saman við aðrar þjóðir. Góður árangur á 
knattspyrnuvellinum er meðal annars að þakka okkar vel menntuðu þjálfurum. Fjöldi fólks kemur að 
menntun þjálfara þó að skipulag og utanumhald sé í höndum þeirra Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar 
fræðslustjóra og Dags Sveins Dagbjartssonar starfsmanns fræðsludeildar. Sigurður Ragnar lætur nú af 
störfum sem fræðslustjóri og langar mig að þakka honum sérstaklega fyrir samstarfið og mjög vel unnin 
störf. Þá langar mig að bjóða nýjan fræðslustjóra Arnar Bill Gunnarsson velkominn til starfa. Að lokum vil 
ég þakka samnefndarmönnum mínum og öðrum starfsmönnum KSÍ fyrir samstarfið á árinu. 
 

Ragnhildur Skúladóttir, formaður 
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Fræðsluviðburðir KSÍ árið 2013 

Alls 26 fræðsluviðburðir og 777 þátttakendur 
Dagsetning Viðburður Þátttakendur 
5.-6. janúar Endurmenntunarnámskeið – Coerver Coaching 57 
11.-12. janúar UEFA/KSÍ Football Doctor Education Programme 11 
11.-13. janúar KSÍ IV námskeið 47 
19.-20. janúar Endurmenntunarnámskeið - Magni Mohr 43 
25.-27. janúar Markmannsþjálfaranámskeið KSÍ 13 
25., 26. og 28. janúar Fundur landsliðsþjálfara KSÍ með þjálfurum félagsliða karla* 45 
1.-3. febrúar KSÍ V námskeið 41 
2.-3. febrúar Ráðstefna um félagaskiptamál og greiðslur vegna félagaskipta 28 
18. apríl „Markviss þjálfun félagssálfræðilegrar færni íþróttamanna“ – Viðar 

Halldórsson 
73 

19.-21. apríl Markmannsþjálfaranámskeið KSÍ 13 
Maí KSÍ VII námskeið 3 
22. maí „Er of mikið álag á ungu leikmönnunum þínum?“ – Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson 
88 

17. ágúst Bikarúrslitaráðstefna karla 28 
24. ágúst Bikarúrslitaráðstefna kvenna 19 
4.-6. október KSÍ I námskeið ** 39 
18.-20. október KSÍ I námskeið 31 
18.-20. október KSÍ II námskeið 35 
22. október Eineltismál innan íþróttahreyfingarinnar  20 
25.-27. október KSÍ II námskeið 23 
1.-3. nóvember KSÍ III námskeið 60 
8.-14. nóvember KSÍ VI námskeið á Englandi 23 
7.-8. desember Endurmenntunarnámskeið - Magni Mohr 37 
* Fjórir fundir samtals 
** Tvö námskeið, haldin sömu helgina 
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Skýrsla útbreiðslunefndar 
 

Í útbreiðslunefnd sátu starfsárið 2013-2014 þeir Vignir Már Þormóðsson formaður, Björn Friðþjófsson, 
Tómas Þóroddsson, Jakob Skúlason og Valdemar Einarsson. Starfsmenn nefndarinnar voru Guðlaugur K. 
Gunnarsson og Dagur S. Dagbjartsson. Haldnir voru fjórir bókaðir fundir á starfsárinu.  
 
Útbreiðsluáætlun - útbreiðslustefna 
Unnið var samkvæmt þeirri áætlun sem samþykkt var á ársþingi KSÍ 2008.  
 
Markmið KSÍ 
Að allir fái tækifæri til að taka þátt í leik og starfi innan Knattspyrnusambands Íslands. 
Að fjölga iðkendum í knattspyrnu, sér í lagi á svæðum þar sem þátttaka er lítil.  
 
Grasrótarráðstefna UEFA í Osló 
Vignir Már Þormóðsson og Guðlaugur Gunnarsson fóru á Grasrótarráðstefnu UEFA sem haldin var dagana 
8.–12. apríl í Osló. Helstu kynningarnar voru um fjölgun stúlkna í knattspyrnu og samfélagslegar skyldur 
knattspyrnufjölskyldunnar. Einnig kynntu Norðmenn sínar áherslur og sögðu frá því að nú er meiri 
áhersla en áður lögð á að sinna iðkendum sem vilja bara leika sér í fótbolta, en ekki bara þeim sem stefna á 
afreksþjálfun. Gerð var könnun þar sem kom í ljós að mjög margir iðkendur voru í fótbolta eingöngu vegna 
vinanna. Mikið var rætt um 9v9, 7v7, 5v5, 3v3, einnig 8v8 en það er sú leikaðferð sem notuð er á Spáni. 
Einnig var skoðað grasrótarstarf og æfingar hjá einum stærsta grasrótarklúbbnum í Osló, Heming, undir 
stjórn Hallvar Thoresen. Undir lok ráðstefnunnar fóru síðan fram pallborðsumræður undir stjórn Karenar 
Espelund um fjölgun stúlkna, þar sem Vignir Þormóðsson var þátttakandi. Í desember kom síðan 
tilkynning frá UEFA um að samþykkt hefði verið að veita KSÍ fimmtu grasrótarstjörnuna, en stjörnurnar 
veitir UEFA aðildarsamböndunum og er mest hægt að fá sjö stjörnur. 
 
