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Stjórn og nefndir KSÍ 
 
Stjórn 
Eggert Magnússon, formaður 
Halldór B Jónsson, varaformaður 
Eggert Steingrímsson, gjaldkeri 
Jón Gunnlaugsson, ritari 
Ágúst Ingi Jónsson 
Ástráður Gunnarsson 
Björn Friðþjófsson 
Ingibjörg Hinriksdóttir 
Lúðvík S Georgsson 
 
Varastjórn 
Kjartan Daníelsson 
Jóhannes Ólafsson 
Þórarinn Gunnarsson 
 
Landshlutafulltrúar 
Guðmundur Ingvason, Austurland 
Jakob Skúlason, Vesturland 
Einar Friðþjófsson, Suðurland 
Ómar Bragi Stefánsson, Norðurland 
   
Framkvæmdastjórn 
Eggert Magnússon, formaður 
Eggert Steingrímsson 
Halldór B Jónsson 
Jón Gunnlaugsson 
Lúðvík S Georgsson 
 
Starfsfólk 
Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 
Birkir Sveinsson, mótastjóri 
Eyjólfur Sverrisson, útbreiðslumál 
Gunnar Gylfason, landsliðsmál  
Halldór Örn Þorsteinsson, mótamál 
Klara Bjartmarz, skrifstofustjóri 
Margrét Elíasdóttir, ritari 
Ómar Smárason, leyfisstjóri 
Pálmi Jónsson, fjármálastjóri 
Ragnheiður Elíasdóttir, ritari 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, fræðslustjóri 
Jóhann G Kristinsson, vallarstjóri 
 
Landsliðsnefnd 
Eggert Magnússon, formaður 
Ásgeir Sigurvinsson 
Eggert Steingrímsson 
Halldór B Jónsson 
Jón Gunnlaugsson 
 
Landsliðsnefnd U21 
Jóhannes Ólafsson, formaður 
Ágúst Ingi Jónsson 
Lúðvík S Georgsson 
Viðar Halldórsson 
Vignir Már Þormóðsson 
 
Unglinganefnd 
Ástráður Gunnarsson, formaður 
Björn Friðþjófsson 
Ingvar Guðjónsson 
Sigurður Helgason 
Steinn Halldórsson 
Þórarinn Gunnarsson 
 
Landsliðsnefnd kvenna 
Jón Gunnlaugsson, formaður 
Einar Friðþjófsson 

Ingibjörg Hinriksdóttir 
 
Unglinganefnd kvenna 
Ingibjörg Hinriksdóttir, formaður 
Kristín Arnþórsdóttir 
Margrét Ákadóttir 
Ólafur B Halldórsson 
 
Þjálfarar landsliða 
Ásgeir Sigurvinsson, A lið karla 
Logi Ólafsson, A lið karla 
Ólafur Þórðarson, U21 lið karla 
Guðni Kjartansson, U19 lið karla 
Lúkas Kostic, U17 lið karla 
Freyr Sverrisson, U16 lið karla 
Helena Ólafsdóttir, A lið kvenna 
Úlfar Hinriksson, U21 lið kvenna 
Ólafur Guðbjörnsson, U19 lið kvenna 
Ragnhildur Skúladóttir, U17 lið kvenna 
 
Starfsmenn landsliða 
Sigurjón Sigurðsson, læknir A liðs karla 
Sveinbjörn Brandsson, læknir A liðs karla og A liðs kvenna 
Kristleifur Brandsson, sjúkraþj. A liðs karla 
Stefán Stefánsson, sjúkraþj. A liðs karla 
Guðmundur R Jónsson, liðsstjóri A liðs karla 
Hjalti Kristjánsson, læknir U21 liðs karla 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson, liðsstjóri U21 liðs karla 
Einar Jónsson, læknir U19 og U17 liða karla 
Björn Gunnarsson, liðsstjóri U19 liðs karla 
Gunnlaugur Hreinsson, liðsstjóri U17 liðs karla 
Kristján H Ragnarsson, sjúkraþj. A liðs kvenna 
Ásta B Gunnlaugsdóttir, liðsstjóri A liðs kvenna 
Kristjana Jónasdóttir, sjúkraþj. U21 liðs kvenna 
Margrét Elíasdóttir, liðsstjóri U21 liðs kvenna 
Hjörtur Hauksson, læknir U19 liðs kvenna 
Helena Magnúsdóttir, sjúkraþj. U19 og U17 liða kv.   
Ingigerður Júlíusdóttir, liðsstjóri U19 liðs kvenna 
Linda Persson, sjúkraþj. U17 liðs kvenna 
Kristrún L Daðadóttir, liðsstjóri U17 liðs kvenna 
Margrét Ákadóttir, liðsstjóri U17 liðs kvenna 
 
