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Stjórn og nefndir KSÍ
 
Stjórn (ársþing)  
Geir Þorsteinsson  formaður 
Gylfi Þór Orrason  varaformaður 
Guðrún Inga Sívertsen gjaldkeri 
Gísli Gíslason  ritari 
Jóhannes Ólafsson 
Róbert B. Agnarsson  
Rúnar Arnarson  
Ragnhildur Skúladóttir 
Vignir Már Þormóðsson  
 
Varastjórn (ársþing)  
Ingvar Guðjónsson 
Jóhann Torfason 
Þórarinn Gunnarsson  
 
Landshlutafulltrúar (ársþing)  
Valdemar Einarsson   Austurland 
Björn Friðþjófsson  Norðurland 
Tómas Þóroddsson  Suðurland 
Jakob Skúlason  Vesturland 
 
Framkvæmdastjórn  
Geir Þorsteinsson  formaður 
Gísli Gíslason 
Guðrún Inga Sívertsen  
Gylfi Þór Orrason  
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 
Jón Sigurjónsson 
Pjetur Sigurðsson 
Ragnhildur Skúladóttir  
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 
Guðmundur H. Pétursson 
Þórarinn Gunnarsson 
 
Landsliðsnefnd karla  
Rúnar Arnarson  formaður 
Jóhannes Ólafsson 
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  
Hanna Dóra Markúsdóttir  
Jakob Skúlason  
Kristbjörg Ingadóttir  
Sigrún Ríkharðsdóttir 
Sigríður Pálsdóttir  
Tómas Þóroddsson 
 
Mannvirkjanefnd    
Gísli Gíslason   formaður 
Bjarni Þór Hannesson 
Jón Runólfsson 
Margrét Leifsdóttir 
Kristján Ásgeirsson 
Rúnar Arnarson  
Þorbergur Karlsson 
 
Mótanefnd  
Róbert B. Agnarsson formaður 
Atli Þórsson  
Björn Friðþjófsson 
Helga Friðriksdóttir 
Ingvar Guðjónsson 
Valdemar Einarsson  
Þórarinn Gunnarsson  
 
Samninga- og félagaskiptanefnd 
Jóhannes Ólafsson   formaður 
Stefán Geir Þórisson  
Örn Gunnarsson  
Gísli Hall (til vara)  
Guðmundur H. Pétursson (til vara)  
Jóhann Albertsson (til vara)  
 
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) 
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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  
Reynir Björn Björnsson formaður 
Einar Jónsson  
Friðrik Ellert Jónsson  
Gauti Laxdal  
Hjalti Kristjánsson  
Hjörtur Þór Hauksson  
Stefán Stefánsson  
Svala Helgadóttir  
Sveinbjörn Brandsson  
 
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 
 
Starfshópur um jöfnun ferðakostnaðar 
Jóhannes Ólafsson  formaður 
Bjarni Ólafur Birkisson 
Borghildur Sigurðardóttir 
Jóhann Torfason 
Kristinn Kjærnested 
 
Starfshópur um uppalda leikmenn 
Gísli Gíslason formaður 
Almar Guðmundsson 
Börkur Edvardsson 
Jónas Gestur Jónasson 
Róbert Agnarsson 
 

Starfshópur um aldursflokkaskiptingu 
Róbert Agnarsson  formaður 
Gísli Gíslason 
Lúðvík Arnarson 
Selma Sigurjónsdóttir 
Viggó Magnússon 
 
Starfshópur um félagaskipti og samninga 
Örn Gunnarsson  formaður 
Ásgeir Ásgeirsson 
Eysteinn Pétur Lárusson 
Kjartan Páll Þórarinsson 
 
Framkvæmdanefnd EM U17 kvenna 2015 
Guðrún Inga Sívertsen formaður  
Ragnhildur Skúladóttir  
Lúðvík S Georgsson  
Þórarinn Gunnarsson  
Jakob Skúlason 
 
Siðanefnd (ársþing) til 2016 
Albert Eymundsson  formaður 
Eiríkur Biörgvinsson 
Kristrún Heimisdóttir 
Hanna S. Sigurðardóttir (til vara) 
Helgi Þorvaldsson (til vara) 
Rósa Júlía Steinþórsdóttir (til vara) 
 

Aga- og úrskurðarnefnd (ársþing) til 2015  
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) til 2015 
Gísli Hall    formaður 
Elías Hergeirsson  
Ragnar Gíslason  
Rúnar Gíslason  
Stefán Gunnlaugsson  
 

Leyfisráð KSÍ (ársþing)  til 2015  
Lúðvík S. Georgsson   formaður 
Eggert Steingrímsson 
Guðmundur H. Pétursson 
Stefán Bergsson  
Örn Gunnarsson  
 

Kjörnefnd (ársþing)  
Steinn Halldórsson  formaður 
Borghildur Sigurðardóttir 
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



Ársskýrslur nefnda KSÍ 2014 

4 
 

Skýrsla landsliðsnefndar karla 
 

Í nefndinni sátu Rúnar Arnarson, formaður, Jóhannes Ólafsson, Róbert Agnarsson og Þorgrímur Þráinsson.  
Með nefndinni störfuðu Þórir Hákonarson og Gunnar Gylfason.  Heimir Hallgrímsson og Lars Lagerbäck 
voru landsliðsþjálfarar og Guðmundur Hreiðarsson markvarðaþjálfari. Læknar landsliðsins voru 
Sveinbjörn Brandsson, Reynir Björnsson 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 níu leiki á árinu, fjóra í undankeppni EM 2016 og fimm vináttulandsleiki. Sigur vannst í 
fjórum leikjum, eitt jafntefli, en fjórir leikir töpuðust. Í þessum níu leikjum léku 38 leikmenn og aðrir 6 
leikmenn voru í hóp.  Fjórir leikmenn léku átta af þessum níu leikjum ársins - þeir Ari Freyr Skúlason, 
Aron Einar Gunnarsson, Birkir Bjarnason, Ragnar Sigurðsson og Theodór Elmar Bjarnason.  Ari, Gylfi Þór 
Sigurðsson, Hannes Þór Halldórsson, Kolbeinn Sigþórsson og Sölvi Geir Ottesen léku sína 25. landsleiki á 
árinu.  Fimm leikmenn, Guðlaugur Victor Pálsson, Guðmundur Þórarinsson, Hörður Björgvin Magnússon, 
Ingvar Jónsson og Sverrir Ingi Ingason léku sinn fyrsta A landsleik á árinu. 
 
Vináttulandsleikir 
Fyrsti landsleikur ársins var gegn Svíum í Abu Dhabi.  Leikurinn var utan landsleikjadaga og liðið því 
skipað leikmönnum frá félagsliðum í Skandinavíu og á Íslandi.  Svíar voru heldur sterkari í leiknum, 
skoruðu eitt mark í hvorum hálfleik og unnu 2-0. 
Næsti leikur var gegn Wales í Cardiff í mars.  Heimamenn unnu 3-1 sigur, Jóhann Berg Guðmundsson 
skoraði mark Íslands þegar hann jafnaði leikinn um miðjan fyrri hálfleik. 
Austurríkismenn voru heimsóttir til Innsbrück í lok maí og endaði sá leikur með 1-1 jafntefli. Kolbeinn 
Sigþórsson jafnaði leikinn í upphafi síðari hálfleiks. 
Eini vináttuleikurinn á heimavelli var gegn Eistlandi í byrjun júní, þar sem 1-0 sigur vannst og skoraði 
Kolbeinn markið úr víti fljótlega í síðari hálfleik. 
Síðasti vináttuleikurinn var í nóvember gegn Belgum í Brüssel.  Heimamenn unnu 3-1 sigur, Alfreð 
Finnbogason skoraði mark Íslands. 
 
Undankeppni EM 2016 - riðlakeppni 
Í febrúar var dregið í riðla fyrir undankeppni EM í Frakklandi 2016.  Ísland var í 5. styrkleikaflokki og 
dróst í riðil með Hollandi, Tékklandi, Tyrklandi, Lettlandi og Kasakstan. 
Fyrsti leikurinn var gegn Tyrkjum á Laugardalsvelli í byrjun september og vann íslenska liðið afar 
sannfærandi 3-0 sigur.  Jón Daði Böðvarsson skoraði í fyrri hálfleik og þeir Gylfi Þór og Kolbeinn skoruðu 
sitt hvort markið með mínútu millibili í síðari hálfleik. 
Í október voru tveir leikir.  Fyrst var leikið gegn Lettum í Riga og aftur vannst þriggja marka sigur.  Gylfi 
Þór, Aron Einar og Rúrik Gíslason skoruðu sitt markið hver á síðustu 25 mínútum leiksins. 
Þremur dögum síðar voru Hollendingar mættir á Laugardalsvöllinn með bronslið sitt frá HM í Brasilíu.  
Íslenska liðið vann afar sannfærandi 2-0 sigur, og skoraði Gylfi Þór bæði mörkin í fyrri hálfleik. 
Síðasti leikur ársins var toppslagur gegn Tékkum í Pilsen, en bæði liðin voru með 9 stig eftir þrjá leiki.  
Ragnar Sigurðsson skoraði snemma leiks, en Tékkar jöfnuðu með síðustu spyrnu fyrri hálfleiks.  Eina mark 
síðari hálfleiks var sjálfsmark íslenska liðsins og Tékkar unnu 2-1 sigur. 
Eftir fjórar umferðir eru Tékkar með 12 stig, Ísland 9, Hollendingar 6, Tyrkir 4, Lettar 2 og Kasakar 1 stig. 
 
Lokaorð 
Það er spennandi ár framundan hjá landsliðinu og með sama áframhaldi aukast líkurnar á að komast á EM 
í Frakklandi 2016.  Þangað stefnum við ótrauðir. 
Ég vil þakka leikmönnum, þjálfurum og starfsfólki landsliðsins kærlega fyrir samstarfið og góð störf á 
liðnu ári. Einnig þakka ég meðreiðarsveinum mínum í landsliðsnefndinni fyrir þeirra 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 var Guðlaugur Gunnarsson.  Þjálfari liðsins var Eyjólfur 
Sverrisson, aðstoðarþjálfari Tómas Ingi Tómasson, markmannsþjálfari Þórður Þórðarson, læknar Hjalti 
Kristjánsson og Baldur Þórólfsson, sjúkraþjálfari Róbert Magnússon og liðsstjóri Lúðvík Jónsson.  
 
Undankeppni EM 2015 
Liðið lék þrjá leiki í undankeppni EM á árinu - gegn Kasakstan ytra, Armeníu á Fylkisvelli og gegn Frökkum 
ytra.  Einnig var leikinn vináttulandsleikur gegn Svíum á Akranesvelli og tveir umspilsleikir um laust sæti í 
lokakeppni EM 2015.  
Leikið var gegn Kasakstan 5. mars á Astana Arena, sem er knattspyrnuhús með sætum fyrir 34 þúsund 
áhorfendur, en á þessum árstíma er 25 gráðu frost í Kasakstan. Ísland var sterkari aðilinn í leiknum en 
engu að síður komst Kasakstan í 2-0 með mörkum á 7. og 12. mínútu fyrri hálfleiks. Í síðari hálfleik voru 
yfirburðir okkar manna þó nokkrir og tókst þeim að jafna leikinn með mörkum Hólmberts Arons 
Friðjónssonar á 60. mínútu og Hjartar Hermannssonar á 67. mínútu. Kasakstan missti svo mann af velli en 
samt sem áður tókst Kasakstan að skora sigurmark sitt í leiknum á 89. mínútu og niðurstaðan því 3-2 tap. 
 
Annar leikur ársins var æfingaleikur gegn Svíum á Akranesvelli 5. júní. Einungis 7 leikmenn sem voru í 
leikmannahópnum gegn Kasakstan léku gegn Svíum, þar af aðeins einn byrjunarliðsmaður, en ekki var 
leikið á alþjóðlegum leikdegi. Svíar, sem voru ekki heldur með sitt allra sterkasta lið, voru betri aðilinn í 
leiknum og unnu sanngjarnan 2-0 sigur. 
 
Þriðji leikurinn var gegn Armeníu 6. september á Fylkisvelli. Ljóst var fyrir leikinn að Ísland yrði að fá 
allavega 4 stig úr tveimur síðustu leikjunum og yrði að skora sem flest mörk ætlaði liðið að eiga möguleika 
á því að komast í umspil um laust sæti í úrslitakeppni EM 2015. Það var því blásið til sóknar í leiknum.  
Armenar vörðust vel, en réðu þó ekki við skalla Hólmberts Arons Friðjónssonar á 24. mínútu. Íslenska 
liðið hélt áfram að sækja og uppskar vítaspyrnu á 57. mínútu. Hólmbert Aron tók spyrnuna af miklu öryggi 
og skoraði sitt annað mark í leiknum. Emil Atlason skoraði síðan þriðja mark leiksins af mikilli þrautseigju 
á 68. mínútu, var honum í kjölfarið skipt útaf og inn kom Ólafur Karl Finsen sem jafnframt skoraði svo 
síðasta mark leiksins á 90. mínútu með hnitmiðuðu skoti í bláhornið. Öruggur sigur og menn staðráðnir í 
að gera sitt besta í síðasta leik og tryggja liðinu þátttöku í umspilinu. 
 
Síðasti leikur riðlakeppninnar og fjórði leikur ársins var gegn Frökkum 8. september og var leikið á Abbé 
Deschamps vellinum í Auxerre. Liðið þurfti nauðsynlega á a.m.k. einu stigi að halda og var farið vel yfir 
varnarleikinn á æfingum fyrir leikinn. Frakkar mættu með sitt allra sterkasta lið og voru fyrir leikinn búnir 
að skora 27 mörk í keppninni. Íslenska liðið spilaði mjög sterkan varnarleik og fékk franska liðið sitt fyrsta 
færi í leiknum í upphafi síðari hálfleiks, þrátt fyrir að hafa verið mun meira með boltann. Okkar lið reyndi 
að beita skyndisóknum, en varð lítið ágengt. Frökkum tókst svo að rjúfa varnarmúr Íslands á 63. mínútu, 
en smá heppnisstimpill var á marki þeirra því segja má að leikmaður Frakka hafi ekki hitt boltann eins og 
hann ætlaði, en það dugði og staðan orðin 1-0 fyrir Frakka. Fljótlega eftir markið var óþreyttum 
sóknarmönnum Íslands skipt inn á og urðu sóknir liðsins fleiri og beittari.  Upp úr einni slíkri á 80. mínútu 
fékk Ísland hornspyrnu og úr henni skallaði Kristján Gauti Emilsson boltann í netið hjá Frökkunum og 
jafnaði leikinn. Það sem eftir lifði leiks varðist Ísland vel og stigið sem þurfti til að tryggja umspilssætið var 
í höfn. 
 