UEFA Study Group Scheme 
Farið var á tvö UEFA Study Group Scheme námskeið á árinu. Dagana 27.-30. maí fóru meðlimir 
útbreiðslunefndar, þeir Tómas Þóroddsson og Valdemar Einarsson ásamt Degi Sveini Dagbjartssyni 
starfsmanni nefndarinnar, Björgu Unni Sigurðardóttur (KA), Borghildi Sigurðardóttur (Breiðabliki), 
Hermanni Arnari Sigurðssyni (Völsungi), Inga Fannari Eiríkssyni (ÍA), Jóhannesi Guðlaugssyni (ÍR), 
Magnúsi Ásgrímssyni (Leikni F.), Ómari Braga Stefánssyni (Tindastóli) og Þórarni Dúa Gunnarssyni 
formanni unglinganefndar karla. Farið var til Bern í Sviss ásamt N-Írum og Skotum. Svisslendingar fóru 
ítarlega yfir sín grasrótarmál og fjölluðu m.a. um BeTolerant sem snýr að því að bera virðingu fyrir 
dómaranum, FooTeCo þar sem vakin er athygli á fæðingardagsáhrifum í knattspyrnu, háttvísisverðlaun í 
yngri flokkum, 40+ fótbolta, og fótbolta þar sem stúlkur mega spila með drengjum upp að 20 ára aldri 
o.s.frv. Fjallað var um verndun barna og hópurinn heimsótti einnig félagið Young Boys. Þeir sem vilja 
kynna nánar sér það sem fram fór geta haft samband við Dag Svein Dagbjartsson á skrifstofu KSÍ. 
 
Í október var farið til Edinborgar í Skotlandi ásamt Færeyjum og Möltu en þangað fóru Guðlaugur 
Gunnarsson, starfsmaður útbreiðslunefndar, Gunnar Gunnarsson og Magnús Brandsson, nefndarmenn í 
unglinganefnd karla, Anna Jörundsdóttir (BÍ/Bolungarvík), Elmar Örn Hjaltalín (Fjölni), Helgi Ásgeirsson 
(Fjarðarbyggð), Katrín Sigurjónsdóttir (Dalvík), Marion Worthman (UMFT), Smári Helgason (Keflavík), 
Helgi Halldórsson (FH) og Þór Björnsson (Fram). Skotarnir kynntu sitt grasrótarstarf í Edinborg og farið 
var í tvo fremstu grasrótarklúbba borgarinnar sem kynntu starfsemina, kosti hennar sem galla. Af kostum 
má nefna að klúbbarnir eru mikið notaðir til að styrkja heilsusamlegt líferni og halda ungu fólki frá 
glæpabrautinni. Helstu gallarnir eru að illa gengur að fá lítil félög til að vinna saman, t.d eru félög að slást 
um afnot af sama vellinum í stað þess að sameinast um að nýta aðstöðuna. Skotar kynntu einnig 
tilraunaverkefni þar sem 12 ára krakkar geta sleppt út einu fagi í skóla og valið knattspyrnu í staðinn. 
Skoska sambandið leggur til þjálfara sem leiðbeinir nemendum og einnig kennara sem mun síðar taka við 
þjálfun nemendanna. Þeir sem vilja kynna sér það sem fram fór nánar geta haft samband við Guðlaug 
Gunnarsson á skrifstofu KSÍ. 
 
Útbreiðsluverkefni  
Grasrótarvika UEFA 2013 var 19.-25. maí og í tengslum við hana voru haldnir Íslandsleikar Special 
Olympics í samstarfi við Íþróttasamband fatlaðra og KRR. Leikarnir voru haldnir í Egilshöll og í fyrsta 
skipti var einnig leikið í Unified 7 manna knattspyrnuliðum þroskahamlaðra og meðspilara. Tvö félög 
þroskahamlaðra og Fjölbrautarskólinn í Breiðholti tóku þátt í Unified mótinu og þrjú félög í hefðbundna 
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mótinu. Unified mótið tókst það vel að ákveðið var að leika eingöngu Unified knattspyrnu á næstu 
Íslandsleikum. Það mót var síðan haldið í nóvember með 90 þátttakendum og tókst frábærlega í alla staði. 
 