Mótanefnd 
Halldór B Jónsson, formaður 
Atli Þórsson 
Ágúst Ingi Jónsson 
Björn Friðþjófsson 
Ingibjörg Hinriksdóttir 
Kjartan Daníelsson 
 
Dómaranefnd 
Halldór B Jónsson, formaður 
Eysteinn Guðmundsson 
Ingi Jónsson 
Kári Gunnlaugsson  
Sigurður Hannesson 
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Aganefnd 
Ágúst Ingi Jónsson, formaður 
Gunnar Guðmundsson  
Sigurður I Halldórsson  
Ásgeir Ármannsson (til vara) 
Einar M Árnason (til vara) 
Helgi R Magnússon (til vara) 
 
Háttvísinefnd 
Ásgeir Sigurvinsson 
Helena Ólafsdóttir 
Logi Ólafsson 
Óskar Jónsson 
Víðir Sigurðsson 
 
Samninga- og félagaskiptanefnd 
Þórarinn Gunnarsson, formaður 
Lúðvík S Georgsson 
Steinar Þór Guðgeirsson 
Guðmundur H Pétursson (til vara) 
Jóhann Albertsson (til vara) 
Páll Bragason (til vara) 
 
Fræðslunefnd 
Ingibjörg Hinriksdóttir, formaður 
Ástráður Gunnarsson 
Guðni Kjartansson 
Kjartan Daníelsson 
Lúðvík S Georgsson 
Örn Ólafsson  
 
Laga- og leikreglnanefnd 
Lúðvík S Georgsson, formaður 
Páll Bragason 
Steinar Þór Guðgeirsson 
 
Mannvirkjanefnd 
Lúðvík S Georgsson, formaður 
Ásthildur Helgadóttir 
Jón Runólfsson 
Kristján Ásgeirsson 
Þorbergur Karlsson 
 
Fjárreiðunefnd 
Eggert Magnússon, formaður 
Eggert Steingrímsson 
Geir Þorsteinsson 
Pálmi Jónsson 
 
Kjörnefnd 
Viðar Halldórsson, formaður 
Árni Óðinsson 
Páll Bragason 
 
Rekstrarstjórn Laugardalsvallar 
Eggert Magnússon, formaður 
Eggert Steingrímsson 
Geir Þorsteinsson 
Ómar Einarsson 
Reynir Ragnarsson 
 
Dómstóll KSÍ 
Gunnar Guðmundsson, formaður 
Ásbjörn Jónsson 
Halldór Frímannsson  
Halldór Halldórsson 
Hilmar Gunnlaugsson 
 
 
Áfrýjunardómstóll KSÍ 
Jón Steinar Gunnlaugsson, forseti 

Guðmundur Jónsson 
Jón Gunnar Zoëga 
Guðmundur Pétursson (til vara) 
Guðmundur Þórðarson (til vara) 
Lúðvík Örn Steinarsson (til vara) 
Helgi V. Jónsson (til vara) 
Jóhannes Albert Sævarsson (til vara) 
 
Samráðsnefnd 
Eggert Magnússon, formaður 
Geir Þorsteinsson 
Finnur Thorlacius 
Gunnar Sigurðsson 
Þórir Jónsson 
Árni Óðinsson 
Magnús Skúlason 
Rúnar Arnarson 
Kristinn Daníelsson 
Þórir Hákonarson 
 
Kjörnir skoðunarmenn KSÍ  
Hannes Þ Sigurðsson    
Haukur Gunnarsson 
Reynir Karlsson (til vara) 
Þórður Þorkelsson (til vara) 
 