Í umspilinu mætti Ísland síðan Danmörku í tveimur leikjum. Fyrri leikurinn fór fram 10. október á Aalborg 
Stadion í Danmörku. Eins og þegar liðið tók þátt í lokakeppninni 2011 í Danmörku þá setti verkfall strik í 
reikninginn. Árið 2011 kom til verkfalls flugumferðarstjóra á Íslandi sem varð til þess að liðið missti af 
tengiflugi frá Kaupmannahöfn til Álaborgar, en nú varð skyndiverkfall flugvallarstarfsmanna á Kastrup 
sem varð þess valdandi að enginn farangur fylgdi liðinu til Álaborgar. Kom síðan í ljós að farangurinn hafði 
aldrei verið tekinn úr vélinni á Kastrup og því farið aftur til Íslands, og kæmi  ekki til Danmerkur aftur fyrr 
en með fyrstu vél frá Íslandi daginn eftir.  Forsvarsmenn AaB brugðust afar vel við bón okkar um að fá 
lánaðan æfingafatnað og hafi þeir þökk fyrir. Auðvitað voru leikmenn með fótboltaskóna sína í 
handfarangri þannig að til æfinga var haldið. Danir hafa yfir mjög sterku liði að ráða í þessum aldursflokki 
og voru t.d. 6 leikmenn sem voru gjaldgengir í U21 aldursflokki heldur valdir í A-landsliðið, og voru því 
ekki með gegn Íslandi. 
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Það var því ljóst fyrir báða leikina að spilaður yrði stífur varnarleikur og treyst á skyndisóknir.  Enda báru 
báðir leikir liðsins það með sér. Leikurinn í Danmörku var aldrei skemmtilegur á að horfa og fékk íslenska 
liðið ekki eitt einasta færi, en það danska fékk eitt ágætisfæri og endaði leikurinn 0-0. Mikið og gott 
vinnuframlag strákanna skilaði þessum úrslitum, en Danir höfðu skorað mest allra þjóða í riðlakeppninni. 
Síðari leikurinn, sem fram fór á Laugardalsvelli 14. október, var öllu opnari og fengu Danirnir þó nokkur 
færi í leiknum.  Allt stefndi í framlengingu þegar gestunum tókst loks að skora á 90. mínútu. Ísland varð þá 
að skora tvö mörk í uppbótartímanum því Danir voru áfram í þessari stöðu með marki skoruðu á útivelli. 
Ísland lagði því allt í sóknina og fékk vítaspyrnu á þriðju mínútu uppbótartíma sem Hólmbert Aron 
Friðjónsson skoraði úr. Danir tóku síðan miðju, en þá flautaði dómari leiksins til leiksloka og Danir því 
komnir í umspil á þessu dýrmæta marki á Laugardalsvelli.  
 
Leikmenn 
Alls tók þrjátíu og einn leikmaður þátt í öllum leikjum ársins. Þar af tók tuttugu og einn leikmaður þátt í 
mótsleikjunum fimm. Andri Rafn Yeoman, Arnór Ingvi Traustason, Guðmundur Þórarinsson og fyrirliðinn 
Sverrir Ingi Ingason náðu að vera í byrjunarliðinu alla mótsleiki ársins.  
 
Lokaorð 
Árangurinn á þessu ári var góður.  Einungis í annað sinn í sögunni komumst við í umspilsleiki um að 
komast í úrslitakeppni og nær því að komast alla leið gátum við ekki verið. Það ber að hrósa sérstaklega 
öflugum hópi leikmanna, þjálfara og starfsmanna fyrir vel unnin störf. 
Í þessari keppni höfðu þjálfararnir í raun úr fjórum sterkum árgöngum að velja og kemur það vonandi 
okkur til góða þar sem 9 leikmenn úr síðasta hópi eru gjaldgengir áfram í næstu keppni, og þar af spiluðu 3 
af þeim flestalla leikina. Spennandi verður því að sjá hvernig þjálfurunum tekst að púsla nýju liði saman á 
skömmum tíma.  Undirbúningurinn er þegar hafinn með þremur æfingahelgum, reyndar eingöngu með 
leikmönnum spilandi á Íslandi, og vonandi náum við síðan að semja um einn æfingaleik áður en 
riðlakeppnin hefst. Spilað verður eftir nýju fyrirkomulagi og í fyrsta sinn verður 12 liða úrslitakeppni árið 
2017.  Þangað stefnum við að sjálfsögðu! 
 
Að lokum vil ég þakka samnefndarmönnum mínum, leikmönnum, þjálfurum, sjúkraþjálfurum, læknum, 
liðsstjórum og starfsmönnum á skrifstofu KSÍ fyrir mjög gott samstarf.  
 
 

Vignir Már Þormóðsson, formaður 
 
 

  



Ársskýrslur nefnda KSÍ 2014 

7 
 

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, Kristinn Rúnar Jónsson þjálfaði U19 landsliðið og Freyr Sverrisson hafði 
umsjón með verkefnum U16 og U15,  úrtökumóti og knattspyrnuskólanum ásamt því að vera Þorláki til 
aðstoðar í verkefnum U17 landsliðsins. Ólafur Ólafsson var aðstoðarþjálfari U19. Liðsstjórar voru 
Gunnlaugur Hreinsson og Júlíus Ármann Júlíusson hjá U17 og Ragnar Bogi Pedersen hjá U19.  Læknar í 
ferðum liðanna voru Kári Sigurðsson, Sólveig Jónsdóttir, Rólant Christiansen og Ægir Amin Hasan, 
sjúkraþjálfarar Gunnar Örn Ástráðsson, Halldór Sigurðsson og Rúnar Pálmarsson. 
 
 
U17 - Leikmenn fæddir 1997 og síðar 
Verkefni þessa liðs var milliriðill Evrópumótsins og tveir vináttuleikir í undirbúningi fyrir það mót. 
 
Vináttuleikir við Norðmenn 
Leiknir voru tveir vináttulandsleikir við Norðmenn í Kórnum um mánamótin febrúar/mars.  Norðmenn 
unnu báða leikina, þann fyrri 1-3 þar sem Sólon Breki Leifsson skoraði mark Íslands og þann seinni 0-2. 
 
Milliriðill í Portúgal 
Auk heimamanna voru Lettar og Úkraínumenn í riðlinum sem leikinn var í lok mars. 
Fyrsti leikurinn var gegn Úkraínumönnum, sem skoruðu sitt hvoru megin við leikhléið og unnu 2-0 sigur. 
Annar leikurinn var gegn Lettum og þrátt fyrir mörg færi tókst ekki að skora og leikurinn endaði 0-0. 
Þriðji leikurinn var gegn heimamönnum sem þá þegar voru búnir að tryggja sæti sitt í úrslitunum en gáfu 
ekkert eftir og unnu 3-0 sigur og enduðu með fullt hús stiga. Úkraínumenn hlutu 6 stig og Íslendingar og 
Lettar eitt stig hvor þjóð. 
 
U17 - Leikmenn fæddir 1998 og síðar 
Þrjú verkefni voru hjá þessu liði, en það var undirbúningsmót á vegum UEFA í apríl, Norðurlandamót í 
ágúst og undankeppni Evrópumótsins í október. 
 
Undirbúningsmót á Norður-Írlandi 
Mótherjar voru eins og árið áður Færeyingar, Norður-Írar og Walesverjar. 
Fyrsti leikurinn var gegn Wales sem unnu 2-1, mark íslenska liðsins var sjálfsmark Walesverja. 
Annar leikurinn var gegn Norður-Írum sem unnu 1-0. 
Þriðji leikurinn var gegn Færeyingum og þar vann íslenska liðið 5-0.  Erlingur Agnarsson, Dagur Austmann 
Hilmarsson, Kristófer Konráðsson, Sveinn Aron Guðjohnsen og Viktor Júlíusson skoruðu mörkin. 
Wales hlaut 9 stig, Norður-Írar 6, Íslendingar 3 og Færeyingar ekkert. 
 
Opna Norðurlandamótið 
Mótið var að þessu sinni haldið á Jótlandi 28. júlí - 2. ágúst.  Var íslenska liðið í riðli með Svíum, Finnum og 
Englendingum. 
Fyrsti leikurinn var gegn Englendingum sem skoruðu tvö mörk í fyrri hálfleik og þrjú í þeim seinni.  Dagur 
Austmann Hilmarsson skoraði síðasta mark leiksins sem endaði 5-1. 
Annar mótherjinn í riðlinum voru Svíar sem skoruðu eina mark leiksins í síðari hálfleik. 
Lokaleikurinn í riðlinum var gegn Finnum og endaði sá leikur með markalausu jafntefli. 
Í leikjum um sæti var spilað við Færeyinga.  Erlingur skoraði í fyrri hálfleik, Máni Austmann Hilmarsson 
skoraði í þeim síðari og tryggði 0-2 sigur og 7. sætið í mótinu. 
Svíar urðu Norðurlandameistarar eftir 2-0 sigur á Norðmönnum í úrslitaleiknum, og Danir hlut brons eftir 
sigur á Englendingum. 
 
Undankeppni EM  
Riðill Íslands í undankeppni Evrópumótsins var leikinn í Moldavíu í október.  Auk heimamanna voru 
Armenar og Ítalir með okkar drengjum í riðli. 
Fyrsti leikurinn var gegn heimamönnum og endaði hann með markalausu jafntefli. 
Næst var leikið gegn Armenum og þar skoruðu Máni og Erlingur mörkin í 0-2 sigri. 
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Lokaleikurinn var gegn Ítölum.  Máni skoraði í upphafi síðari hálfleiks, en Ítalir, sem höfðu þegar tryggt sig 
áfram, jöfnuðu í lok leiksins.  Jafnteflið var samt nóg og annað árið í röð kemst U17 áfram í milliriðil.   Ítalir 
unnu riðilinn með 7 stig, Ísland hlaut 5, Moldóvar 4 en Armenía lauk keppni án stiga. 
 
Í desember var dregið í milliriðla og dróst íslenska liðið í riðil með Austurríki, Rússlandi og Wales og 
verður leikið í Rússlandi í mars. 
 
U19 – Leikmenn fæddir 1995 og síðar 
Vináttulandsleikir 
Liðið lék tvo vináttuleiki við Svía í Kórnum og Egilshöll  í byrjun mars.  Fyrri leikinn vann íslenska liðið 3-0 
með mörkum Samúels Kára Friðjónssonar og Kristjáns Flóka Finnbogasonar, auk sjálfsmarks Svía.  Seinni 
leikurinn vannst 2-0 með mörkum frá Emil Ásmundssyni og Oliver Sigurjónssyni. 
 
Milliriðill Evrópumótsins 
Íslenska liðið var í riðli með Írum, Serbum og Tyrkjum, en leikið var í Írlandi um mánaðamótin maí/júní. 
Fyrsti leikurinn var gegn Írum, sem skoruðu tvívegis í seinni hálfleik áður en Ævar Ingi Jóhannesson 
minnkaði muninn.  Lengra komst íslenska liðið ekki og Írar unnu 2-1. 
Serbar voru næstu andstæðingar og gerðu þeir tvö mörk seint í fyrri hálfleik, önnur þrjú á sex mínútum 
fljótlega eftir hlé og svo eitt undir lokin og unnu 6-0 sigur. 
Lokaleikurinn var gegn Tyrkjum sem komust fljótlega yfir, en mörk frá Orra Sigurði Ómarssyni og 
Kristjáni Flóka sneru leiknum áður en Tyrkir jöfnuðu fyrir hlé.  Tyrkneska liðið bætti tveimur mörkum við 
seint í leiknum, en síðasta markið skoraði Elías Már Ómarsson í viðbótartíma og leiknum lauk 4-3. 
Serbar komust í úrslitakeppnina á hagstæðari markamun en Tyrkir, en bæði lið hlutu 7 stig, Írar fengu 3 
og okkar menn ráku lestina án stiga. 
 
U19 – Leikmenn fæddir 1996 og síðar 
Verkefni ársins voru tveir æfingaleikir og undankeppni Evrópumótsins. 
 
Vináttulandsleikir gegn Norður-Írum 
Leiknir voru tveir vináttuleikir í Belfast í byrjun september. 
Fyrri leikurinn endaði 2-2 þar sem okkar menn komust í 0-2 með mörkum Samúels Kára og Óttars 
Magnúsar Karlssonar í fyrri hálfleik en heimamenn jöfnuðu í síðari hálfleik.  Seinni leikinn unnu svo 
heimamenn sannfærandi 3-1, Ragnar Már Lárusson skoraði síðasta mark leiksins. 
 
Undankeppni Evrópumótsins 
Leikið var í Split í Króatíu í október og auk heimamanna voru Tyrkir og Eistar mótherjarnir. 
Fyrsti leikurinn gegn Tyrkjum tapaðist 7-3.  Íslenska liðið komst yfir með marki Alberts Guðmundssonar 
og jafnaði í 2-2 með marki frá Samúel Kára.  Alexander Helgi Sigurðarson skoraði síðasta mark íslenska 
liðsins og breytti þá stöðunni í 6-3. 
Heimamenn voru næstu andstæðingar og eftir markalausan fyrri hálfleik skoruðu Króatarnir tvisvar áður 
en Aron Freyr Róbertsson minnkaði muninn, en Króatarnir gulltryggðu svo 4-1 sigur með tveimur 
mörkum undir lokin. 
Eistar voru lokaandstæðingarnir og unnu þeir 3-0 sigur. 
Króatar unnu riðilinn með 5 stig, Tyrkir fylgdu þeim í milliriðla með 5 stig, Eistar hlutu 4 stig en 
Íslendingar ekkert. 
 
U15 – Leikmenn fæddir 1999 
Ólympíuleikar ungmenna í Nanjing í Kína 15.-27. ágúst  
Alls tóku lið frá 6 þjóðlöndum þátt í knattspyrnu drengja og voru það Perú, Suður-Kórea, Ísland, 
Grænhöfðaeyjar, Hondúras og Vanuatu-eyjar. 
Ísland var fulltrúi Evrópu og var í riðli með Hondúras og Perú. 
Íslenska liðið vann öruggan 5-0 sigur á Hondúras í fyrsta leik riðilsins.  Helgi Guðjónsson skoraði þrjú 
mörk og þeir Kolbeinn Birgir Finnsson og Aron Kári Aðalsteinsson sitt markið hvor. 
Perú komst 2-0 yfir í öðrum leiknum áður en Torfi Tímóteus Gunnarsson minnkaði muninn, en lengra 
komst íslenska liðið ekki.  Perú vann svo Hondúras og tryggði sér sigur í riðlinum, Ísland varð í öðru sæti 
og Hondúras í því þriðja. 
Í undanúrslitum mætti íslenska liðið Suður-Kóreu.  Helgi Guðjónsson skoraði fyrsta mark leiksins en 
Suður-Kórea jafnaði og ekki voru fleiri mörk skoruð. Í vítaspyrnukeppninni höfðu Suður-kóresku 
strákarnir betur 3-1. 
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Í leiknum um þriðja sætið voru Grænhöfðaeyjar andstæðingurinn.  Kolbeinn og Torfi komu íslenska liðinu 
í 2-0 í fyrri hálfleik og í þeim síðari skoruðu andstæðingarnir sjálfsmark og Helgi skoraði síðasta markið í 
4-0 sigri og bronsverðlaun í höfn. Lið Perú vann til gullverðlauna og Suður-Kórea varð í öðru sæti. Alls 
voru leiknir 11 leikir í drengjakeppninni og voru áhorfendur samtals 116.572, eða 10.597 að meðaltali á 
leik. 
 

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 2015.  
 