Þorlákur Árnason U17 landsliðsþjálfari fór til Víkur í Mýrdal 23.-24. nóvember í heimsókn og var með 
fyrirlestur og æfingar fyrir börn og unglinga. Einnig stóð til að 4 landsliðskonur færu til Fjarðarbyggðar og 
tækju þátt í stúlknadegi, en því var frestað þar sem ekki var flogið á Egilsstaði.  
 
Viðurkenningar fyrir grasrótarviðburði 
Fram hlaut sérstaka viðurkenningu fyrir besta grasrótarviðburð ársins 2013.  Veturinn 2012-2013 hóf 
Knattspyrnudeild Fram tilraun með að bjóða upp á fótboltaæfingar á leikskólatímum fyrir börn á 
leikskólaaldri, þannig að börnin myndu æfa á þeim tímum dagsins sem þau voru í leikskólanum, en ekki 
seinnipart dags.  Unnið var að verkefninu í samstarfi við leikskóla í Grafarholti og aðra hagsmunaaðila og 
voru móttökur alls staðar góðar.  Verkefnið gekk afar vel og iðkendum á þessum aldri fjölgaði úr 30 í 
rúmlega 100.  Áframhald er á verkefninu veturinn 2013-2014 og hafa önnur íþróttafélög og leikskólar 
annars staðar sýnt verkefninu áhuga. 
 
Knattspyrnuskóli KSÍ 
Knattspyrnuskólar drengja og stúlkna fóru að venju fram að Laugarvatni í júní.  Hjá drengjunum fór 
skólinn fram dagana 17.-21. júní og hann sóttu samtals 46 drengir.  Freyr Sverrisson var skólastjóri eins og 
síðustu ár.  Skóli stúlknanna fór fram dagana 11.-14. júní og sóttu hann 39 stúlkur. Mist Rúnarsdóttir var 
skólastjóri. 
 
Markmannsskóli KSÍ  
Markmannsskóli KSÍ, sem ætlaður er drengjum og stúlkum í 4. flokki, var haldinn á Akranesi í annað sinn.  
Markmannsskóli drengja fór fram 4.-6. október og hann sóttu 30 drengir.  Markmannsskóli stúlkna fór 
fram dagana 20.-22. september og sóttu hann 23 stúlkur. Skólastjóri hjá bæði drengjum og stúlkum var 
Lúðvík Gunnarsson. 
 
Að lokum 
Við getum verið stolt af öllu okkar mikla grasrótarstarfi í knattspyrnunni um allt land. Þetta starf er að 
stærstu leyti unnið í sjálfboðavinnu á félagslegum grunni hjá aðildarfélögum KSÍ sem verður seint 
fullþakkað. Það er alveg ljóst að við stöndum mjög framarlega miðað við þær þjóðir sem við miðum okkur 
helst við, en verðum samt ávallt að vera á tánum og halda ótrauð áfram að kynna knattspyrnuna fyrir sem 
flestum með fræðslu, fjármagni og almennri kynningu.  Fyrirmyndirnar, afreksfólkið okkar, er mikilvægur 
þáttur í þeim efnum og eftir eitt besta ár í sögu íslenskrar knattspyrnu þá ætti það að verða til þess að ýta 
enn frekar undir áhuga barna og unglinga að leggja stund á þessa skemmtilegu íþrótt.  
 
Samnefndarmönnum mínum, starfsmönnum útbreiðslunefndar sem og öðru starfsfólki KSÍ þakka ég 
ánægjulegt og gott samstarf. Einnig vil ég þakka öllum þeim sem unnu að grasrótarstarfi innan 
knattspyrnunnar á einn eða annan hátt fyrir þeirra mikla og óeigingjarna starf. 
 
 

Vignir Már Þormóðsson, formaður     
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Úrtökumót KSÍ 2013 – Drengir f. 1998 
 

 

Félag Nafn 
Afturelding Arnór B. Ásþórsson 
Bandaríkin Kian Viðarsson 
Bolungavík Daði F. Arnarsson 
BÍ Hjalti H. Gíslason 
BÍ Friðrik Þ. Hjaltason 
BÍ Viktor Júlíusson 
Breiðablik Brynjar Ó. Bjarnason 
Breiðablik Willum Þ. Willumsson 
Breiðablik Alfons Sampsted 
Breiðablik Sólon Breki Leifsson 
Dalvík Unnar B. Elíasson 
FH Birgir Þ. Þorsteinsson 
FH Hörður I. Gunnarsson 
FH Viktor Benediktsson 
FH Gunnar Ó. Björgvinsson 
FH Adam Æ. Pálsson 
Fjölnir Valdimar I. Jónsson 
Fjölnir Ásgrímur Þ. Bjarnason 
Fram Edvard D. Edvardsson 
Fram Magnús O. Axelsson 
Fylkir Hlífar A. Hlífarsson 
Fylkir Axel A. Antonsson 
Fylkir Ari Leifsson 
Grindavík Magnús A. Stefánsson 
Grótta Björgvin K. Hreinsson 
Grótta Kristófer O. Pétursson 
Haukar Daði S.Ingason 
Haukar Álfgrímur G. Guðmundsson 
HK Andri Þ. Grétarsson 
HK Kristleifur Þórðarson 
HK Birkir V. Jónsson 
HK Jón D. Þorsteinsson 