Lækna- og heilbrigðisnefnd 
Sigurjón Sigurðsson, formaður 
Böðvar Örn Sigurjónsson 
Einar Jónsson 
Gunnar Sverrisson 
Sveinbjörn Brandsson 
 
Milliþinganefnd um samninga og félagaskipti 
Lúðvík S Georgsson, formaður 
Ámundi Halldórsson 
Gísli Sváfnisson 
Páll Bragason 
Steinar Þór Guðgeirsson 
 
Útbreiðslunefnd 
Björn Friðþjófsson, formaður 
Guðmundur Ingvason 
Jakob Skúlason 
Einar Friðþjófsson 
Ómar Bragi Stefánsson 
 
Leyfisráð KSÍ 
Lúðvík S Georgsson, formaður 
Páll Bragason 
Steinar Þór Guðgeirsson 
Stefán Bergsson 
Örn Gunnarsson 
 
Leyfisdómur KSÍ 
Sveinn Jónsson, formaður 
Elías Hergeirsson 
Ragnar Gíslason 
Rúnar Gíslason 
Stefán Gunnlaugsson 
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Skýrsla landsliðsnefndar 
 

Í nefndinni sátu Eggert Magnússon, formaður, Ásgeir Sigurvinsson, Eggert Steingrímsson,  Halldór B 
Jónsson og Jón Gunnlaugsson.  Með nefndinni störfuðu Geir Þorsteinsson og Gunnar Gylfason.  
Þjálfari landsliðsins í fyrstu tveimur landsleikjum ársins var Atli Eðvaldsson og honum til aðstoðar 
voru þeir Guðmundur Hreiðarsson og Guðni Kjartansson.  Atli sagði upp starfi sínu sem 
landsliðsþjálfari í maí og við tóku þeir Ásgeir Sigurvinsson og Logi Ólafsson, fyrst sem tímabundnir 
þjálfarar en síðar var gerður við þá samningur til ársloka 2005. Læknar landsliðsins voru Sigurjón 
Sigurðsson og Sveinbjörn Brandsson. Stefán Stefánsson og Kristleifur Brandsson voru sjúkraþjálfarar, 
en liðsstjórar voru Guðmundur Jónsson og Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
 
Verkefni og leikmenn 
Landsliðið lék 8 leiki á árinu, sex leiki í undankeppni EM 2004 og tvo vináttuleiki.  Sigur vannst í 
þremur leikjum, tveimur leikjum lauk með jafntefli, en þrír leikir töpuðust.  Í þessum leikjum léku 37 
leikmenn, þar af 3 nýliðar, en það voru þeir Kristján Örn Sigurðsson, Ólafur Ingi Skúlason og 
Björgólfur Takefusa. Árni Gautur Arason var eini leikmaðurinn sem lék alla leiki ársins, en fimm 
leikmenn tóku þátt í 7 leikjum, þeir Arnar Grétarsson, Arnar Þór Viðarsson, Eiður Smári Guðjohnsen, 
Indriði Sigurðsson og Rúnar Kristinsson. Rúnar heldur áfram að bæta landsleikjametið í hverjum leik, 
en hann náði þeim áfanga á árinu að leika sinn 100. A-landsleik og hefur nú leikið 103 landsleiki. 
Helgi Sigurðsson og Hermann Hreiðarsson leiku sinn 50. landsleik á árinu og þeir Arnar Þór 
Viðarsson, Eiður Smári Guðjohnsen og Heiðar Helguson léku sinn 25. landsleik. 
 
Vináttulandsleikir 
Leiknir voru tveir vináttulandsleikir á árinu.  Sá fyrri var gegn Finnum í Helsinki í lok apríl og lauk 
honum með 3-0 sigri heimamanna.  Seinni leikurinn var síðasti leikur ársins, gegn Mexíkó í San 
Francisco í nóvember, og lauk honum með markalausu jafntefli. 
 