Lokaorð 
Á árinu 2014 léku liðin tuttugu og níu leiki - sigur vannst í sjö þeirra, liðin gerðu sex jafntefli og tapleikir 
urðu sextán. Árangur liðanna á árinu er þokkalegur en einungis U17 komst í milliriðil Evrópumótsins. 
Árangur U15 var góður, en þetta er í fyrsta sinn sem Ísland er fulltrúi Evrópu á Ólympíuleikum ungmenna 
og bronsverðlaun uppskeran.  
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 
 

  



Ársskýrslur nefnda KSÍ 2014 

10 
 

Skýrsla landsliðsnefndar kvenna 
 

Landsliðsnefnd kvenna var skipuð eftirtöldum árið 2014:  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 og 
undankeppni HM 2015.  Landsliðsþjálfari var Freyr Alexandersson, Ásmundur Haraldsson aðstoðar-
þjálfari, Ólafur Pétursson markmannsþjálfari, sjúkraþjálfari Jófríður Halldórsdóttir, læknir Óskar 
Valdórsson, nuddarar Margrét Unnur Sigtryggsdóttir og Erla Hendriksdóttir og liðsstjórar þær Margrét 
Ákadóttir og Laufey Ólafsdóttir.  
 
Keppnistímabilið hófst með fjórum vináttuleikjum á Algarve í Portúgal. Fyrsti leikur liðsins, og jafnframt 
eini tapleikurinn á mótinu, var gegn Þýskalandi, 0-5. Í næsta leik voru Norðmenn lagðir 2-1 með mörkum 
Mistar Edvarsdóttur og Hörpu Þorsteinsdóttur.  Fanndís Friðriksdóttir skoraði eina mark leiksins í 1-0 
sigri á Kína, og lék íslenska liðið því um þriðja sæti mótsins.  Í þeim leik voru frænkur okkar í Svíþjóð 
lagðar 2-1 þar sem Sara Björk Gunnarsdóttir og Harpa skoruðu mörkin.  Eftir þessa góðu byrjun á árinu 
ríkti bjartsýni fyrir HM leiki ársins. Sá fyrsti var gegn Ísrael ytra og vann íslenska liðið 1-0, þar sem Dagný 
Brynjarsdóttir skoraði mark okkar.  Næst lá leiðin til Möltu þar sem heimakonur voru gjörsigraðar 8-0 
með mörkum þeirra Hörpu (3), Dóru Maríu Lárusdóttur, Dagnýjar (2), Fanndísar og Guðmundu Brynju 
Óladóttur. Þriðji HM leikur ársins var gegn Sviss þar sem íslenska liðið sá aldrei til sólar og tapaði 0-3. 
Jafntefli í næsta leik gegn Dönum á útivelli (1-1) gaf liðinu þó veika von um að komast í aukaleiki um sæti á 
HM.  Dóra María skoraði markið mikilvæga gegn Dönum.  Eftir fjóra útileiki í röð var kominn tími til að 
spila á heimavelli.  Fyrsti heimaleikurinn á árinu var í júní gegn Möltu, og lauk þeim leik með 5-0 sigri 
Íslands. Þar skoruðu þær Hólmfríður Magnúsdóttir, Elín Metta Jensen (2), Dóra María og Dagný mörk 
Íslands.  Í ágúst kom Danmörk á Laugardalsvöll og hirti öll stigin sem í boði voru með 1-0 sigri.  HM 
draumurinn var því úr sögunni og tveir sigrar í síðustu leikjum ársins skiptu ekki máli í því samhengi. 
Þriggja marka sigur vannst á Ísrael í september með mörkum þeirra Dagnýjar, Fanndísar og Söru Bjarkar 
og nokkrum dögum síðar voru Serbar lagðir 9-1 með mörkum þeirra Hörpu (2), Glódísar Perlu 
Viggósdóttur, Rakelar Hönnudóttur (2), Örnu Sifjar Ásgrímsdóttur, Dagnýjar (2) og Þóru B. Helgadóttur.  
 
Tímamótaleikir 
Fjölmargir tímamótalandsleikir voru á starfsárinu og ber þar helst að nefna að Dóra María Lárusdóttir og 
Þóra B. Helgadóttur léku sína 100. landsleiki á Algarve-mótinu.  Þóra tilkynnti fyrir leikinn gegn Serbum í 
september að hún hygðist leggja landsliðshanskana á hilluna eftir glæsilegan feril.  Þetta tækifæri er notað 
til að þakka Þóru fyrir hennar ómetanlega framlag til íslenskrar knattspyrnu. 
 
Lokaorð 
Nokkur umsnúningur var á milli ára á árangri landsliðsins.  Árið 2013 lék liðið 13 leiki, sigraði í 3, gerði 1 
jafntefli og tapaði 9 leikjum.  Tölfræðilega var árið 2014 mun betra. Í 12 leikjum voru 8 sigrar, 3 töp og 1 
jafntefli.  Niðurstaðan var samt sem áður ekki sú sem stefnt var að, þar sem sæti á HM 2015 rann úr 
greipum okkar og því er stefnan nú sett á EM 2017 í Hollandi.  Dregið verður í riðla fyrir undankeppnina í 
apríl og þar verður íslenska liðið í fyrsta styrkleikaflokki,  sem er mikið ánægjuefni. 
 
Í janúar 2015 spilaði U23 lið okkar æfingaleik við Pólland á heimavelli. Leikurinn vannst 3-1 með mörkum 
frá Elínu Mettu (2) og Katrínu Ásbjörnsdóttur. Verkefni sem þetta fyrir þennan aldurshóp er mjög 
mikilvægt og brúar bilið sem er á milli U19 og A-liðsins. Það að þjálfarateymið nái að hóa saman 
æfingahópi, æfa saman og spila alvöru æfingaleik mun skila sér í þeirri uppbyggingu og endurnýjun á A-
liðinu sem þarf. 
 
Að lokum vil ég þakka nefndarfólkinu Örnu, Erlu, Hönnu Dóru, Laufeyju og Ragnhildi fyrir samstarfið á 
árinu, en þær hafa  lagt ómetanlegan tíma og metnað sinn í starfið. Þá er starfsfólki landsliðsins þakkað 
fyrir þeirra störf og sérstaklega vil ég þakka starfsmanni nefndarinnar, Klöru Bjartmarz, fyrir samstarfið, 
en hún hefur í gegnum árin unnið frábært starf í þágu landsliðsins og knattspyrnunnar 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 2014: Ragnhildur Skúladóttir, formaður, 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 fram yfir milliriðla EM og honum til aðstoðar var Úlfar Hinriksson.  Úlfar 
Hinriksson stjórnaði U19 liðinu í undankeppni EM síðastliðið haust og honum til aðstoðar var Þórður 
Þórðarson sem var síðan ráðinn landsliðsþjálfari U19 kvenna og honum til aðstoðar Hjálmur Dór 
Hjálmsson. 
 
Úlfar Hinriksson var þjálfari U17 og voru Arnar Bill Gunnarsson, Bojana Bosic, Margrét Ákadóttir og 
Þórður Þórðarson honum til aðstoðar. Þá var Gísli Þór Einarsson markvarðaþjálfari liðanna. 
Sjúkraþjálfarar voru þær Ásta Árnadóttir og Guðrún Sigurðardóttir.  Eyþór Örn Jónsson, Hjördís Smith, 
Hjörtur Þór Hauksson, Reynir Björn Björnsson, Sigurbjörn Björnsson og Valur Helgi Kristinsson voru 
læknar liðanna.  Liðsstjórar voru þær Kristbjörg Helga Ingadóttir, Mínerva Alfreðsdóttir og Sigríður 
Fanney Pálsdóttir. 
 
U19 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1995 og síðar  
Í mars lék íslenska liðið tvo vináttuleiki við Finna í undirbúningsskyni fyrir milliriðla EM.  Íslenska liðið 
tapaði báðum leikjum, þeim fyrri 4-1 þar sem Hanna Kristín Hannesdóttir skoraði mark Íslands og þeim 
síðari 2-0. 
 
Í byrjun apríl lék U19 landslið kvenna í milliriðlum EM og fór riðillinn fram í Króatíu. Í fyrsta leiknum var 
leikið gegn Skotum og töpuðu okkar stúlkur illa, 1-5.  Svava Rós Guðmundsdóttir skoraði mark Íslands.  
Næsti leikur tapaðist einnig, að þessu sinni 2-4 fyrir Rússum.  Elín Metta Jensen og Telma Hjaltalín 
Þrastardóttir skoruðu mörk Íslands. Síðasti leikurinn í riðlinum var gegn Króötum og endaði hann með 1-
1 jafntefli. Telma Hjaltalín skoraði markið. 
 
U19 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1996 og síðar 
Í apríl lék íslenska liðið í því sem kallað hefur verið „aukamót“ UEFA í Færeyjum.  Leiknir voru tveir leikir, 
sá fyrri gegn heimamönnum þar sem íslenska liðið sigraði örugglega 2-0 með mörkum þeirra Huldu 
Hrundar Arnarsdóttur og Estherar Rósar Arnarsdóttur.  Seinni leikurinn var gegn Skotum og þar tapaði 
íslenska liðið 0-1. 
 
U19 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1996 og síðar 
Í september lék liðið í undankeppni EM í Litháen. Fyrsti leikur var gegn Litháen og vann íslenska liðið 
öruggan 8-0 sigur. Mörk Íslands skoruðu þær Ingibjörg Sigurðardóttir, Esther Rós Arnarsdóttir, Guðrún 
Karitas Sigurðardóttir (3), Lillý Rut Hlynsdóttir, Andrea Rán S. Hauksdóttir og Sigríður María S. 
Sigurðardóttir. Liðið sigraði einnig í sínum öðrum leik, gegn Króatíu 1-0. Markið skoraði Ingibjörg 
Sigurðardóttir. Tap í lokaleiknum gegn Spáni (1-2) kom ekki að sök, þar sem íslenska liðið var öruggt 
áfram í milliriðla.  Hulda Hrund Arnarsdóttir skoraði markið gegn Spáni.  Framundan eru milliriðlar í 
Frakklandi í byrjun apríl þar sem leikið verður við lið heimamanna, Rúmena og Rússa. 
 
U19 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1997 og síðar  
Haustið 2015 hefst forkeppni fyrir EM U19 kvenna 2016. Þar mætum við Georgíu, Grikklandi og Sviss en 
leikið verður í Grikklandi. 
 
U17 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1998 og síðar  
Í apríl fór fram aukamót UEFA fyrir þennan aldursflokk og fór riðill Íslands fram á Norður-Írlandi. Ísland 
lék þrjá leiki og var fyrsti leikurinn gegn Wales. Leiknum lauk með 4-0 sigri Íslands þar sem Andrea Mist 
Pálsdóttir, Jasmín Erla Ingadóttir, Elena Brynjarsdóttir og Anna Rakel Pétursdóttur skoruðu mörk Íslands. 
Annar leikur liðsins var gegn Norður-Írum og lauk honum með 0-2 tapi.  Lokaleikur Íslands var gegn 
Færeyjum og lauk þeim leik með 5-1 sigri okkar stúlkna. Mörkin skoruðu þær Andrea Celeste Thorisson (3), 

Elena og Jasmín.  
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Í byrjun júlí fór fram Norðurlandamót stúlkna í Svíþjóð.  Íslenska liðið tapaði öllum leikjum sínum á 
mótinu, gegn Svíþjóð 0-3, gegn Englandi 1-3 þar sem Una Margrét Einarsdóttir skoraði mark Íslands, gegn 
Hollandi 0-6 og lokaleiknum gegn Finnlandi 2-3.   Elena og Una skoruðu mörk Íslands gegn Finnum. 
 
U17 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1998 og síðar  
Íslenska liðið tók ekki þátt í undankeppni EM 2015 þar sem úrslitakeppnin verður haldin hér á landi og 
fær Ísland sjálfkrafa keppnisrétt sem gestgjafi.  
 
U17 – Kvennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1998 og síðar  
Þar sem íslenska liðið tók ekki þátt í undankeppni EM lék liðið tvo vináttuleiki við Finna í nóvember.  
Skemmst er frá því að segja að báðir leikirnir töpuðust, sá fyrri 2-0 og sá síðari 1-0 en sá leikur var 
spilaður á móti leikmönnum fæddum 1997. 
 
Lokaorð  
Sjaldan eða aldrei hafa leikir yngri landsliða kvenna verið jafn margir á einu ári og á árinu 2014, en 
árangurinn hefur oft verið betri. Það jákvæða við árangur ársins er að U19 kvenna komst í milliriðla EM 
sem fram fara í apríl 2015 en ekki er hægt að líta framhjá því að liðið lék 10 leiki á síðasta ári og sigraði 
einungis í þremur þeirra. Svipaða sögu er að segja af U17 kvenna, en liðið lék 9 leiki á síðasta ári og sigraði 
í tveimur.  Við þetta tækifæri í síðustu árskýrslu var rætt um að framundan væri varnarbarátta í yngri 
landsliðum kvenna.  Tölfræðilegur árangur á milli ára hefur versnað og er það áhyggjuefni.  Nú þarf að 
snúa vörn í sókn og ná aftur fyrri stöðu meðal þeirra bestu í Evrópu. Það er áhyggjuefni að stúlkurnar 
virðast standa talsvert að baki jafnöldrum sínum í Evrópu hvað líkamlegt atgervi snertir og er það 
staðreynd sem ekki er hægt að líta framhjá.  Umgjörð landsliðanna hefur batnað til muna á síðustu árum, 
en nú eru sjúkraþjálfarar á öllum æfingum og markmannsþjálfarar hafa bæst við þjálfarateymi liðanna. 
 
Mörg verkefni eru á döfinni á árinu 2015. UEFA verður með æfingamót fyrir U16 landslið stúlkna, U17 
liðið leikur vináttuleiki gegn Írum í mars og síðan þarf að huga að frekari undirbúningi fyrir úrslitakeppni 
EM.  U19 tekur þátt í milliriðlum EM í apríl og verið er að leita að vináttuleikjum fyrir milliriðlana.  Þá 
tekur liðið þátt í undankeppni EM næsta haust. Eins og sést á þessari upptalningu þá eru næg verkefni 
framundan hjá yngri landsliðum kvenna á árinu sem er gleðilegt. Stærsta verkefni ársins 2015 verður 
úrslitakeppni U17 sem haldin verður á suð-vestur horninu í sumar og er það mikið tilhlökkunarefni. 
 
Að lokum vil ég þakka samnefndarmönnum mínum, þjálfurum, sjúkraþjálfurum, læknum, liðsstjórum og 
Klöru Bjartmarz starfsmanni landsliðanna og öðrum 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 2014 
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U21 landsleikir karla 2014 (árgangur 1992 og yngri) 

 



Ársskýrslur nefnda KSÍ 2014 

16 
 

U19 landsleikir karla 2014 (árgangar 1995/1996/1997 og yngri)  
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U17 landsleikir karla 2014 (árgangur 1997 og yngri) 
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U17 landsleikir karla 2014 (árgangur 1998 og yngri)  
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U16 landsleikir karla 2014 (árgangur 1999 og yngri)  
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A landsleikir kvenna 2014 
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U19 landsleikir kvenna 2014 (árgangur 1995 og yngri) 
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U19 landsleikir kvenna 2014 (árgangur 1996 og yngri) 
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U17 landsleikir kvenna 2014 (árgangur 1998 og yngri) 
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Skýrsla mótanefndar 

 
Mótanefnd KSÍ var skipuð eftirtöldum einstaklingum:  Róbert B. Agnarsson formaður, Atli Heiðar Þórsson, 
Björn Friðþjófsson, Helga Friðriksdóttir, Ingvar Guðjónsson, 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 2014 eftir 
Víði Sigurðsson, sem Tindur gefur út. Þetta er í 13. skiptið sem KSÍ birtir öll úrslit og stöðutöflur í bókinni. 
Aðildarfélögum KSÍ hefur verið sent eintak. 
 