Höttur Sæbjörn Guðlaugsson 
ÍA Guðmundur Sigurbjörnsson 
ÍA Stefán T. Þórðarson 
ÍA Aron I. Kristinsson 
ÍBV Ásgeir Elíasson 
ÍBV Breki Ómarsson 
ÍR Ísak Ó. Helgason 
KA Hjörvar Sigurgeirsson 
Keflavík Tómas Óskarsson 
Keflavík Björn G. Sveinsson 
KR Denis Hoda 
KR Mikael Harðarson 
KR Valtýr M. Mikaelsson 
Leiknir R Vignir M. Másson 
Ægir Pétur S. Sigurðsson 
Selfoss Jökull Hermannsson 
Stjarnan Freymar Ö. Ómarsson 
Stjarnan Pétur Á. Hauksson 
Stjarnan Ólafur H. Sigurðarson 
Valur Jón A. Stefánsson 
Víkingur R Júlíus Magnússon 
Víkingur R Jökull J. Þórhallsson 
Víkingur R Erlingur Agnarsson 
Víkingur R Númi M. Atlason 
Víkingur Ó Leó Ö. Þrastarson 
Reynir H Kristófer J. Eggertsson  
Völsungur Ásgeir Kristjánsson 
Völsungur Arnar Skarphéðinsson 
Þór Hafsteinn Í. Júlíusson 
Þór Alexander Í. Bjarnason 
Þróttur N Filip Marcin Sakaluk 
Þróttur R Vilhjálmur K. Sigurðsson 
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Úrtökumót KSÍ 2013 – Stúlkur f. 1998 
 

 

Félag Nafn 
Afturelding Kristín Þóra Birgisdóttir 
Afturelding Sara Lea Svavarsdóttir 
BÍ Kolfinna Brá Ewa Einarsdóttir 
Breiðablik Selma Sól Magnúsdóttir 
Breiðablik Elena Brynjarsdóttir 
Breiðablik Ósk Jóhannesdóttir 
Breiðablik Kristín Alfa Arnórsdóttir 
Breiðablik Kristín Ása Vilhjálmsdóttir 
Breiðablik Birgitta Sól Eggertsdóttir 
FH Melkorka Katrín Pétursdóttir 
FH Harpa Harðardóttir 
FH Helga Ýr Kjartansdóttir 
FH Ingibjörg Rún Óladóttir 
FH Sara Sól Sigurðardóttir 
Fjölnir Stella Þóra Jóhannesdóttir 
Fjölnir Jasmín Erla Ingadóttir 
Fjölnir Rakel Marín Jónsdóttir 
Fram Alda Karen Jónsdóttir 
Fylkir Rakel Leifsdóttir 
Fylkir Sara Lind Frostadóttir 
Fylkir Birta Ósk Ómarsdóttir 
Grindavík Edda Sól Jakobsdóttir 
Grótta Guðfinna Kristín Björnsdóttir 
HK Hrafntinna M. Haraldsdóttir 
Hvöt Amelía Ósk Hjálmarsdóttir 
ÍA Hrafnhildur Arin Sigfúsdóttir 
ÍBV Sandra Erlingsdóttir 
ÍBV Sigríður Sæland Óðinsdóttir 
  

KA Anna Rakel Pétursdóttir 
KA Þórunn Eva Sigurbjörnsdóttir 
KA Vaka Þórisdóttir 
KA Sara Jóhannsdóttir 
KA Harpa Jóhannsdóttir 
Keflavík Gná Elíasdóttir 
KR Ingibjörg Fjóla Ástudóttir 
Selfoss Þóra Jónsdóttir 
Selfoss Ísabella R. Ingimundardóttir 
Selfoss Karen María Magnúsdóttir 
Sindri Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir 
Sindri Ingibjörg Valgeirsdóttir 
Sindri Sigrún Salka Hermannsdóttir 
Stjarnan Mónika H. Sigurhjartardóttir 
Stjarnan Berglind Birta Jónsdóttir 
Stjarnan Lára Mist Baldursdóttir 
Tindastóll Kolbrún Ósk Hjaltadóttir 
Tindastóll Jóna María Eiríksdóttir 
Valur Agnes Edda Guðlaugsdóttir 
Valur Hildur Karítas Gunnarsdóttir 
Valur Snædís Logadóttir 
Valur Kristjana Þórdís Jónsdóttir 
Valur Íris Sævarsdóttir 
Valur Anna Rós Árnadóttir 
Valur Rf Þuríður Nótt Björgvinsdóttir 
Víðir  Una Margrét Einarsdóttir 
Víkingur R Ástrós Silja Luckas 
Víkingur R Dagmar Pálsdóttir 
Þór Andrea Mist Pálsdóttir 
Þór Karen Sif Jónsdóttir 
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Knattspyrnuskóli KSÍ - Drengir fæddir 1999 