EM 2004 
Undankeppnin fyrir EM 2004 hélt áfram á árinu.  Fyrsti leikurinn var gegn Skotum í Glasgow í lok 
mars.  Skotar unnu 2-1 eftir að Eiður Smári Guðjohnsen hafði jafnað leikinn í byrjun síðari hálfleiks.  
Næsti leikur var á heimavelli í byrjun júní gegn Færeyingum og sá leikur vannst 2-1 með mörkum frá 
Helga Sigurðssyni og Tryggva Guðmundssyni.  Næsti leikur, á útivelli gegn Litháum fjórum dögum 
síðar, vannst einnig og nú 0-3 með mörkum frá Þórði Guðjónssyni, Eiði Smára og Hermanni 
Hreiðarssyni, öllum í síðari hálfleik.  Því næst var haldið til Færeyja í ágúst og leikið í Þórshöfn.  
Leikurinn vannst 1-2 með mörkum frá Eiði Smára og Pétri Marteinssyni.  Riðlakeppninni lauk með 
tveimur leikjum við Þjóðverja.  Þeim fyrri sem fram fór á Laugardalsvelli í byrjun september lauk með 
markalausu jafntefli, en Þjóðverjar unnu síðari leikinn mánuði síðar í Hamborg 3-0. 
 
Lokaorð 
Það skiptust á skin og skúrir hjá landsliðinu á árinu.  Eftir töp í tveimur fyrstu leikjum ársins komu þrír 
sigurleikir og jafntefli við Þjóðverja og íslenska liðið var í efsta sæti EM riðilsins í nokkrar vikur.  
Aldrei áður hefur liðið verið eins nálægt því að komast í lokakeppni stórmóts eins og nú, en því miður 
vantaði herslumuninn.  Á árinu 2004 hefst ný keppni með nýjum markmiðum og vonandi tekst að 
byggja á því sem áunnist hefur og setja markið hærra fyrir komandi keppni. 
 
Ég þakka leikmönnum, þjálfurum, aðstoðarmönnum þeirra, læknum og sjúkraþjálfurum samstarfið á 
árinu, sem og nefndarmönnum og starfsfólki KSÍ. 

 
Eggert Magnússon, formaður
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Skýrsla U21 landsliðsnefndar 
 

Nefndina skipuðu Jóhannes Ólafsson, formaður, Ágúst Ingi Jónsson, Lúðvík S. Georgsson, Viðar 
Halldórsson og Vignir Þormóðsson.  Starfsmaður nefndarinnar var Gunnar Gylfason.  
Landsliðsþjálfari var Ólafur Þórðarson og honum til aðstoðar Magnús Gylfason.  Hjalti Kristjánsson 
var læknir liðsins og Sveinbjörn Sveinbjörnsson og Björn Gunnarsson liðsstjórar. 
 
Verkefni 
Liðið lék fjóra leiki á árinu í undankeppni Evrópumótsins og þar af var einn heimaleikur.  Fyrsti 
leikurinn var gegn Skotum í Cumbernauld.  Skotar voru sterkari og höfðu yfirhöndina nær allan 
tímann og skoruðu eina mark leiksins á 69. mínútu. Næsti leikur var gegn Litháum ytra í byrjun júní.  
Heimamenn voru sterkari aðilinn í leiknum og sigruðu nokkuð örugglega 3-0, en íslenska liðið fékk 
nokkur færi í leiknum sem nýttust ekki.  Eini heimaleikur ársins var í september gegn Þjóðverjum á 
Akranesi. Gestirnir komust yfir um miðjan fyrri hálfleik, en Sigmundur Kristjánsson jafnaði metin 
fyrir Ísland undir lok hálfleiksins með glæsilegu marki beint úr aukaspyrnu.  Þýska liðið skoraði síðan 
tvö mörk með stuttu millibili í síðari hálfleik og gerði þar með út um leikinn.  Þjóðverjarnir reyndust 
einfaldlega of sterkir fyrir okkar pilta og var sigur þeirra verðskuldaður.  Liðið lék svo vel í lokaleik 
sínum í undankeppninni, gegn Þjóðverjum í Lübeck, þrátt fyrir 0-1 tap.  Liðið varðist vel í leiknum og 
átti nokkrar hættulegar skyndisóknir, en eina mark leiksins kom á 81. mínútu leiksins. 
 
Uppskera ársins var því ekkert stig og aðeins eitt mark skorað, en átta mörk fengin á sig og neðsta 
sætið í riðlinum niðurstaðan. 
 