Flokkun og fjöldi leikja 
Leikjum fækkar um 81 milli ára. Skýrist það af fækkun leikja í 7 manna bolta, og þá aðallega í 5. flokki 
karla og kvenna. Leikjum meistaraflokks hélt áfram að fjölga. Einnig fjölgaði leikjum í 11 manna bolta  hjá 
yngri aldursflokkunum.  
Eftirfarandi töflur veita helstu upplýsingar um mótin 2014 og samanburð við árin á undan.  
 
Heildarfjöldi KSÍ leikja 

Leikár 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 
Leikir samtals 5.439 5.520 5.403 5.545 5.515 4.998 5.179 4.926 4.535 3.753 3.393 

 

Fjöldi KSÍ leikja í meistaraflokki 
Karlar 2014 2013 2012 2011 2010  Konur 2014 2013 2012 2011 2010 

Íslandsmót  685 668 625 650 592  Íslandsmót  239 225 207 179 193 

Bikarkeppni  74 71 75 71 74  Bikarkeppni  26 25 25 25 23 

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

Deildarbikar 198 202 182 178 182  Deildarbikar 66 66 57 68 67 

Samtals 958 949 883 900 849  Samtals 332 317 290 273 284 
             

Fjöldi KSÍ leikja í yngri flokkum - 11 manna lið 
Karlar 2014 2013 2012 2011 2010  Konur 2014 2013 2012 2011 2010 

Íslandsmót  1158 1122 1139 1014 1014  Íslandsmót  482 459 476 459 485 

Bikarkeppni  49 52 53 56 54  Bikarkeppni  33 37 39 40 36 

Samtals 1207 1174 1192 1070 1068  Samtals 515 496 515 499 521 
             

Fjöldi KSÍ leikja í yngri flokkum - 7 manna lið og 5 manna lið 
Karlar 2014 2013 2012 2011 2010  Konur 2014 2013 2012 2011 2010 

Íslandsmót  834 939 916 1040  993  Íslandsmót  404 517 585 610 564 

Pollamót ** 495 514 318 354 349  Hnátumót ** 249 230 189 188 194 

Samtals 1329 1453 1234 1394 1343  Samtals 653 747 774 798 758 
** Leikið í 5 manna liðum frá 2013     ** Leikið í 5 manna liðum frá 2013 
 

Fjöldi landsleikja og Evrópuleikja félagsliða 
Karlar 2014 2013 2012 2011 2010  Konur 2014 2013 2012 2011 2010 

Landsleikir 44 38 35 40 28  Landsleikir 31 37 34 27 27 

Evrópuleikir félagsliða 18 20 12 12 10  Evrópuleikir félagsl. 2 2 2 4 7 

Evrópuleikir fél. futsal 0 2 0 3 3  

 
     

Samtals 62 60 47 55 41  Samtals 33 39 36 31 34 
             

Fjöldi annarra leikja  
Karlar 2014 2013 2012 2011 2010  Konur 2014 2013 2012 2011 2010 

Íslandsmót innanhúss 149 113 175 184 196  Íslandsmót inni 107 81 155 111 154 

Eldri flokkar  78 85 88 152 150  Mót fatlaðra*  16 6 14 20 20 

Framhaldsskólamót 0 0 0 43 68  Framhaldsskólamót 0 0 0 15 29 

Samtals 227 198 263 379 414  Samtals 123 87 169 146 203 
* Leikið í blönduðum liðum   
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Skipulag móta í meistaraflokki  
Vallaraðstæður á höfuðborgarsvæðinu settu svip sinn á allt skipulag í upphafi móts. Vegna mikils kals í 
völlum þurfti að fara í umfangsmiklar viðgerðir á mörgum völlum. Af þeim sökum voru sumir vellir ekki 
leikfærir fyrr en komið var fram í júnímánuð. Því var mikið um vallarbreytingar í upphafi móts. Til að 
mynda þurfti að breyta leikvöllum í 50% leikja í þremur fyrstu umferðum Pepsi-deildar karla.  
 
Vegna reynslu fyrri ára og frestana sem komið hafa til vegna góðs árangurs okkar félaga í Evrópukeppnum 
félagsliða var ákveðið að haga niðurröðun Pepsi-deildar karla með þeim hætti að þegar félög hæfu keppni í 
1. umferð Evrópukeppninnar væru þau ekki með frestaðan leik á bakinu sem þau ættu svo eftir að leika 
þegar þau lykju þátttöku sinni þar. Þetta hafði vitaskuld þau áhrif að lengra bil var á milli leikja hjá þeim 
félögum sem ekki tóku þátt í Evrópukeppnum. Þessi aðgerð ásamt því að mótið endaði einni viku aftar en 
venjulega gerði að að verkum að auðveldara var að koma frestuðum leikjum fyrir en oft áður. Vonandi 
tekst okkur að gera þetta með sama hætti aftur, en það ræðst að mestu leyti af verkefnum hjá A og U21 
landsliðum karla. 
A landslið kvenna lék 6 leiki yfir sumarmánuðina. Niðurröðun leikja í Pepsi-deild kvenna stjórnaðist því að 
nær öllu leyti af afstöðu við þau verkefni. Af þeim sökum þurfti að enda mótið um tveimur vikum síðar en 
venjulega.  
Félögum í meistaraflokki karla og kvenna hélt áfram að fjölga. Ný félög í 4. deild karla þetta árið voru 
Hörður Ísafirði, Máni Hornafirði og af höfuðborgarsvæðinu komu Lumman, Örninn, Kría og Vængir 
Júpíters. Eitt félag frá árinu áður tilkynnti ekki þátttöku, þ.e. Ýmir. Í meistaraflokki kvenna bættust 
Hamrarnir frá Akureyri við. 
 
Lengjubikarinn 
Fyrirkomulagið var með hefðbundnum hætti. Stjórn KSÍ ákvað að hækka sektir vegna brota þar sem 
nokkur félög hafa í gegnum tíðina vísvitandi notað leikmenn án leikheimildar í leikjum Lengjubikarsins. 
Hækkunin varð til þess að brotunum fækkaði verulega. 
 
Aðsókn í Pepsi-deild karla 2014 
Alls mættu 121.852 áhorfendur á leikina 132 í Pepsi-deild karla á nýliðnu keppnistímabili, sem gerir 923 
áhorfendur að meðaltali á hvern leik. Þetta eru nokkuð færri áhorfendur en mættu á leiki árið 2013 en þá 
voru 1.057 áhorfendur að meðaltali á leikjum Pepsi-deildar. Áhorfendur hafa ekki verið jafn fáir að 
meðaltali síðan keppnistímabilið 2000.  Mikil vætutíð SV-lands setti eflaust sitt mark á aðsóknina. 
Flestir mættu að jafnaði á heimaleiki FH eða 1.741 að meðaltali á leik. Næstflestir komu á KR-völlinn, eða 
1.238 að meðaltali á hvern leik. Aðeins þrjú félög fengu fleiri en 1.000 áhorfendur að meðaltali á leiki sína - 
FH, KR og Breiðablik. Flestir mættu á útileiki hjá Stjörnunni, eða 1.415 að meðaltali og næstflestir á útileiki 
hjá KR, eða 1.157 áhorfendur. 
Flestir áhorfendur mættu á leik FH og Stjörnunnar í síðustu umferð mótsins, en þann leik sáu 6.450 
áhorfendur. Fæstir voru hins vegar á leik Vals og Þórs í 20. umferð, 145 áhorfendur. Besta aðsóknin var á 
leiki í lokaumferðinni þegar það mættu 8.751 á leikina sex en fæstir mættu á leiki 20. umferðar, 3.452 
áhorfendur. 
 
 

Pepsi-deild karla 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Samtals 121.852 139.576 136.740 148.163 159.092 135.783 145.958 119.644 98.026 96.332 
Meðaltal á leik 923 1.057 1.034 1.122 1.205 1.029 1.106 1.329 1.089 1.070 

Leikið í 12-liða deild frá 2008 

 

Íslandsmót yngri flokka 
Fyrirkomulag móta í yngri aldursflokkum var með hefðbundnu sniði. Stjórn KSÍ ákvað að bregðast við 
gríðarlegum fjölda breytinga sem eiga sér stað á leikjum eftir að mót eru staðfest með því að setja inn 
ákvæði um breytingagjald á leiki.  Sérstakt breytingagjald er nú innheimt á leiki ef ósk um breytingu 
kemur innan 7 daga frá leikdegi og var gjald þetta ákveðið kr. 5.000 í meistaraflokki og kr. 1.000 í yngri 
aldursflokkum. Flestar breytingar eiga sér stað í yngri aldursflokkum og fer mikill tími starfsmanna 
félaganna og KSÍ í að sinna vinnu sem tengist þessum breytingum. Það er tilfinning starfsmanna mótamála 
að meira skipulag hafi verið á breytingu leikja af hálfu aðildarfélaga þetta árið en oft áður. Þrátt fyrir það 
var heildarupphæð vegna breytingagjaldsins kr. 490 þús. 
 
Fjöldi liða í mótum 
Yfirlit um fjölda liða í mótum er birt hér aftar í skýrslunni. Í ár tóku 965 lið aðildarfélaga KSÍ þátt í mótum, 
658 lið karla og 307 lið kvenna. Er þetta fækkun um 31 lið milli ára.  Liðum fækkar í 4. flokki og neðar 
bæði hjá körlum og konum. Hugsanlega er þetta eitthvað sem þarf að skoða sérstaklega.  
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Íslandsmót í knattspyrnu innanhúss – Futsal 
Undanfarin ár hefur gengið illa að halda úti Íslandsmóti yngri aldursflokka í futsal, meðan það hefur 
gengið ágætlega í meistaraflokki. Þátttaka hefur minnkað eins og fram kemur í viðauka aftar í skýrslunni. 
Mótanefnd KSÍ ákvað því á haustdögum að kanna viðhorf meðal aðildarfélaga til Íslandsmótsins í 
knattspyrnu innanhúss hjá yngri aldursflokkunum. Svör bárust frá 31 félagi og staðfesti könnunin lítinn 
áhuga aðildarfélaga fyrir núverandi fyrirkomulagi, þar sem einungis 3 félög vildu halda óbreyttu 
fyrirkomulagi. Ákveðið var því að leggja niður futsal í núverandi mynd og kanna hvort hægt sé að hefja 
Íslandsmótið aftur haustið 2015 og leika með breyttu fyrirkomulagi innanhúss á gervigrasi. 
 
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 6 tilfellum þurfti að sekta 
félög vegna liða á þeirra vegum sem ekki mættu til leiks.  Heildarsektir á félögin voru rúmlega kr. 2,9 
miljónir. Er það hækkun um rúmlega kr. 900 þúsund frá fyrra ári, en þá voru sektir í sögulegu lágmarki. 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Fjöldi liða sem hættu þátttöku  29 41 37 33 28 28 34 30 39 44 
Fjöldi leikja þar sem annað liðið mætti ekki  6 16 3 15 8 26 19 14 21 10 

 

 
Íslandsleikar fatlaðra – Special Olympics 
Undanfarin ár hefur KSÍ séð um framkvæmd Íslandsleika ÍF í knattspyrnu. Haldin eru tvö mót árlega - á 
vorin og haustin. Í ár voru mótin haldin í samvinnu við KR og Nes, sem er íþróttafélag fatlaðra í 
Reykjanesbæ. Sú hefð er komin á að leikin er „Unified knattspyrna“, en þar eru saman í liði fatlaðir og 
meðspilarar og leika samkvæmt ákveðnum reglum. Vormótið var haldið á KR-velli og voru meðspilarar 
ættingjar og vinir þátttakenda, en alls tóku 9 lið þátt í mótinu. Haustmótið var haldið í Reykjaneshöllinni, 
en þar kepptu 8 lið og komu meðspilarar úr 4. flokki Keflavíkur og Lögreglunni á Suðurnesjum.  
 
KRR-mót og Faxaflóamót 
KSÍ annast skipulagningu þessara móta samkvæmt sérstöku samkomulagi.  Leikjafjöldi kemur fram í 
neðangreindri töflu. Eins og undanfarin ár hafa verið gerðar breytingar milli ára á Faxaflóamótinu og móti 
KRR. Í ár felast breytingar beggja móta í því að ekki voru leikin haustmót. Skýrir það fækkun leikja í 
mótunum milli ára. Líkt og undanfarin tvö ár var ekki um eiginleg mót að ræða í 6. flokki, heldur 
skipulögðu félögin sjálf mót fyrir þennan aldursflokk. Leikjafjöldi 6. flokks kemur því ekki fram í 
neðangreindri töflu.  Þátttaka í Grunnskólamóti KRR var mun meiri í ár en 2013. Mótið í ár var haldið á 
virkum dögum vikuna eftir samræmdu prófin og virðist það gefa góða raun að hafa mótið frekar á virkum 
dögum en um helgi.   
 

Heildarfjöldi leikja 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
         KRR-mót 795 903 772 1215 1387 1.673 1.907 1.750 1.927 2.105 
         Faxaflóamót 844 1316 1053 1378 1231 1.294 931 1.167 1.065 1.016 

 

Lokaorð 
Mótanefnd KSÍ og starfsfólk mótamála þakkar aðildarfélögum fyrir ánægjulegt samstarf árið 2014. 
Formaður nefndarinnar þakkar einnig frábært samstarf við starfsmenn mótamála og nefndarmenn. 
 
 

Róbert B. Agnarsson, formaður  
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Skýrsla dómaranefndar 
 

Breytingar urðu á skipan dómaranefndar 2014. Eyjólfur Ólafsson og Kári Gunnlaugsson létu af störfum og 
eru þeim þökkuð góð og fórnfús störf fyrir nefndina í áranna rás. Ragnhildur Skúladóttir kom ný inn í 
nefndina í byrjun starfsárs. Nefndin var skipuð eftirtöldum aðilum:  Gylfi Þór Orrason formaður, Þórarinn 
Dúi Gunnarsson varaformaður, Ari Þórðarson, Bragi V. Bergmann, Gísli Gíslason, Jón Sigurjónsson, Pjetur 
Sigurðsson og Ragnhildur Skúladóttir. 
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 2014 voru Helgi Mikael Jónasson og Þórður Arnar Árnason. Einar Sigurðsson og 
Magnús Þórisson létu af störfum á árinu. Er þeim þakkað fyrir þeirra framlag í gegnum tíðina.  
 