 

Félag Nafn 
Afturelding Gunnar Ingi Garðarsson 
Álftanes Alex Þór Hauksson 
Austri Kristján Wilhelm Smárason 
BÍ Sigurður Arnar Hannesson 
Breiðablik Aron Kári Aðalsteinsson 
Dalvík Nökkvi Þeyr Þórisson 
Einherji Viktor Már Heiðarsson 
FH Jónatan Ingi Jónsson 
Fjölnir Ísak Atli Kristinsson 
Fram Magnús Snær Dagbjartsson 
Fylkir Hrannar Hlíðdal Þorvaldsson 
Grindavík Hilmar Andrew McShane 
Grótta Jóhann Hrafn Jóhannsson 
Haukar Erlendur Rafnkell Svansson 
HK  Eiður Gauti Sæbjörnsson 
Höttur Ívar Aron Viggósson 
Hvöt Pétur Arnar Kárason 
ÍA Arnór Sigurðsson 
ÍBV Felix Örn Friðriksson 
ÍR Sveinn Andri Sveinsson 
KA Daníel Hafsteinsson 
Keflavík Sigurbergur Bjarnason 
KF Valur Reykjalín Þrastarson 
KFR Kristófer Númason 
Kormákur Viktor Ingi Jónsson 
KR Guðmundur A. Tryggvason 
Leiknir R Daníel Dagur Bjarmason 
Leiknir F Dagur Ingi Valsson 
Neisti H Reynir Freyr Hauksson 
Njarðvík Árni Þór Sigurðsson 
Reynir H Anton Reed Oliver  
Reynir S Óskar Arnarson 
Selfoss Eysteinn Aron Bridde 
Sindri Kristófer Daði Kristjánsson 
Stjarnan Kristófer Ingi Kristinsson 
Tindastóll Jónas Aron Ólafsson 
Valur  Sveinn Þorkell Jónsson 
Valur Rf Ágúst Halldór Viðarsson 
Víðir Hólmar Ingi Sigurgeirsson 
Víkingur Ó Sigurjón Kristinsson 
Víkingur R Ólafur Björn Sverrisson 
Völsungur Ólafur J B Steingrímsson 
Ægir Eiður Smári Guðmundsson 
Þór  Bjarki Baldursson 
Þróttur N Marinó Máni Atlason 
Þróttur R Gústav Kári Óskarsson   
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Knattspyrnuskóli KSÍ - Stúlkur fæddar 1999 
 
 

Félag Nafn 
Afturelding Sif Elíasdóttir 
Álftanes Þórunn Birna Úlfarsdóttir 
BÍ Natalia Kaja Fjölnisdóttir 
Breiðablik Guðrún Gyða Haralz 
Dalvík Dagný Björk Sigurðardóttir 
Einherji Hugrún Ingólfsdóttir 
FH Rannveig Bjarnadóttir 
Fjölnir Kolbrún Tinna Eyjólfsdóttir 
Fram Esther Rut Aðalsteinsdóttir 
Fylkir Lilja Vigdís Davíðsdóttir 
Grindavík Dröfn Einarsdóttir 
Grótta Sofía Elsie Guðmundsdóttir 
Haukar Sunna Líf Þorbjörnsdóttir 
HK Berglind Elsa Róbertsdóttir 
Hrunamenn Svava Lovísa Aðalsteinsdóttir 
Hvöt Kristrún Hilmarsdóttir 
Höttur María J. Gunnlaugsdóttir 
ÍA Sandra Ósk Alfreðsdóttir 
ÍBV Bríet Stefánsdóttir 
KA Margrét Árnadóttir 
Keflavík Marín Veiga Guðbjörnsdóttir 
KF Ólína Ýr Jóakimsdóttir 
KFR Birta Rós Helgadóttir 
KR Ásdís Karen Halldórsdóttir 
Leiknir F Helga Marie Gunnarsdóttir 
Selfoss Kolbrún Ýr Karlsdóttir 
Sindri Ólöf María Arnardóttir 
Snæfell Svana B. Steinarsdóttir 
Stjarnan María Sól Jakobsdóttir 
Tindastóll Vigdís Edda Friðriksdóttir 
Valur Eva María Jónsdóttir 
Víðir Brynja Pálmadóttir 
Víkingur Ó Selma María Hjartardóttir 
Víkingur R Margrét Eva Sigurðardóttir 
Völsungur Hafdís Dröfn Einarsdóttir 
Þór Tinna Arnarsdóttir 
Þróttur N Ásta Friðrikka Bergvinsdóttir 
Þróttur R Þórkatla  M. Halldórsdóttir 
Ægir Haddý María Jónsdóttir 
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Markmannsskóli KSÍ – 4. flokkur karla 