Leikmenn 
Það voru 24 leikmenn sem léku þessa fjóra leiki og að auki voru þrír aðrir valdir í hóp en spiluðu ekki.  
Fjórir leikmenn, þeir Guðmundur Viðar Mete, Gunnar Heiðar Þorvaldsson, Haraldur Freyr 
Guðmundsson og Ómar Jóhannsson, léku alla leiki ársins.  Sjö leikmenn léku sinn fyrsta U21 
landsleik á árinu, þeir Atli Jóhannsson, Bjarni Ólafur Eiríksson, Hólmar Örn Rúnarsson, Jóhann 
Helgason, Ólafur Páll Snorrason, Tryggvi Sveinn Bjarnason og Örn Kató Hauksson.  Grétar Rafn 
Steinsson var fyrirliði í tveimur fyrstu leikjum ársins, en Guðmundur Viðar Mete í þeim tveimur 
síðari. 
 
Lokaorð 
Árangurinn í keppninni sem lauk síðastliðið haust olli verulegum vonbrigðum.  Að fara í gegnum 
svona keppni án stiga er engan veginn ásættanlegt og ljóst að allir sem að þessu liði koma þurfa að 
fara í ákveðna naflaskoðun til að gera betur.    
 
Ólafi og aðstoðarmönnum hans þakka ég gott samstarf á árinu sem og samstarfsmönnum mínum í 
nefndinni og  starfsfólki KSÍ.  Nú á haustdögum var ráðinn nýr þjálfari fyrir liðið, Eyjólfur Sverrisson 
margreyndur atvinnu- og landsliðsmaður, og vil ég bjóða hann velkominn til starfa. 

 
Jóhannes Ólafsson, formaður 
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Skýrsla unglinganefndar 
 

Nefndina skipuðu Ástráður Gunnarsson, formaður, Björn Friðþjófsson, Ingvar Guðjónsson, Sigurður 
Helgason, Steinn Halldórsson og Þórarinn Gunnarsson.  Starfsmaður nefndarinnar var Gunnar 
Gylfason.  Starfssvið nefndarinnar var sem fyrr umsjón með U17 og U19 landsliðum karla.  Guðni 
Kjartansson var sem fyrr þjálfari U19 liðsins, en Lúkas Kostic tók við þjálfun U17 liðsins af Magnúsi 
Gylfasyni, sem tók við þjálfun liðs ÍBV í Landsbankadeildinni.  Freyr Sverrisson hafði líkt og áður 
umsjón með úrtökumótinu og knattspyrnuskólanum og aðstoðaði þá Guðna og Lúkas í verkefnum 
landsliðanna.  Liðsstjórar liðanna voru þeir sömu og undanfarin ár, Björn Gunnarsson með U19 og 
Gunnlaugur Hreinsson með U17 og læknir beggja liðanna var Einar Jónsson.  
 
U17 - Drengjalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1987 og síðar 
Að venju voru tvö verkefni fyrir þetta lið, Opna Norðurlandamótið og undankeppni Evrópumótsins. 
 
Opna Norðurlandamótið 
Mótið fór að þessu sinni fram í Hamar í Noregi dagana, 29. júlí - 3. ágúst og var íslenska liðið í riðli 
með Englendingum, Norðmönnum og Dönum.  Fyrsti leikurinn var gegn Englandi.  Englendingar voru 
betri aðilinn í fyrri hálfleik og skoruðu þá tvö mörk.  Síðari hálfleikur var jafnari og átti íslenska liðið 
þá síst minna í leiknum, en þrátt fyrir það bættu Englendingar við þriðja markinu skömmu fyrir 
leikslok.  Næsti leikur var gegn Norðmönnum, sem náðu að skora mark á 19. mínútu og svo annað í 
viðbótartíma.  Síðasti leikurinn í riðlinum var gegn Dönum og lék íslenska liðið lengst af prýðisvel og 
átti í fullu tré við sterkt lið Dana, sem skoruðu eina mark leiksins á 41. mínútu. 
Það kom því í okkar hlut að leika um sjöunda sætið í mótinu gegn Færeyingum. Eftir markalausan 
fyrri hálfleik, þar sem m.a. vítaspyrna fór forgörðum hjá íslenska liðinu, náði liðið að skora fjögur 
mörk í þeim síðari og vinna öruggan 4-0 sigur. 
 