Störf landsdómara 
Sérstakt yfirlit sem fylgir skýrslunni 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   2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Störf sem dómari         936           985 943 1.065 881 906 703 676 680 
Störf sem aðstoðardómari         877       874 834 706 931 898 694 527 537 
Störf sem varadómari           48         52 48 40 44 51 68 39    42 
Verkefni samtals      1.861 1.911 1.825 1.811 1.856 1.855 1.465 1.252 1.259 

 
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 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Störf sem dómari         594       773 229 324 382 248 443 321 283 
Störf sem aðstoðardómari      2.010   1.747 1.510 1.279 1.357 1.199 793 887 745 
Verkefni samtals      2.604   2.520 1.739 1.603 1.739 1.447 1.236 1.208 1.028 

 
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 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Störf sem dómari 180 176 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  dómurum á 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 

 4.465 4.431 3.830 3.606 3.595 3.248 2.259 

 
Erlend verkefni 
Íslenskir dómarar störfuðu við 51 leik á erlendri grundu árið 2014. Þetta er sami fjöldi og árið 2013 sem 
var metár hvað þetta varðar. Kristinn Jakobsson dæmdi sitt 17. og síðasta ár á farsælum ferli sem FIFA-
dómari. Kristinn hefur verið í næst efsta styrkleikahópi hjá UEFA og hefur fyrir vikið fengið mjög krefjandi 
leiki í Evrópudeild UEFA. 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 þeir dómarar sem taka við keflinu af Kristni leggi í eins mikinn metnað, vinnu og fagmennsku 
og mögulegt er til að komast ofar á styrkleikalista UEFA. 
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Milliríkjadómarar og erlend verkefni   
Engin breyting var á hópi milliríkjadómara frá árinu 2013.  Íslenskir dómarar á milliríkjalista FIFA voru 
þessir árið 2014: 
 
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 2014 koma fram í sérstöku yfirliti.  
 
Æfingamót á Spáni 
Kristinn Jakobsson, Gunnar Sverrir Gunnarsson og Gylfi Már Sigurðsson dæmdu á sterku æfingamóti á 
Spáni í febrúar í boði norska knattspyrnusambandsins. Bríet Bragadóttir, Rúna Kristín Stefánsdóttir og 
Birna Bergstað Þórmundsdóttir dæmdu á æfingamóti U23 landsliða á Spáni í mars, einnig í boði norska 
knattspyrnusambandsins. 
 
Norræn dómaraskipti 
Norræn dómaraskipti hófust árið 2005 og er tilgangur þeirra að auka þekkingu og reynslu  dómara.  
Fulltrúar Íslands árið 2014 voru Valdimar Pálsson dómari og Gunnar Helgason aðstoðardómari, sem 
dæmdu leik Hönefoss og Bryne í Noregi og Vilhjálmur Alvar Þórainsson dómari og Óli Njáll Ingólfsson 
aðstoðardómari, sem dæmdu leik Vikingit og FC Jazz í Finnlandi. Til Íslands komu Rúni Gaardbo dómari og 
Edvard Hojgaard aðstoðardómari frá Færeyjum, sem dæmdu leik Þróttar og HK í 1. deild karla, og Jani 
Laaksonen dómari og Veli-Matti Leppänen aðstoðardómari frá Finnlandi sem dæmdu leik Víkings 
Ólafsvíkur og Tindastóls, einnig í 1. deild karla. 
Gunnar Jarl Jónsson dæmdi U21 vináttulandsleik karla milli Noregs og Ungverjalands í Noregi.  
Kristinn Jakobsson, Gunnar Sverrir Gunnarsson og Gylfi Már Sigurðsson dæmdu á æfingamóti á Copa Del 
Sol í boði norska knattspyrnusambandsins. Norðurlandamót U17 karla var haldið í Danmörku að þessu 
sinni og voru þeir Ívar Orri Kristjánsson og Oddur Helgi Guðmundsson fulltrúar Íslands á mótinu. 
Norðurlandamót U17 kvenna var haldið í Svíþjóð. Bríet Bragadóttir dómari og Jovana Cosic aðstoðar-
dómari voru fulltrúar Íslands. 
 
Dómaraskipti við England, Færeyjar og Wales 
Ívar Orri Kristjánsson og Vilhjálmur Alvar Þórarinsson voru fulltrúar Íslands í dómaraskiptunum við 
England. Þeir fylgdu eftir dómara sem dæmdi leik í ensku úrvalsdeildinni og fylgdust með undirbúnings-
fundum ensku úrvalsdeildardómaranna fyrir eina leikhelgina. Ívar dæmdi síðan leik U21 liða Leicester og 
Reading og Vilhjálmur dæmdi leik U21 liða WBA og Everton. 
Lee Swabey og Daniel Cook komu frá Englandi. Lee dæmdi leiki KA og Selfoss annars vegar og Þróttar og 
KV hins vegar í 1. deild karla. Daniel dæmdi leiki Grindavíkur og Tindastóls sem og HK og BÍ/Bolungar-
víkur. Auk þess voru þeir aðstoðardómarar hjá Kristni Jakobssyni í leik ÍBV og Fjölnis í Pepsi-deild karla. 
Dómaraskipti við Wales voru á döfinni annað árið í röð. Ívar Orri Kristjánsson dæmdi leik Bangor City og 
Carmarthen Town í efstu deildinni í Wales. Walesverjinn Ryan Stewart dæmdi síðan leik ÍBV og Þórs í 
Pepsi-deild karla. Dómaraskipti við Færeyjar fóru fram í fyrsta skipti á árinu. Ívar Orri Kristjánsson dæmdi 
leikinn NSI II - EB/Streymur í næst efstu deild og leikinn B68 - Vikingur í efstu deild. Fulltrúi Færeyja var 
Dagfinn Forná sem dæmdi leik ÍR og Gróttu í 2. deild karla og leik Fylkis og Stjörnunnar í efstu deild karla.  
Vel tókst til í þessum dómaraskiptum og engin spurning að þessi reynsla er gott innlegg í reynslubanka 
þeirra dómara sem tóku þátt í verkefnunum. 
 
Þrekæfingar dómara 
Ingvar Guðfinnsson, fyrrverandi FIFA aðstoðardómari til margra ára, er þrekþjálfari KSÍ. Boðið er upp á 
tvær sameiginlegar æfingar í viku á gervigrasvellinum í Safamýri, auk þess sem allir landsdómararnir eru 
með kort í líkamsræktarstöð. Í hverjum mánuði munu dómararnir undirgangast þrekpróf til að hægt sé 
fylgjast betur með stöðu mála. Landsdómararnir eru einnig með púlsklukkur og ber þeim að skila 



Ársskýrslur nefnda KSÍ 2014 

33 
 

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. 
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 var Valdimar Pálsson.  
 
Landsdómararáðstefnur og fræðslufundir  
Þrjár landsdómararáðstefnur voru haldnar á árinu - í mars, apríl og nóvember, auk tveggja sumarfunda 
með Pepsi-deildardómurum í maí og júní. Aðalfyrirlesari á marsráðstefnunni var Spánverjinn Juan 
Antonio Fernandez Marin.  
 
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, Fjölbrautarskóli Norðurlands Vestra og 
Kennaraháskóli Íslands upp á unglingadómaranámskeið sem valfag. Þróun síðustu ára hefur verið þessi:  
 
      2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Nýir unglingadómarar         462     449   288 452 511 443 352 268 227 169 

 
Héraðsdómaranámskeið 
Gunnar Jarl Jónsson og Þóroddur Hjaltalín voru kennarar á héraðsdómaranámskeiðunum.  
 
Nýjar áherslur í rangstöðu 
Landsdómarar heimsóttu félög í tveimur efstu deildum karla og fóru yfir nýjar áherslur í rangstöðu sem 
tóku gildi í upphafi móts. 
 
Virkir dómara 
 

             2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 

Virkir dómarar             1.159 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. Gunnar Sverrir Gunnarsson FIFA 
aðstoðardómari hélt námskeið í flaggtækni og merkjagjöf fyrir dómara á Akureyri og í Reykjavík. 
 
Hæfileikamótun 
Einar Sigurðsson og Pjetur Sigurðsson voru lærifeður í hæfileikamótun landsdómara. Einar var lærifaðir 
Bryngeirs Valdimarssonar og Pjetur var lærifaðir Bríetar Bragadóttur. Okkar reyndustu dómarar tóku að 
sér svokölluð ,,vinastörf‘‘ sem felast í því að leiðbeina og aðstoða reynsluminni dómara. Gísli Hlynur 
Jóhannsson fylgdist með efnilegum dómurum fyrir utan landsdómarahópinn. Hann skilaði skýrslu til 
dómarans og dómaranefndar um þá dómara sem hann fylgdist með. 
 
Ráðstefnur og námskeið erlendis 
Ívar Orri Kristjánsson, Bryngeir Valdimarsson og Björn Valdimarsson sóttu CORE námskeið UEFA, sem eru 
æfingabúðir fyrir efnilega dómara. Námskeiðið var haldið í Nyon í Sviss. Ingvar Guðfinnsson, Jón 
Sigurjónsson og Magnús Jónsson sátu námskeið á vegum FIFA/UEFA fyrir dómarakennara (Referee 
Assistance Programme) á Norður-Írlandi í maí. Pjetur Sigurðsson 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 Noregi í lok ágúst. 
Bragi V. Bergmann og Gylfi Þór Orrason sátu ráðstefnuna fyrir hönd KSÍ. 
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Eftirlit með leikjum og störfum dómara 
53 eftirlitsmenn störfuðu á leikjum í A deild Lengjubikars karla, landsdeildum og bikarkeppnum árið 
2014. Skiluðu þeir skýrslum um framkvæmd leikja og frammistöðu dómara, auk skýrslna um háttvísi í 
Pepsi-deild karla. Eyjólfur Ólafsson, Gylfi Þór Orrason, Ingi Jónsson, Pjetur Sigurðsson og Sigurður 
Hannesson störfuðu sem alþjóðlegir eftirlitsmenn árið 2014. Þeir komu að 20 erlendum verkefnum á 
árinu. 
 
Starfsmannasamtöl 
Landsdómurum og völdum eftirlitsmönnum var boðið upp á starfsmannasamtöl í nóvember þar sem þeim 
gafst kostur á að tjá skoðanir sínar við dómaranefnd. 13 landsdómarar og 9 eftirlitsmenn þekktust boðið. 
 
Upptökur af leikjum í Pepsi-deild karla 
Dómaranefnd og dómurum í Pepsi-deild karla gefst kostur á að nálgast upptökur Stöðvar 2 sports af öllum 
leikjum í deildinni af miðlægum gagnagrunni. Þetta er mikið framfaraskref og mun vafalaust nýtast vel 
sem kennsluefni í framtíðinni. 
 
3. liðið 
Á árinu voru frumsýndir þættir á Stöð 2 sport sem báru nafnið 3. liðið. Völdum dómurum var fylgt eftir í 
leik og starfi hér heima og erlendis. Markmiðið var að gefa innsýn inn í dómaraheiminn. Bak við "3ja liðið" 
eru Egill Arnar Sigurþórsson og félagar hjá Muninn kvikmyndagerð, en Egill er sjálfur fyrrverandi 
landsdómari. Það er mat dómaranefndarinnar að þetta framtak Munins að reyna að sýna hlutina út frá 
sjónarhóli dómaranna hafi verið mjög jákvætt fyrir framþróun dómgæslunnar á Íslandi og aukið skilning 
knattspyrnuaðdáenda á dómarastarfinu. Dómaranefnd KSÍ vill því færa Agli og félögum hjá Munin bestu 
þakkir fyrir frábært framtak.  
 
Kostnaður vegna dómgæslu og eftirlits 2014 
Útgjöld KSÍ vegna dómgæslu árið 2014 var 101 mkr.  
Stærstu liðirnir voru ferðakostnaður, laun og tengd gjöld, 92 mkr.   
 
Lokaorð 
Dómaranefnd KSÍ og starfsfólk dómaramála þakkar aðildarfélögum KSÍ, forráðamönnum þeirra, dómurum 
og eftirlitsmönnum ánægjulegt samstarf á árinu 2014. 
 

Gylfi Þór Orrason, formaður 
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Innlend verkefni dómara 2014 
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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 voru reglulegir þriðjudagsfundir 
nefndarinnar 24 í ár.  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 og var síðastliðið keppnistímabil svipað og árin á 
undan.  Í leikjum Íslandsmóts meistaraflokks voru veitt 3 gul spjöld að meðaltali í leik, en 0,3 rauð í leik.  
Þó er fjöldi spjalda misjafn á milli deilda, til dæmis var að meðaltali veitt 3,7 gul í Pepsi-deild karla en 0,3 
rauð.  Í þriðju deild karla var meðaltalið hins vegar 4,1 gul spjöld og 0,5 rauð.  Í Pepsi-deild kvenna er 
meðaltalið þó mun lægra eða 1,6 gul spjöld og 0,2 rauð.  Í rúmlega 20 tilfellum beitti nefndin þyngri 
refsingum en fólust í sjálfkrafa leikbönnum samkvæmt gildandi reglugerð.  Þetta eru heldur færri tilfelli en 
á árinu 2013. 
 
Sektir vegna refsistiga og brottvísunar þjálfara og starfsmanna liða námu kr. 715.500 tímabilið 2014 sem 
er umtalsverð hækkun frá árinu 2013 (kr. 582.000).  Í þessu samhengi er rétt að benda  á að samkvæmt 
reglugerðabreytingu hækkuðu sektir nokkuð á milli keppnistímabila.  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 2014 á grundvelli háttvísimats eftirlitsmanna KSÍ, en gul og rauð spjöld vega þungt í því mati.  ÍA 
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 þremur kærumálum sem bárust nefndinni og einum þeirra úrskurða 
var áfrýjað til áfrýjunardómstóls KSÍ.  Sjö úrskurðum nefndarinnar í agamálum var áfrýjað til 
áfrýjunardómstóls KSÍ og staðfesti áfrýjunardómstóllinn fimm úrskurði 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. 715.500  

Álftanes        2.000 kr.  

Árborg        2.500 kr.  

Breiðablik     18.250 kr.  

Breiðablik 2        2.500 kr.  

Dalvík/Reynir        5.000 kr.  

Einherji        7.500 kr.  

FH     27.000 kr.  

Fjarðabyggð        2.500 kr.  

Fjölnir        3.750 kr.  

Fram     16.250 kr.  

Fylkir     38.000 kr.  

Grindavík        3.750 kr.  

Grótta        5.000 kr.  

Grundarfjörður        4.500 kr.  

Hamar     27.500 kr.  

Haukar     20.250 kr.  

HK        1.250 kr.  

Huginn        6.500 kr.  

Hvíti riddarinn        5.000 kr.  

Höttur        7.500 kr.  

ÍA     15.000 kr.  

ÍH     30.000 kr.  

ÍR        4.500 kr.  

Ísbjörninn     14.000 kr.  

KA     10.000 kr.  

KB        5.000 kr.  

Keflavík/Njarðvík     16.250 kr.  

KF     27.500 kr.  

KFG        2.500 kr.  

KFR        2.000 kr.  

KH     16.500 kr.  

Kóngarnir        7.500 kr.  

KR     10.000 kr.  

KR/KV     15.000 kr.  

KV     40.000 kr.  

Leiknir/KB        2.500 kr.  

Léttir        6.000 kr.  

Magni     17.500 kr.  

Máni     12.500 kr.  

Njarðvík        4.000 kr.  

Sindri     26.500 kr.  

Sindri/Máni        2.500 kr.  

Skallagrímur     15.000 kr.  

Snæfell        7.500 kr.  

Snæfellsnes        2.500 kr.  

Stál-úlfur     12.500 kr.  

Stjarnan     15.000 kr.  

Stjarnan/Skínandi     10.000 kr.  

Tindastóll     22.500 kr.  

Valur     20.000 kr.  

Vatnaliljur        2.500 kr.  

Víðir     10.000 kr.  

Víkingur Ó.        5.000 kr.  

Víkingur R.     10.000 kr.  