 
Félag Nafn 
Breiðablik Matthías Birgisson 
Breiðablik Hilmar H. Dagbjartsson 
FH Þórhallur Ísak Guðmundsson 
FH Sigurður Tómas Hjartarson 
Fylkir Bjarni Þór Kristinsson 
Fylkir Hrannar Máni Eyjólfsson 
Grindavík Sigurjón Rúnarsson 
Grindavík Hjörtur Lárusson 
Grótta Hannes Grimm 
HK Sigurður Karl Gunnarsson 
Höttur Eggert M. Eggertsson 
ÍA Aron Bjarki Kristjánsson 
ÍBV Guðjón Freyr Guðjónsson 
ÍBV Benóný S. Magnúsarson 
KF Óskar Helgi Ingvason 
KF Birnir Mikael Birnisson 
KR Sölvi Björnsson 
Njarðvík Brynjar Atli Bragason 
Reynir H Baldur Olsen 
Sindri Gísli Þórarinn Hallsson 
Stjarnan Kristófer Leví Sigtryggsson 
Stjarnan Kristmundur Orri Magnússon 
Tindastóll Rúnar Stefánsson 
Tindastóll  Atli Dagur Stefánsson  
Valur Óli Þór Sigurjónsson 
Víkingur Ó Hjörvar Hjörleifsson 
Völsungur Diðrik Rúnar Bjarkason 
Þór Aron Birkir Stefánsson 
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Markmannsskóli KSÍ – 4. flokkur kvenna 

 

Félag Nafn 
BÍ Birta Lind Garðarsdóttir 
Breiðablik Hrafnhildur Hjaltalín 
Breiðablik Saga Arnórsdóttir 
FH Aníta Dögg Guðmundsdóttir 
FH Þóra Rún Óladóttir 
Fylkir Sigurbjörg Halldórsdóttir 
Fylkir Sólrún Elín Freygarðsdóttir 
Grindavík Inga Bjarney Óladóttir 
Grindavík Stephanie Júlía R Þórólfsdóttir 
Haukar Katrín Hanna Hauksdóttir 
Hvöt Margrét Rún Auðunsdóttir 
ÍA Erika Mjöll Jónsdóttir 
ÍA Júlía Rós Þorsteinsdóttir 
ÍBV Hafdís Magnúsdóttir 
KA Magnea Björg Kristjánsdóttir 
KF Helga Dís Magnúsdóttir 
Sindri Agnes Jóhannsdóttir 
Sindri Arney Bragadóttir 
Snæfell Elísabet Páley Vignisdóttir 
Stjarnan Júlía Ösp B. Helgadóttir 
Stjarnan Sunna Margrét Eyjólfsdóttir 
Tindastóll Hrafnhildur S. Baldursdóttir 
Völsungur Margrét Nína Sigurjónsdóttir 
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Skýrsla mannvirkjanefndar 

 
Í mannvirkjanefnd sátu eftirfarandi starfsárið 2013:  Lúðvík S. Georgsson formaður, Bjarni Þór Hannesson, Kristján 
Ásgeirsson, Jón Runólfsson, Margrét Leifsdóttir, Rúnar Arnarson og Þorbergur Karlsson.  Starfsmaður nefndarinnar 
var Jóhann G. Kristinsson.  Tveir nýir nefndarmenn bættust í nefndina í upphafi starfsárs, og er langt síðan svo 
róttækar breytingar hafa orðið á nefndinni.  Nefndin hélt alls 8 bókaða fundi á starfsárinu.  
 