Í öðrum leikjum um sæti unnu Svíar Englendinga 3-1 í leik um 5. sætið, Norðmenn unnu Finna með 
sömu markatölu í leik um 3. sætið og Danir unnu Skota 1-0 í úrslitaleiknum og urðu því 
Norðurlandameistarar 2003. 
 
Evrópukeppni 
Okkar riðill fór fram í Litháen í september og voru andstæðingar okkar, auk heimamanna, Albanir og 
Rússar.  Fyrsti leikurinn var gegn Albaníu og gerði Ísland fyrsta markið á 33. mínútu, sem var eina 
mark fyrri hálfleiks.  Ísland náði síðan þriggja marka forystu með tveimur mörkum, á 50. og 52. 
mínútu, en Albanir minnkuðu muninn á 62. mínútu.  Góður 3-1 sigur í höfn.  Annar leikurinn var gegn 
Litháen, þar sem íslenska liðið hafði frá upphafi öll völd á vellinum og var sigurinn aldrei í 
hættu. Lokatölur voru 5-1 okkur í vil og að tveimur umferðum loknum í riðlinum vorum við komnir 
áfram í milliriðil ásamt Rússum, sem einnig höfðu unnið báða sína leiki.  Þriðji og síðasti leikurinn var 
einmitt gegn Rússum og var það úrslitaleikurinn í riðlinum. Leikurinn var kaflaskiptur og lítið var um 
færi, og varð niðurstaðan markalaust jafntefli.  Hafnaði íslenska liðið því í öðru sæti á eftir Rússum á 
markatölu. 
 
Liðið leikur í milliriðli í Englandi í mars næstkomandi. Auk heimamanna mætum við Norðmönnum 
og Armennum. 
 
U19 - Unglingalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1985 og síðar 
Verkefni liðsins voru líkt á undafarin ár þátttaka í Evrópukeppninni og vináttulandsleikir. 
 
Vináttuleikir 
Leiknir voru tveir leikir gegn Skotum ytra í aprílmánuði.  Fyrri leikurinn fór fram í  Stirling.  Eftir 
tíðindalítinn fyrri hálfleik náðu heimamenn forystunni á 71. mínútu.  Íslenska liðið jafnaði metin á 75. 
mínútu, en skömmu síðar var einu leikmanni liðsins vikið af leikvelli.  Manni færri börðust okkar 
piltar vel og fengu dæmda vítaspyrnu á lokamínútunni sem nýttist og tryggði íslenskan sigur.   
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Síðari leikurinn var í Alloa.  Heimamenn voru sterkari í fyrri hálfleik og leiddu 1-0 þegar flautað var 
til leikhlés.  Í byrjun síðari hálfleiks skiptust liðin á að sækja, en þegar staðan var orðin 3-1, Skotum í 
vil, tóku Íslendingar öll völd á vellinum og jöfnuðu metin og lauk leiknum með 3-3 jafntefli. 
 
Evrópukeppni 
Ísland var í riðli með Moldóvu, Ísrael og Hollandi og var leikið í Chisinau, höfuðborg Moldóvu, í 
október.  Fyrsti leikurinn var gegn Hollendingum, sem komust yfir á 4. mínútu leiksins, en Ísland 
jafnaði metin á 21. mínútu.  Leikurinn þótti jafn og skemmtilegur lengst af og sýndu bæði lið 
afbragðstilþrif.  Íslenska liðið var þó nær sigri en það hollenska, en leiknum lauk með 1-1 jafntefli.  
Annar leikurinn var gegn Ísraelum, sem skoruðu fyrst á 23. mínútu leiksins, en íslenska liðið jafnaði 
metin tveimur mínútum síðar.  Ísraelar skoruðu svo sigurmark sitt aðeins tveimur mínútum eftir 
jöfnunarmarkið.  Ísraelska liðið var sterkara í fyrri hálfleik, en í þeim síðari var íslenska liðið nær því 
að skora.  Lokaleikur liðsins var gegn Moldóvum þar sem íslenska liðið komst í 2-0 á fyrsta korterinu, 
en heimamenn náðu að jafna fyrir hlé.  Sigurmark íslenska liðsins kom svo um miðjan síðari hálfleik 
og sigur vannst 2-3.   
 