Völsungur     19.000 kr.  

Þór        2.000 kr.  

Þróttur R.     46.250 kr.  

Þróttur V.        2.500 kr.  

Ægir     19.500 kr.  

 
 

 
 
 

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 Óskar Örn Hauksson, KR, háttvísasta leikmanninn í Pepsi-deild karla og Guðmundu 
Brynju Óladóttur, Selfossi, háttvísasta leikmanninn í Pepsi-deild kvenna. Óskar Örn og Guðmunda 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 
 

Háttvísimat eftirlitsmanna 2014 
 

Röð Félag Einkunn 
1 KR 7,97 
2 Fjölnir 7,93 
3 Breiðablik 7,78 
4 ÍBV 7,65 
5 Víkingur R 7,63 
6 Keflavík 7,59 
7 Stjarnan 7,52 
8 Fylkir 7,51 
9 FH 7,50 

10 Þór 7,50 
11 Valur 7,47 
12 Fram 7,23 

 
 

Gul og rauð spjöld 2014 
 

Félag Gul Rauð Refsistig 
Fjölnir 30 2 38 
Breiðablik 35 1 39 
KR 34 3 46 
FH 34 4 50 
ÍBV 39 3 51 
Keflavík 41 3 53 
Stjarnan 33 5 53 
Fylkir 32 6 56 
Valur 53 1 57 
Þór 51 3 63 
Víkingur R. 42 6 66 
Fram 64 3 76 

 
 

KR hlaut Drago-styttuna í Pepsi-deild karla karla 2014 á grundvelli háttvísimats eftirlitsmanna KSÍ. 
 
 

1. deild karla 
 

Gul og rauð spjöld 2014 
 

Félag Gul Rauð Refsistig 
ÍA 31 1 35 
KA 31 3 43 
Leiknir R. 40 2 48 
Grindavík 41 2 49 
Haukar 33 4 49 
HK 39 3 51 
Víkingur Ó. 43 2 51 
Selfoss 40 3 52 
BÍ/Bolungarvík 37 6 61 
KV 45 6 69 
Tindastóll 50 5 70 
Þróttur R. 48 7 76 

 
Handhafi Drago-styttunnar í 1. deild karla 2014 er ÍA. 
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Skýrsla samninga- og félagaskiptanefndar 
 

Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ 2014 skipuðu Jóhannes Ólafsson 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 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Fj. í gildi 
15/01/15 

Fjöldi skráðra  
samninga* 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

288 Pepsi-deild karla 208 12 208 12 169 12 232 12 203 12 
156 1. deild karla 137 11 154 12 152 12 154 12 184 11 

74 2. deild karla 68 8 79 8 112 8 64 9 98 10 
12 3. deild karla 16 2 14 5 15 7 21 4 31 3 

0 4. deild karla 0 0 4 3       

130 Pepsi-deild kvenna 115 10 130 10 122 10 111 10 103 10 
71 1. deild kvenna 83 9 98 10 78 11 91 11 115 9 

            
502 Leikmannssamningar 409 23 362 22 295 24 390 24 362 24 
229 Sambandssamningar 218 25 333 37 353 36 283 32 372 32 

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

 
 
Málum vísað til nefndarinnar 
Framan af starfsári var ekki mörgum málum vísað til nefndarinnar. En líkt og undanfarin ár eru mörg 
ágreiningsefni, sem upp koma, leyst af skrifstofu KSÍ eða einstökum nefndarmönnum. Eftirfarandi mál 
fengu formlega meðhöndlun:  
 
Ósk um undanþágu á félagaskiptum 
Víkingur Reykjavík óskaði eftir undanþágu á félagaskiptum fyrir Michael Maynard Abnett. Staðfesting 
barst ekki fyrir lok félagaskiptagluggans, 15. maí, frá enska knattspyrnusambandinu. Ósk um félagaskiptin 
voru send til Englands 13. maí, en staðfesting barst ekki fyrr en 16. maí. 
Þar sem staðfestingin barst ekki innan tilskildra tímamarka sótti Víkingur R. um undanþágu skv. gr. 10.3 í 
reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum 
málsins uppfyllti leikmaðurinn ekki skilyrði þess að teljast vera samningsleikmaður. Af þeirri ástæðu var 
nefndinni ekki heimilt að leyfa félagaskipti leikmannsins samkvæmt nefndu ákvæði og því beiðni um 
undanþágu hafnað. 
Víkingur R. beitti einnig fyrir sig ákvæðum EES samningsins o.fl. máli sínu til stuðnings. Nefndin taldi sig 
ekki bæra til að fjalla um þær málsástæður. 
 
Kvörtun vegna meintra brota á reglum um samskipti við samningsbundinn leikmann 
Huginn kvartaði yfir því að ÍBV hafi brotið gegn ákvæði 14.13 í reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og 
stöðu leikmanna og félaga, þ.e. gegn ákvæðum um samskipti félaga við samningsbundna leikmenn. 
Eftir að ÍBV hafði svarað meintum ásökunum, og í ljósi þess að Huginn gat ekki stutt kvörtun sína með 
gögnum,  ákvað nefndin að aðhafast ekki frekar í málinu.  

 
Ósk um undanþágu á félagaskiptum 
Valur óskaði eftir undanþágu á félagaskiptum samkvæmt ákvæði 10.3 í reglugerð KSÍ fyrir Hallberu 
Gísladóttur. Hallbera var samningsbundin Torres Calcio á Ítalíu til 1. júní 2014.  Samkvæmt fyrirliggjandi 
gögnum málsins báru lok samnings hennar og ítalska félagsins að með eðlilegum hætti og því ekki um að 
ræða sérstakar og óvenjulegar aðstæður sem umræddu ákvæði er ætlað að taka á.  Af þeirri ástæðu 
hafnaði  nefndin  beiðni um undanþágu samkvæmt nefndu ákvæði. 
 
Emil Atlason gegn KR 
Emil Atlason taldi að ákvæði í leikmannasamningi hans við KR um framlengingu á samningi hans við 
félagið væri ógilt og hann því ekki skuldbundinn félaginu eftir 16. okt. 2014. KR hafði hins vegar tilkynnt 
honum að félagið myndi nýta ákvæði í samningum um framlengingu á leikmannasamningi um eitt ár. 
Gögn málsins voru viðamikil og skiluðu málsaðilar inn ítarlegum greinagerðum frá sínum lögmönnum. Við 
afgreiðslu málsins var stuðst við dómafordæmi hjá FIFA. Nefndin komst að að þeirri niðurstöðu að 
skilyrðum fyrir framlengingu samnings væri uppfyllt og féllst því ekki á kröfu Emils í málinu. 
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Umboðsmenn 
Tanja Tómasdóttir þreytti umboðsmannapróf á árinu.  Hún stóðst prófið og hóf störf.  Einn umboðsmaður, 
Grétar Rafn Steinsson, hætti störfum.  Alls voru 13 umboðsmannssamningar (samningar leikmanns við 
umboðsmann) skráðir hjá skrifstofu KSÍ á árinu.  
 
KSÍ umboðsmenn: 

 Arnór Guðjohnsen 

 Guðlaugur Þór Tómasson 

 Gylfi Sigurðsson 

 Hafþór Hafliðason 

 Halldór Birgir Bergþórsson 

 Magnús Agnar Magnússon 

 Ólafur Garðarsson 

 Tanja Tómasdóttir 
 
 
Fundir og ráðstefnur 
Birkir Sveinsson og Örn Gunnarson voru fulltrúar KSÍ á lagaráðstefnu UEFA um samninga- og 
félagaskiptamál sem haldin var í Genf í september. 
Birkir Sveinsson og Klara Bjartmarz sóttu árlegan samráðsfund norrænu knattspyrnusambandanna um 
móta- og félagaskiptamál í Svíþjóð í byrjun október.  
Í nóvember sótti Klara Bjartmarz norrænan samráðsfund í Kaupmannahöfn um nýja reglugerð FIFA um 
milliliði.  Sú reglugerð leysir af hólmi eldri reglugerð um umboðsmenn.  
 
 
Félagaskipti 
Líkt og undanfarin ár höfðu Klara Bjartmarz og Þorvaldur Ingimundarson umsjón með afgreiðslu 
félagaskipta.  Það var aðeins rólegra hjá Klöru og Þorvaldi þetta árið.  Árið 2014 voru 2.221 félagaskipti 
afgreidd, samanborið við 2.404 árið 2013.  Fjöldi félagaskipta hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 2004 
þegar þau voru 1.246. Lætur nærri að á síðastliðnum tíu árum hafi fjöldi félagaskipta tvöfaldast.  Flest 
félagaskipti á árinu 2014 voru afgreidd í maí, eða 592 talsins.  
Framkvæmdastjóri KSÍ samþykkti eina undanþágu vegna markvarða. 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Fjöldi félagaskipta 2.221 2.404 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 2014  
Flokkuð eftir mánuðum 

146 188 349 234 592 52 321 49 38 155 71 26 

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

 
Jóhannes Ólafsson, 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 Arnar Bill Gunnarsson fræðslustjóri og Dagur Sveinn Dagbjartsson.  
Nefndin hélt 4 bókaða fundi á starfsárinu og voru eftirfarandi mál efst á baugi. 
 
Þjálfaramenntun 
KSÍ býður upp á tvær þjálfaragráður, KSÍ B og KSÍ A.  Þessar gráður hafa hlotið gæðastimpil UEFA og eru 
viðurkenndar í öllum löndum Evrópu.  587 þjálfarar hafa lokið við KSÍ B gráðuna, 184 þjálfarar hafa lokið 
við KSÍ A gráðu til viðbótar og 10 þjálfarar hafa lokið við UEFA Pro gráðu. Rúnar Kristinsson útskrifaðist 
með Pro gráðuna í sumar og Arnar Bill Gunnarsson mun sitja námið 2015-2016. Þjálfarar þurfa svo að 
viðhalda þjálfaragráðunni sinni með 15 tíma endurmenntun á 3 ára fresti.  KSÍ býður reglulega upp á 
endurmenntunarnámskeið. 
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 760 þátttakendur.  KSÍ hefur aðeins einu sinni haldið jafnmarga 
fræðsluviðburði á einu ári en það var árið 2013.  13 markamannsþjálfarar hófu nám á markmannsþjálfara-
námskeiðum okkar sem er mjög ánægjulegt. Ólafur Pétursson, Guðmundur Hreiðarsson og Halldór 
Björnsson sjá um kennslu á námskeiðunum og þeir voru Pat Bonner innan handar 2013 þegar námskeiðið 
var keyrt í fyrsta sinn. Fjölmargir endurmenntunarviðburðir voru í boði á árinu. Vinsælastir voru 
bikarúrslitaráðstefnan þar sem Lars Lagerbäck landsliðsþjálfari og Björn Andersson fyrrum yfirmaður 
Akademíu Bayern München voru með fræðslu, og svo ráðstefna um þjálfun ungra og efnilegra leikmanna 
þar sem Þorlákur Árnason yfirmaður Hæfileikamótunar KSÍ og N1 og þjálfari U17 karla og Heinz 
Russheim frá FC Zürich héldu fyrirlestra.  
 
Eins og undanfarin ár bárum við gæfu til þess að hafa mjög hæfa kennara á námskeiðunum okkar.  Alls 
störfuðu 50 þjálfarar og sérfræðingur hjá okkur á þessu ári og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir:   
Arnar Bill Gunnarsson, Áskell Gíslason, Ásmundur Haraldsson, Birkir Sveinsson, Bjarni Ólafur Birkisson, Bjorn 
Andersson, Daði Rafnsson, Dagur Sveinn Dagbjartsson, Fjalar Þorgeirsson, Freyr Alexandersson, Freyr Sverrisson, 
Friðrik Ellert Jónsson, Fríða Rún Þórðardóttir, Guðmundur Hreiðarsson, Guðni Kjartansson, Ellert Örn Erlingsson, 
Hafdís Inga Hinriksdóttir, Halla Gunnarsdóttir, Halldór Björnsson, Hallur Hallsson, Haukur Ingi Guðnason, Hákon 
Sverrisson, Heimir Hallgrímsson, Heinz Russheim, Hlynur Svan Eiríksson, Hreiðar Haraldsson, Janus Guðlaugsson, 
Kristján Ómar Björnsson, Lars Lagerback, Magnús Már Jónsson, Margrét Lára Viðarsdóttir, Ólafur Kristjánsson, Ólafur 
Pétursson, Ómar Smárason, Ragna Lóa Stefánsdóttir, Ragnhildur Skúladóttir, Reynir Björn Björnsson, Róbert 
Magnússon, Sigurbjörn Hreiðarsson, Sigurður Óli Þorvaldsson, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, Sigurður Þórir 
Þorsteinsson, Skúli Skúlason, Sveinbjörn Brandsson, Úlfar Hinriksson, Þorlákur Árnason, Þorvaldur Árnason, 
Þorvaldur Ingimundarson, Þórir Hákonarson, Örn Ólafsson.  

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

 Arnar Bill Gunnarsson og Dagur Sveinn Dagbjartsson fóru fræðslufund Norðurlandaþjóðanna í Svíþjóð 1.-
3. september. 

 Arnar Bill Gunnarsson fór á ráðstefnu í Róm 9.-10. september sem fjallaði um fjölbreytileika og aðgerðir 
gegn fordómum.  

 Dagur Sveinn Dagbjartsson og Hákon Sverrisson fóru til Svíþjóðar fyrir hönd KSÍ á ráðstefnu þar sem 
yfirskriftin var íþróttafélag framtíðarinnar.  Voru þeir í hópi Íslendinga frá öðrum sérsamböndum. 

 Lars Lagerbäck, Heimir Hallgrímsson og Arnar Bill Gunnarsson sóttu ráðstefnu á vegum FIFA og UEFA í St. 
Pétursborg þar sem Heimsmeistarakeppnin í Brasilíu 2014 var gerð upp. 

 
Fræðsluverkefni UEFA - UEFA Study Group Scheme 
KSÍ tók áfram þátt í stóru fræðsluverkefni á vegum UEFA á árinu sem nefnist UEFA Study Group Scheme. 
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 hélt síðan eitt Study Group námskeið í maí á þessu ári, en þjóðirnar 
sem heimsóttu okkur voru Gíbraltar, Færeyjar og Liechtenstein. Viðfangsefnið var knattspyrna kvenna. 
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UEFA hefur ákveðið að breyta skipulagi þessara viðburða. Frá og með ágúst 2014 fara fleiri þjóðir á hvern 
viðburð en einungis 4-5 fulltrúar frá hverri þjóð í stað 11. Einnig verður viðburðum fækkað þannig að hver 
þjóð fær boð á fjóra viðburði á hverjum tveimur árum.   
 

 KSÍ sendi 11 fulltrúa til Englands í maí á St. George´s Park þar sem viðfangsefnið var afreksþjálfun yngri 
leikmanna. 

 KSÍ sendi 4 fulltrúa til Þýskalands í október þar sem viðfangsefnið var grasrótarknattspyrna.  
 