Aðalverkefni ársins var Norrænt mannvirkjaþing sem var haldið á Íslandi dagana 11.-13. september. Undirbúningur 
hófst snemma árs og sátu Þorbergur, Bjarni og Lúðvík í undirbúningsnefndinni.  Þingið sóttu um 20 fulltrúar, frá öllum 
Norðurlöndunum nema Færeyjum (sem forfölluðust vegna stórs knattspyrnuleiks heima fyrir) og FIFA.  Þingið hófst 
með kvöldverði, en dagskráin var annars byggð upp á fyrirlestrum fyrri hluta dags og skoðunarferðum eftir hádegi. 
Þann 12. september var náttúrugras á knattspyrnuvöllum aðalviðfangsefnið, þar sem fulltrúar FIFA, Stuart Larman og 
Stephen Baker, fluttu erindi og við kynntum stöðuna hjá okkur (Bjarni Þór) og Guðni Þorvaldsson (LBH) sagði frá 
rannsóknum sínum á upphitun grasvalla - mjög spennandi verkefni sem er nú að gefa hagnýtar niðurstöður, auk þess 
sem nágrannaþjóðirnar komu svo með minni innlegg.  Almennt mjög vel heppnuð erindi.  Um eftirmiðdaginn voru 
knattspyrnumannvirki á höfuðborgarsvæðinu skoðuð, m.a. Laugardalsvöllur, Valsvöllur, Stjörnuvöllur, og Egilshöll, en 
hún var rétt orðin fokheld þegar þingið var haldið síðast á Íslandi, í mars 2002.  Síðari daginn var fyrst fjallað um áhrif 
leyfiskerfisins á uppbyggingu knattspyrnumannvirkja, þar sem að Lúðvík flutti aðalerindið en síðan komu innlegg frá 
hinum þjóðunum.  Lokaviðfangsefnið var knattspyrnugras – staðan og þróun.  Hér flutti Stuart Larman erindi þar sem 
sagði frá niðurstöðum mikillar könnunar sem FIFA hefur staðið fyrir um notkun og stöðu knattspyrnugrass, en flestar 
Norðurlandaþjóðirnar komu svo með innlegg um stöðuna hjá sér.  Í seinni ferðinni lá leiðin út á Reykjanesskaga, þar 
sem Kórinn var fyrst skoðaður, en síðan Keflavíkurvöllur heimsóttur, og loks Grindavíkurvöllur, eftir smá útúrdúr við 
jarðhitaskoðun á Reykjanesi. Loks var splunkunýtt knattspyrnugras í Hópinu í Grindavík prófað, með leik milli 
ráðstefnugesta, þar sem íslenska liðið, styrkt af FIFA, vann frækilegan sigur á skandinavíska úrvalinu.  Þinginu var svo 
slitið yfir kvöldverði á Eyrarbakka.  Almennt þótti þingið takast mjög vel, bæði voru flest erindin mjög áhugaverð og 
bryddað upp á nýjungum, eins og kemur fram í minnispunktum frá þinginu.  Sömuleiðis vakti uppbygging okkar á 
knattspyrnumannvirkjum síðasta áratuginn ósvikna athygli, ekki bara knattspyrnuhúsin heldur ekki síður 
leikvangarnir. 
 
Nefndin skilaði af sér ítarlegum tillögum í mannvirkjamálum inn í stefnumótunarvinnu KSÍ, og var lögð umtalsverð 
vinna í þetta verkefni hjá nefndinni.  Boltinn nú hjá starfsnefnd um verkefnið. 
 
Önnur helstu verkefni á árinu voru hefðbundin: 
Áframhaldandi stuðningur er veittur við verkefnið um upphitun grasvalla sem Landbúnaðarháskólinn hóf á árinu 
2008 og stýrir.  Verkefnið er styrkt af Orkuveitu Reykjavíkur og KSÍ. 
 
Að venju var farið yfir skráningu knattspyrnumannvirkja og ýtt eftir megni á að úrbætur yrðu gerðar þar sem aðstaða 
er ófullnægjandi.  Lokið var yfirferð um velli í efri deildum til að taka út stöðuna.  Mjög lítið vantar nú upp á að allir 
vellir, sem leikið er á í efstu tveimur deildum karla og efstu deild kvenna, uppfylli skilyrði mannvirkjareglugerðar og 
þar með jafnframt leyfiskerfis.  Nefndin var félögum og sveitarfélögum til ráðgjafar vegna framkvæmda eða lagfæringa 
tengdum knattspyrnumannvirkjum.  Þar má nefna nýja stúku við Fylkisvöll, umgjörð Norðfjarðarvallar, 
húsbyggingarmál í Grindavík og vallarhús á Húsavík.  
 
Kalt vor á Norðurlandi olli því að miklar kalskemmdir urðu á mörgum völlum þar, og voru þær verstar á Sauðárkróki, 
þar sem nánast allur völlurinn var kalinn.  Mannvirkjanefnd fór vettvangsferð á svæðið og skilaði í framhaldi af því 
tillögum um aðgerðir. Þetta er í annað skiptið á 3 árum sem alvarleg kalvandamál koma upp á Norðurlandi á 
knattspyrnuvöllum. 
 
Nefndin var framkvæmdastjóra KSÍ til ráðgjafar við umfjöllun umsókna í mannvirkjasjóð KSÍ og tillögur sem lagður 
voru fyrir og samþykktar af stjórn KSÍ á grundvelli þeirra. 
 