Styrkir KSÍ til fræðslumála 
KSÍ veitti 9 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: 

 Orri Þórðarson heimsótti Akademíu Ajax Amsterdam. 
 Róbert Magnússon sótti sjúkraþjálfunarráðstefnu í London. 
 Edda Garðarsdóttir fékk styrk til að fara á þjálfararáðstefnu í Malmö í Svíþjóð. 
 Jóhann Kristinn Gunnarsson hlaut styrk til að fara í þjálfaraferð KÞÍ til Þýskalands. 
 Rúnar Kristinsson (tvisvar), Ejub Purisevic (tvisvar) og Ólafur Kristjánsson hlutu styrki til að fara á UEFA Pro 

licence námskeið sem þeir sóttu í Englandi, Bosníu og Danmörku. 

 
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 og alls sóttu 35 þjálfarar skólann 2014. 
  
Lokaorð  
Að ofantöldu má sjá að verkefni Knattspyrnusambandsins á sviði fræðslumála eru ærin og hefur 
fræðsluviðburðum fjölgað umtalsvert á undanförnum árum. Það er jafnframt gleðilegt hvað þjálfarar eru 
duglegir að afla sér aukinnar menntunar og félögin að styðja þá í því verkefni. Fræðslunefnd hefur lagt 
aukna áherslu á námskeið fyrir markmannsþjálfara á undanförnum árum og hefur þeim verið mjög vel 
tekið. Nú er vor í íslenskri knattspyrnu svo eftir er tekið erlendis og hefur það m.a. orðið til þess að nú er 
horft til íslenskra þjálfara þegar ráða á í störf erlendis.  Fræðslunefndin býr að því að hafa mjög öfluga 
starfsmenn, þá Arnar Bill fræðlustjóra og Dag Svein Dagbjartsson, sem halda utan um fræðslumálin og 
sinna því starfi af miklum áhuga og eljusemi. Að lokum vil ég þakka samnefndarmönnum mínum og öðrum 
starfsmönnum KSÍ fyrir samstarfið.  
 

Ragnhildur Skúladóttir, formaður 
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Fræðsluviðburðir KSÍ árið 2014 
Alls 26 fræðsluviðburðir og 760 þátttakendur 

Dagsetning Viðburður Þátttakendur 
24.-26. janúar KSÍ IV námskeið 47 
Janúar - mars KSÍ VII námskeið 18 
31. jan-2. feb Grunnnámskeið í markmannsþjálfun 13 
10.-11. febrúar Endurlífgun fyrir sjúkraþjálfara 27 
21. febrúar Súpufundur – Kynferðislegt ofbeldi í íþróttum 22 
19.-20. mars Kynning á SportsMatrix hugbúnaði 17 
2. apríl Súpufundur – Ferðakostnaður íþróttafélaga 42 
28. apríl Súpufundur – Höfuðhögg í knattspyrnu 23 
3. maí Ráðstefna um fjölgun stúlkna sem æfa fótbolta 27 
19.-22. maí UEFA Study Group – Women´s Football 31 
16. ágúst Bikarúrslitaráðstefna karla 83 
8. september Súpufundur – Vanmat í íþróttum 31 
17.-19. október KSÍ I námskeið ** 40 
24.-26. október KSÍ I námskeið 49 
24.-26. október KSÍ II námskeið 17 
31. okt - 2. nóv KSÍ II námskeið ** 45 
7.-9. nóvember KSÍ V námskeið 29 
7.-9. nóvember Markmannsgráða KSÍ I 13 
14.-16. nóvember KSÍ I námskeið Akureyri 13 
21.-23. nóvember KSÍ III námskeið 37 
28.-30. nóvember KSÍ II námskeið Akureyri 12 
29. nóvember Ráðstefna um þjálfun efnilegra leikmanna 76 
12.-14. desember Markmannsgráða KSÍ II 13 
Allt árið Þjálfaraskóli KSÍ 35 
  ** Tvö námskeið, haldin sömu helgina  
 

Fjöldi þjálfara sem sóttu þjálfaranámskeið KSÍ á árunum 2005-2014 

 
 
Fjöldi þjálfaranámskeiða KSÍ á árunum 2005-2014 
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Skýrsla útbreiðslunefndar 
 

Í útbreiðslunefnd sátu starfsárið 2014-2015 þeir Vignir Már Þormóðsson formaður, Björn Friðþjófsson, 
Tómas Þóroddsson, Jakob Skúlason og Valdemar Einarsson. Starfsmenn nefndarinnar voru Guðlaugur K. 
Gunnarsson og Dagur S. Dagbjartsson.  
 
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.  
 
UEFA Study Group Scheme 
Farið var á UEFA Study Group Scheme um grasrótarmál í Þýskalandi dagana 27.-30. október og fóru þau 
Ragnhildur Skúladóttir formaður fræðslunefndar, Þorlákur Árnason U17 þjálfari, Dagur Sveinn 
Dagbjartsson starfsmaður fræðsludeildar og Guðlaugur Gunnarsson starfsmaður útbreiðslunefndar. Þema 
þessa UEFA Study Group var nýtt fyrirkomulag Grasrótarsáttmála UEFA. Verið er að falla frá stjörnukerfinu 
og fara í Brons, Silfur og Gull viðurkenningar. Í stjörnukerfinu uppfyllti KSÍ 5 stjörnur af 7, en samkvæmt 
nýja kerfinu ætti KSÍ að geta fengið Silfur-viðurkenningu.  Fyrirkomulag breytinganna var kynnt og einnig 
hélt hvert land fyrir sig kynningu á grasrótarstarfi síns lands. 
 
Grasrótarráðstefna Norðurlandanna 
Þorlákur Árnason U17 þjálfari og starfsmaður hæfileikamótunar og Guðlaugur Gunnarsson starfsmaður 
útbreiðslunefndar fóru á grasrótarráðstefnu Norðurlandanna sem var haldin í Færeyjum dagana 3.-5. 
nóvember. Norðurlöndin fóru yfir nýja Grasrótarsáttmálann auk þess sem Færeyingar fóru yfir hvernig 
staðið væri að útbreiðslu knattspyrnu í Færeyjum.  Einnig flutti Magni Mohr áhugaverðan fyrirlestur um 
fótbolta-fitness, en rannsóknir sýna að knattspyrna er mun heilsusamlegri líkamsrækt en aðrar íþrótta-
greinar vegna fjölbreytni hlaupalengda og hreyfinga sem fylgja því að leika knattspyrnu! 
 
Útbreiðsluverkefni árið 2014 
Grasrótardagur UEFA 2014 var 24. maí og í tengslum við hann voru haldnir Íslandsleikar Special Olympics 
í samstarfi við Íþróttasamband fatlaðra og KR. Leikarnir voru haldnir á KR-velli, leikin var Unified 
knattspyrna, og meðspilarar voru ættingjar og vinir leikmanna. Fyrir mót hlupu lögreglumenn kyndilhlaup 
frá Alþingishúsinu og að KR-velli og Lars Lagerbäck landsliðsþjálfari afhenti verðlaun að leikunum 
loknum. 
 
Íslandsleikarnir eru að öllu jöfnu haldnir tvisvar á ári að vori og hausti. Haustmótið var að þessu sinni 
haldið í Reykjaneshöllinni í samstarfi við Íþróttafélagið Nes, sem er íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum. 
Lögreglumenn hlupu kyndilhlaupið og tóku síðan þátt sem meðspilarar ásamt drengjum í 4. flokki 
Keflavíkur. 
 
Þorlákur Árnason U17 landsliðsþjálfari og starfsmaður hæfileikamótunar sinnti jafnframt útbreiðslustarfi 
í ferðum sínum vítt og breitt um landið, og flutti hann fyrirlestra um fyrirmyndir, þar sem hann tók m.a. 
dæmi af fyrirmyndum af hverju svæði eða bæjarfélagi og benti krökkunum á hversu mikilvægt og hversu 
langt þau gætu náð út frá þessum fyrirmyndum. Þorlákur fór í heimsókn til Víkur í Mýrdal 23.-24. 
nóvember og var með fyrirlestur og æfingar fyrir börn og unglinga. Einnig stóð til að fjórar landsliðskonur 
færu til Fjarðabyggðar og tækju þátt í stúlknadegi, en því var frestað þar sem ekki var flogið á Egilsstaði.  
 
Viðurkenningar fyrir grasrótarviðburði 
Á ársþingi KSÍ 2014 hlaut Fram sérstaka viðurkenningu fyrir besta grasrótarverkefni 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. 
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Iðkendafjöldi 
ÍSÍ tekur árlega saman tölfræði yfir iðkendur hjá sérsamböndunum.  Tölur sem birtar eru í árslok 2014 
eru fyrir árið 2013.  Sem fyrr eru langflestir iðkendur hjá KSÍ, og fjölgar þeim nokkuð milli áranna 2012 og 
2013.  Skráðum iðkendum í knattspyrnu fjölgar um 5,30% milli ára og voru iðkendur árið 2013 alls 
20.715 talsins. Þetta er fjölgun um 1.043 iðkendur frá árinu 2012 og er fjölgun í öllum aldurshópum.   
 
Geta þarf þess að í tölum ÍSÍ er ekki tekið tillit til þeirra fjölmörgu iðkenda sem leika í utandeildum, eða 
þeim sem leika t.d. hádegis- eða kvöldbolta með vinum og kunningjum, þ.e. unga jafnt sem aldna sem leika 
knattspyrnu eingöngu sér til skemmtunar og heilsubótar. Í tölum ÍSÍ er einungis um að ræða skráða 
iðkendur hjá íþróttafélögunum sem stunda knattspyrnu á vegum þeirra.  
 
Gæðavottun knattspyrnuskóla 
Enginn nýr knattspyrnuskóli sótti um gæðavottun sumarið 2014. Knattspyrnuskólar Breiðabliks, Fjölnis, 
Fylkis, Fram, Gróttu, Hauka, HK, ÍR, Vals, Víkings R. og Þróttar R. hlutu allir áframhaldandi gæðavottun 
fyrir árið 2015. 
 
Að lokum 
Í grasrótarstarfinu er höfð að leiðarljósi sú meginregla að knattspyrna er fyrir alla óháð staðsetningu, kyni, 
aldri, getu eða líkamlegu atgervi.  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 vel samanborið 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.   
 
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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Skýrsla hæfileikanefndar 
 

Í hæfileikanefnd árið 2014 sátu Þórarinn Gunnarsson formaður, Einar Hermannsson, Hjördís 
Baldursdóttir, Íris Björk Eysteinsdóttir, Jóhann Torfason, Unnsteinn Jónsson og Þorsteinn Hilmarsson.  
Starfsmaður nefndarinnar var Guðlaugur Gunnarsson.  Umsjónarmaður með hæfileikamótun KSÍ og N1 
árið 2014 var Þorlákur Árnason. 
 
Hæfileikanefnd KSÍ er skipuð og starfar samkvæmt ákvæði 29. greinar laga KSÍ og er ætlað að skipuleggja 
hæfileikamótun yngri leikmanna, í samráði við landsliðsnefndir. 
 
Eitt af lykilverkefnum nefndarinnar er hæfileikamótun KSÍ og N1, sem var í umsjón Þorláks Árnasonar.  
Þorlákur fór í á þriðja tug heimsókna vítt og breitt um landið, fundaði með fulltrúum félaga, hélt fyrirlestra 
fyrir iðkendur og stjórnaði æfingum.  Alls tóku 425 leikmenn þátt í æfingunum - strákar og stelpur á 
aldrinum 13-14 ára. 

Helstu markmið hæfileikamótunar KSÍ og N1: 

 Fjölga þeim leikmönnum sem fylgst er með. 

 Fylgjast með yngri leikmönnum en áður og undirbúa þá fyrir hefðbundnar landsliðsæfingar. 

 Koma á móts við minni staði á landsbyggðinni og mæta þeirra þörfum. 

 Koma á móts við leikmenn stærri félaga á höfuðborgarsvæðinu sem að öllu jöfnu væru ekki valdir 

á landsliðsæfingar. 

 Bæta samskipti við aðildarfélögin og kynna fyrir þeim stefnu KSÍ í landsliðsmálum. 

 Undirbúa leikmenn enn betur til þess að mæta á landsliðsæfingar seinna með fræðslu. 

Lokaorð 
Þorlákur Árnason hefur horfið til starfa í Svíþjóð og vil ég þakka honum mikið og gott starf á árinu.  
Halldór Björnsson hefur verið ráðinn í stað Þorláks og væntum við mikils af áframhaldandi starfi hans. 
Meðnefndarmönnum mínum  og starfsmanni nefndarinnar þakka ég gott og ánægjulegt samstarf.  
 
 

Þórarinn Gunnarsson, formaður  
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Úrtökumót KSÍ 2014 – Drengir f. 1999 
 

 

Félag Nafn 
Afturelding Jason Daði Svanþórsson 
Afturelding Kolfinnur Ernir Kjartansson 
Álftanes Atli Dagur Ásmundsson 
Breiðablik Andri Már Strange 
Breiðablik Arnar Steinn Helgason 
Breiðablik Björgvin Þór Halldórsson 
Breiðablik Hrannar Hlíðdal Þorvaldsson 
Breiðablik Kári Steinn Hlífarsson 
Dalvík Þröstur Mikael Jónasson 
FH Davíð Ingvarsson 
FH Óliver Snær Ægisson 
FH Örvar Eggertsson 
Fjölnir Benedikt Daríus Garðarsson 
Fjölnir Djorde Panic 
Fjölnir Fannar Örn Fjölnisson 
Fram Axel Harðarson 
Fram Magnús Snær Dagbjartsson  
Fram Óli Anton Bieltvedt 
Fram Trausti Freyr Birgisson 
Fylkir Alexander Á. M. Sigurðsson 
Fylkir Arnór Gauti Brynjólfsson 
Fylkir Valdimar Þ. Ingimundarson 
Grótta Jóhann Hrafn Jóhannsson 
Grótta Kristófer Scheving 
Grótta Sindri Már Friðriksson 
Haukar Birkir Orri Ragnarsson 
Haukar Eyþór Eysteinsson 
Haukar Ísak Brynjarsson 
HK Eiður Gauti Sæbjörnsson 
Höttur Ívar Aron Viggósson 
  
  
  

Félag Nafn 
ÍA Arnór Sigurðsson  
ÍA Guðfinnur Þór Leósson 
ÍA Hilmar Halldórsson 
ÍA Hlynur Sævar Jónsson 
ÍBV Felix Örn Friðriksson 
ÍBV Sigurður A. Magnússon 
ÍR Georg Bjarnason 
KA Aron Dagur Jóhannsson 
KA Áki Sölvason 
KA Daníel Hafsteinsson 
Keflavík Ingimundur A. Guðnason 
Keflavík Júlíus Davíð Júlíusson 
Keflavík Ólafur Ingi Jóhannsson 
Keflavík Stefán A. Ljubicic 
Keflavík Þröstur Ingi Smárason 
Kormákur Viktor Ingi Jónsson 
KR Ástbjörn Þórðarson 
Leiknir R Daníel Dagur Bjarmason 
Reynir Adam Árni Róbertsson 
Selfoss Andri Einarsson 
Sindri Gísli Þórarinn Hallsson 
Stjarnan Gunnar H. Hálfdánarson 
Stjarnan Vigfús H. O. Árnason 
Tindastóll Jónas Aron Ólafsson 
Tindastóll Sigurður B. Aadnegard 
Valur Rf Marteinn Már Sverrisson 
Víkingur R Sölvi Daníelsson 
Völsungur Ágúst Þór Brynjarsson 
Þór Guðni Sigþórsson 
Þór Nökkvi Þeyr Þórisson 
Þróttur R Gústav Kári Óskarsson 
Þróttur R Júlíus Óskar Ólafsson 
Þróttur N Marinó Máni Atlason 
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Úrtökumót KSÍ 2013 – Stúlkur f. 1999 
 