Framkvæmdir á knattspyrnumannvirkjum hafa heldur verið á uppleið undanfarin 2 ár, eftir mögur ár á krepputímum.  
Ný stúka var vígð á Ísafirði, með 540 sæti.  Þá fóru framkvæmdir við stúkubyggingu á Fylkisvelli aftur í gang af fullum 
krafti í lok sumars og lýkur þeirri framkvæmd vonandi fyrir keppnistímabilið 2014.  Stúka í Ólafsvík var stækkuð og 
tekur nú um 500 manns og voru fyrstu leikir Víkings í Pepsi-deild mjög vel sóttir.  Þá áttu framkvæmdir að hefjast að 
nýju á svæði Fram í Úlfarsárdal, og vonandi er þess skammt að bíða að þar rísi fullbúinn leikvangur fyrir Pepsi-deild.  
 
Loks verður að nefna heitaloftspylsuna sem tryggði að Laugardalsvöllur væri leikhæfur í leiknum stóra við Króatíu í 
nóvember.  Þessi hugmynd var kynnt á Norræna mannvirkjaþinginu.  Vel heppnuð lausn fyrir þennan stórviðburð en 
vissulega ansi dýr. 
 
Bjarni Þór fór sem fulltrúi KSÍ á fund hjá FIFA um vallargæði grasvalla sem var haldinn í Manchester í nóvember. Þar 
kynnti hann sér einnig aðstæður á æfingasvæði Manchester City sem ótrúlega mikið er lagt í. 
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Knattspyrnugrasvellir í fullri stærð orðnir 29 

Knattspyrnugrasvöllum (gervigrasvöllum) utandyra í fullri keppnisstærð hefur fjölgað á síðustu árum og eru þeir nú 
orðnir 22 talsins. Knattspyrnuhallir með keppnisvöllum í fullri stærð eru 7, þannig að alls eru nú á landinu 29 
knattspyrnugrasvellir (gervigras) í fullri keppnisstærð. 
 
Knattspyrnuhús með keppnisvöllum í fullri stærð: 
 

Akranes Akraneshöllin 
Akureyri Boginn 
Reykjanesbær Reykjaneshöllin 
Kópavogur Fífan 

Kórinn 
Fjarðabyggð Fjarðabyggðarhöllin 
Reykjavík Egilshöll 

 
Vellir með knattspyrnugrasi (gervigrasi) utanhúss með keppnisvöllum í fullri stærð: 
 

Akureyri KA-völlur 
Árborg Selfossvöllur 
Fjarðabyggð Norðfjarðarvöllur 
Fljótsdalshérað Fellavöllur 
Garðabær Stjörnuvöllur 
Hafnarfjörður Ásvellir (Haukar) 
Húsavík Húsavíkurvöllur 
Ísafjörður Torfnesvöllur 
Kópavogur Fagrilundur 

Við Kórinn 
Mosfellsbær Varmárvöllur 
Reykjavík Framvöllur 

Fylkisvöllur 
ÍR-völlur 
KR-völlur 
Leiknisvöllur 
Úlfarsárdalur (Fram)  
Valsvöllur 
Við Egilshöll (Fjölnir) 
Víkingsvöllur 
Þróttarvöllur 

Seltjarnarnes Gróttuvöllur 
 
Við upptalninguna má auðvitað bæta æfingavöllum og -húsum: 

Garðabær Stjörnuvöllur 
(2 vellir) 

Grindavík Hópið (hús) 
Hafnarfjörður Kaplakriki 

Risinn (hús) 
Hornafjörður Báran (hús) 
Hveragerði Hamarshöllin (hús) 
Mosfellsbær Varmá 
Seltjarnarnes Gróttuvöllur 
Vestmannaeyjar Eimskipshöllin (hús) 
Þorlákshöfn Þorlákshafnarvöllur 

 
Hér hafa ekki verið taldir upp sparkvellirnir, sem byggðir voru um allt land í miklu átaki fyrir nokkrum árum og telja 
vel á annað hundrað. 
 
Lokaorð 
Undirritaður vill að endingu þakka samstarfsmönnum í mannvirkjanefnd og starfsfólki KSÍ fyrir frábært samstarf á 
starfsárinu. 

 
Lúðvík S. Georgsson, formaður   
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Heiðursviðurkenningar 
 

Eftirtaldir fengu heiðursviðurkenningu frá KSÍ á árinu: 
 

Viðurkenning Nafn Félag 

Gull Helga Steinunn Guðmundsdóttir KA 

Gull Siguróli Sigurðsson KA 

Silfur Halldór Aðalsteinsson KA 

Silfur Hrefna Torfadóttir KA 

Silfur Sigurbjörn Sveinsson KA 

Silfur Unnur Björg Sigurðardóttir KA 

Silfur Valgerður Davíðsdóttir KA 

Silfur Freyr Sverrisson Njarðvík 
 

 