 

Félag Nafn 
BÍ/Bolungarvík Natalia Kaja Fjölnisdóttir 
Breiðablik Hrafnhildur Hjaltalín 
Breiðablik Kristín Dís Árnadóttir 
Breiðablik Fanney Einarsdóttir 
Breiðablik Guðrún Gyða Haralz 
Breiðablik Agla María Albertsdóttir 
FH Rannveig Bjarnadóttir 
Fjölnir Kolbrún Tinna Eyjólfsdóttir 
Fram Esther Ruth Aðalsteinsdóttir 
Fram Valdís Harpa Porca 
Fylkir Katrín Mist Kristinsdóttir 
Fylkir Lilja Vigdís Davíðsdóttir 
Fylkir Thelma Lóa Hreiðarsdóttir 
Grindavík Ísabel Jasmín Almarsdóttir 
Grindavík Dröfn Einarsdóttir 
Grótta Sofía Elsie Guðmundsdóttir 
Haukar Dagrún Birta Karlsdóttir 
Haukar Nadía Atladóttir 
Haukar Andrea Anna Ingimarsdóttir 
HK Ísabella Eva Aradóttir 
HK Ragnheiður K. Hálfdánardóttir 
HK Berglind Elsa Róbertsdóttir 
ÍA Sandra Ósk Alfreðsdóttir 
ÍA Helga Marie Gunnarsdóttir 
ÍA Eva María Jónsdóttir 
ÍBV Inga Hanna Bergsdóttir 
ÍBV Bríet Stefánsdóttir 
  
  

Félag Nafn 
KA Æsa Skúladóttir 
KA Saga Líf Sigurðardóttir 
KA Margrét Árnadóttir 
KA Véný Skúladóttir 
Keflavík Aníta Lind Daníelsdóttir 
KR Petra Ósk Hafsteinsdóttir 
KR Ásdís Karen Halldórsdóttir 
Selfoss Kolbrún Ýr Karlsdóttir 
Sindri Ólöf María Arnarsdóttir 
Stjarnan Hekla Mist Valgeirsdóttir 
Stjarnan Alma Diljá Almarsdóttir 
Stjarnan María Sól Jakobsdóttir 
Tindastóll Hrafnhildur Baldursdóttir 
Tindastóll Vigdís Edda Friðriksdóttir 
Valur Eydís Arnarsdóttir 
Valur Harpa Karen Antonsdóttir 
Valur Eva María Jónsdóttir 
Valur Rakel Leósdóttir 
Víðir  Brynja Pálmadóttir 
Víðir Stígheiður Sól Einarsdóttir 
Víkingur R Eyvör Halla Jónsdóttir 
Víkingur R Margrét Eva Sigurðardóttir 
Víkingur R Stefanía Ásta Tryggvadóttir 
Þór Tinna Árnadóttir 
Þór  Una Karen Jónsdóttir 
Þróttur N Telma Ívarsdóttir 
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Knattspyrnuskóli KSÍ - Drengir fæddir 2000 

 

Félag Nafn 
Afturelding Bjarki Steinn Bjarkason 
Álftanes Kjartan Matthías Antonsson 
BÍ/Bolungarvík Birkir Eydal 
Breiðablik  Gabríel Þór Stefánsson 
Dalvík Rúnar Helgi Björnsson 
FH Jón Eyjólfur Guðmundsson 
Fjölnir Elvar Otri Hjálmarsson 
Fram Unnar Steinn Ingvarsson 
Fylkir Pétur Guðbjörn Sigurðsson 
Grindavík Viktor Guðberg Hauksson 
Grótta Viðar Snær Viðarsson 
Grundarfjörður Gunnar Gunnarsson 
Haukar Þórir Jóhann Helgason 
HK Birkir Blær Laufdal Kristinsson 
Hvöt Bergsveinn Snær Þorsteinsson 
Hörður Einar Jónsson 
Höttur Stefán Ómar Magnússon 
ÍA Ísak Máni Sævarsson 
ÍBV Guðlaugur Gísli Guðmundsson 
ÍR Máni Arnarsson 
KA Frosti Brynjólfsson 
Keflavík Ísak Óli Ólafsson 
KF Guðmundur Árni Andrésson 
KFR Þormar Elvarsson 
KR Hjalti Sigurðsson 
Leiknir  Beniamin Hoti 
Leiknir F Kifah Moussa Mourad 
Njarðvík Atli Geir Gunnarsson 
Reynir H Ívar Reynir Antonsson 
Reynir/Víðir Róbert Páll Arason 
Selfoss Anton Breki Viktorsson 
Sindri Hafþór Logi Heiðarsson 
Stjarnan Ólafur Bjarni Hákonarson 
Tindastóll Konráð Karel Gíslason 
Valur Cristian Andres Catano 
Valur Rf Henrý Elís Gunnlaugsson 
Víkingur Ó Sumarliði Kristmundsson 
Völsungur Daníel M Reykjalín Hreiðarsson 
Þór  Birkir Heimisson 
Þróttur N Þórarinn Örn Jónsson 
Þróttur R Andri Sævarsson 
Þróttur V Arnar Egill Hilmarsson 
Ægir Benjamín Þorri Benjamínson 
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Knattspyrnuskóli KSÍ - Stúlkur fæddar 2000 
 
 

Félag Nafn 
Afturelding Einhildur María Traustadóttir 
Álftanes Salka Ármannsdóttir 
BÍ/Bolungarvík Auður Líf Benediktsdóttir 
Breiðablik Thelma Líf Theodórsdóttir 
Dalvík Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir 
FH Aþena Þöll Gunnarsdóttir 
Fjölnir Rósa Pálsdóttir 
Fram Júlíana Dögg Chipa 
Fylkir Lovísa Guðrún Einarsdóttir 
Grindavík Kristín Anitudóttir Mcmillan 
Grótta Berta Sóley Sigtryggsdóttir 
Grundarfjörður Alma Jenný Arnarsdóttir 
Haukar Katrín Hanna Hauksdóttir 
HK Sara Kristín Víðisdóttir 
Hvöt Alma Einarsdóttir 
ÍA Karen Þórisdóttir 
ÍBV Eva Lind Ingadóttir 
ÍR Dagbjört Sara Imsland 
KA Arna Kristinsdóttir 
Keflavík Viktoría Sól Sævarsdóttir 
KF Helga Dís Magnúsdóttir 
KFR Saga Tíbrá Bergmann 
Kormákur Thelma Rún Magnúsdóttir 
KR Telma Sif Búadóttir 
Leiknir F Rebekka Ýr Unnarsdóttir 
Reynir H Kristín Olsen Óskarsdóttir 
Selfoss Unnur Dóra Bergsdóttir 
Sindri Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir 
Stjarnan Elín Helga Ingadóttir 
Tindastóll Laufey Harpa Halldórsdóttir 
Valur Hlín Eiríksdóttir 
Valur Rf Berglind Eir Ásgeirsdóttir 
Völsungur Alexandra Dögg Einarsdóttir 
Þór  Hulda Björg Hannesdóttir 
Þróttur R Alda Ægisdóttir 
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Markmannsskóli KSÍ – 4. flokkur karla 

 

Félag Nafn 

BÍ/Bolungarvík Þráinn Ágúst Arnaldsson 

Breiðablik Patrik Sigurður Gunnarsson 

Breiðablik Elías Rafn Ólafsson 

Breiðablik Viktor Freyr Sigurðarson 

FH Sigurður Tómas Hjartarson 

FH Viðar Aron Jónsson 

Fram Rafal Stefán Daníelsson 

Fram Halldór Sigurðsson 

Fram Gunnar Dan Þórðarson 

Fylkir Hrannar Máni Eyjólfsson 

Fylkir Daníel Bjartmar Valsson 

Grindavík Júlíus Gian Jóhannsson 

Grindavík Ásgeir Þór Elmarsson 

HK Hjörvar Daði Arnarsson 

HK Kjartan Bogi Jónsson 

ÍA Marvin Steinarsson 

ÍA Aron Bjarki Kristjánsson 

ÍBV Grétar Þorgils Grétarsson 

KF Árni Haukur Þorgeirsson 

KR Oddur Ingi Bjarnason 

KR Ómar Castaldo Einarsson 

Njarðvík Brynjar Atli Bragason 

Stjarnan Eiður Orri Kristjánsson 

Stjarnan Aron Óskar Þorleifsson 

Tindastóll Óðinn Smári Albertsson 

Tindastóll Gunnar Valur Jónsson 

Víkingur R. Emil Andri Auðunsson 

Þróttur Baldvin Helgason 
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Markmannsskóli KSÍ – 4. flokkur kvenna 

 

Félag Nafn 

Afturelding Fanney Björk Guðmundsdóttir 

BÍ/Bolungarvík Ísabella Rut Benediktsdóttir 

Breiðablik Guðrún Vala Matthíasdóttir 

Breiðablik Valdís Anna Orradóttir 

FH Aníta Dögg Guðmundsdóttir 

Fylkir Sólrún Elín Freygarðsdóttir 

Grindavík Ólöf Rún Óladóttir 

Haukar Katrín Hanna Hauksdóttir 

HK Emilía Einarsdóttir 

ÍA Júlía Rós Þorsteinsdóttir 

ÍA Katrín María Óskarsdóttir 

ÍA María Mist Guðmundsdóttir 

Keflavík Helga Sif Árnadóttir 

KF  Helga Dís Magnúsdóttir 

KFR Birta Númadóttir 

KR Margrét Steinþórsdóttir 

Stjarnan Svanhvít Ósk Björnsdóttir 

Tindastóll Helga Júlíana Guðmundsdóttir 

Víkingur Ó. Birta Guðlaugsdóttir 
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Skýrsla mannvirkjanefndar 

 
Í mannvirkjanefnd sátu eftirtaldir árið 2014: Gísli Gíslason formaður, sem tók við formennsku af Lúðvík 
Georgssyni í marsmánuði, Bjarni Þór Hannesson, Margrét Leifsdóttir, Kristján Ásgeirsson, Jón Runólfsson, 
Rúnar V. Arnarson og Þorbergur Karlsson.  Starfsmaður nefndarinnar var Jóhann G. Kristinsson.  Nefndin 
hélt 5 bókaða fundi á starfsárinu. 
 
Að venju var farið yfir ástand valla og aðstöðu vegna afgreiðslu á vallarleyfum.  Talsvert hefur áunnist í 
framkvæmdum við velli og á flestum leikvöllum eru það minniháttar atriði sem félögin þurfa að lagfæra.  
Þó eru undantekningar þar á, m.a. tengdar aðstöðu áhorfenda og frágangi á áhorfendastúkum. 
 
Mannvirkjanefndin fór í byrjun nóvembermánaðar í heimsókn til FH-inga og fékk þar góða yfirferð á 
fyrirhuguðum framkvæmdum félagsins í Kaplakrika.  Þar eru hafnar framkvæmdir við lítið knattspyrnu-
hús, en í undirbúningi að reisa þar einnig keppnishús með velli í fullri stærð.  Framundan eru einnig 
framkvæmdir við stækkun stúku og gervigrasvelli.  Á fundi nefndarinnar í janúar var m.a. rætt um 
væntingar Aftureldingar um byggingu knattspyrnuhúss og gervigrasvallar í Mosfellsbæ. 
 
Fjallað var um framkvæmdir við Laugardalsvöll, en á árinu voru flóðljós vallarins endurnýjuð og ljósmagn 
þeirra aukið til að nálgast reglur FIFA og UEFA úr 800 lux í 1000 lux, en til að ná 1500 lux þarf að fjölga 
ljóskösturum.  Nefndin ræddi einnig um hugmyndir að endurbyggingu Laugardalsvallar í framhaldi af 
afstöðu KSÍ og FRÍ um að best væri að aðgreina aðstöðu knattspyrnunnar og  frjálsra íþrótta.  Á fyrri hluta 
ársins kom Alan Ferguson til landsins vegna styrkbeiðni KSÍ til UEFA um lagfæringar á vellinum og var þá 
m.a. skoðað að taka upp gras vallarins og nútímavæða með undirhitun og vökvunarkerfi.  Endurbygging 
vallarins í heild er hins vegar stórt verkefni sem ræða þarf við Reykjavíkurborg og ríkið, en nefndin fjallaði 
m.a. um þá hugmyndafræði sem vinna þyrfti að skipulagi og hugsanlegri starfsemi á og í nágrenni 
vallarins. 
 
Bjarni Þór Hannesson fór á tvær ráðstefnur um vallarmál.  Annars vegar í Manchester þar sem FIFA hélt 
fund um grasvallargæði ("pitch improvement program") og hins vegar ráðstefnu um kalvandamál, en 
málefnið var einnig rætt í nefndinni eftir harðan frostavetur og afar slæmt ástand grasvalla í upphafi 
keppnistímabils.  Bjarni gerði grein fyrir stöðu vallarmála á fundi nefndarinnar og á fundi Samtaka íþrótta- 
og golfvallarstjóra á Íslandi.  Í lok árs gerðu KSÍ og SÍGÍ með sér formlegan samning um samstarf þar sem 
rammi er settur utan um samstarf aðila.  Bjarni Þór gerði einnig grein fyrir "pulsuhitun" Laugardalsvallar í 
aðdraganda umspilsleiks Íslands gegn Króatíu fyrir heimsmeistaramótið í Brasilíu. 
 
Mannvirkjanefndin samþykkti að taka saman bækling eða vefútgáfu þar sem settar eru fram upplýsingar 
um helstu velli landsins og fróðleikur um þá aðstöðu sem vellirnir hafa upp á að bjóða. 
 
Formaður heimsótti velli á Austurlandi í júlímánuði, m.a. Vopnafjörð, Seyðisfjörð, Egilsstaði, Eskifjörð og 
Fáskrúðsfjörð.  Þar hefur verið unnið að því að bæta aðstöðu á ýmsum sviðum.  Þá fór hann einnig í 
heimsókn í Vogana þar sem Þróttarar tóku í notkun nýja áhorfendastúku og á Fylkisvöll þar sem glæsileg 
áhorfendastúka var tekin í notkun. 
 
Að hausti kom upp umræða um öryggismál á leikvöllum m.a. hæð handriða í stúkum.  Mannvirkjanefndin 
taldi að víða væri eftirliti byggingafulltrúa sveitarfélaga ábótavant, en nefndin treystir á að úttekt vallanna 
uppfylli skilyrði byggingareglugerðar. 
 
Þá fór nefndin að venju yfir umsóknir um framlög úr mannvirkjasjóði KSÍ. 
 

Gísli Gíslason, formaður   
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Heiðursviðurkenningar 
 

Eftirtaldir fengu heiðursviðurkenningu frá KSÍ á árinu: 
 

Viðurkenning Nafn Félag 

Heiðurskross Guðni Kjartansson KSÍ 

Heiðurskross Jón Gunnlaugsson KSÍ 

Gull Atli Steinarsson Fv. íþróttafréttamaður 

Gull Gunnar Gunnarsson Valur 

Gull Haukur Bjarnason Fram 

Gull Lúðvík S. Georgsson KR 

Gull Ólafur Hannesson KR 

Silfur Ómar Jóhannsson KÞÍ 

 
 