Hollendingar hlutu 5 stig og unnu riðilinn.  Ísrael og Ísland hlutu bæði 4 stig og okkar menn með betri 
markatölu en Ísraelar komust í milliriðil því þeir unnu innbyrðis viðureign þjóðanna.  Moldóvar ráku 
svo lestina með 2 stig. 
 
Úrtökumót 
Hið árlega úrtökumót fór fram að Laugarvatni í ágúst.  Þar komu saman tæplega 70 drengir, fæddir 
1988, og fór mótið vel fram, en Freyr Sverrisson hafði umsjón með mótinu og hafði til aðstoðar þrjá 
þjálfara, þá Björgvin Finnsson, Hlyn Eiríksson og Ragnar Boga Petersen.  Úrtökumótið er haldið 
vegna vals á drengjum sem eru gjaldgengir í U17 landsliðið 2004 og mun hluti þessa hóps koma 
saman til æfinga í vetur.  Í nóvember sl. voru svo boðaðir um 35 drengir á æfingar sem verða 
hlutgengir á úrtökumót ársins 2004. 
 
Lokaorð 
Á árinu léku liðin 12 leiki, unnu 5, jafnt varð í 3 og 4 töpuðust.  U17 liðið er komið í milliriðil á EM 
og U19 liðinu vantaði herslumuninn á að komast áfram í milliriðil.  Mér virðist sem við séum að 
eignast marga góða knattspyrnumenn í þessum liðum, sem spennandi verður að fylgjast með í 
framtíðinni.  Í ár voru margir drengir sem léku með U17 sem einnig eru gjaldgengir 2004, sem gefur 
okkur von um að U17 liðið á komandi ári geti verið betur í stakk búið til að takast á við verkefnin. Það 
verður að segja aðildarfélögunum til hróss að drengirnir koma betur þjálfaðir frá sínum félögum og 
mikill metnaður er hjá þessum félögum að gera vel.  Gengið hefur verið frá ráðningu sömu þjálfara, 
þ.e. þeirra Guðna, Lúkasar og Freys til næstu tveggja ár. 
 
Að lokum vil ég þakka meðnefndarmönnum mínum fyrir samstarfið á árinu.  Þjálfurum, liðsstjórum 
og lækni vil ég þakka góð störf og öllum þeim sem á einn eða annan hátt greiddu götu okkar færi ég 
þakkir.  Starfsmanni nefndarinnar og öðru starfsfólki skrifstofu KSÍ þakka ég fyrir gott og ánægjulegt 
samstarf á árinu. 
 

Ástráður Gunnarsson, formaður
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Skýrsla landsliðsnefndar kvenna 
 

Landsliðsnefnd kvenna skipuðu Jón Gunnlaugsson, formaður, Einar Friðþjófsson og Ingibjörg 
Hinriksdóttir, og starfsmaður nefndarinnar var Klara Bjartmarz. Hlutverk landsliðsnefndar er umsjón 
með A landsliði og U21 liði kvenna.  Helena Ólafsdóttir var ráðin þjálfari A liðsins og henni til 
aðstoðar var ráðinn Úlfar Hinriksson, sem jafnframt þjálfaði U21 liðið.  Læknir A liðs kvenna var 
Sveinbjörn Brandsson, sjúkraþjálfari var Kristján H. Ragnarsson og Ásta B. Gunnlaugsdóttir var 
liðsstjóri.  Kristjana Jónasdóttir var sjúkraþjálfari U21 kvenna og Margrét Elíasdóttir var liðsstjóri 
liðsins. 
 
A landslið 
Í ár hófst undankeppni EM 2005, en dregið var í desember 2002 og höfnuðum við í riðli með Rússum, 
Frökkum, Ungverjum og Pólverjum.   Undirbúningur fyrir Evrópukeppnina hófst með vináttuleik við 
þáverandi heimsmeistara Bandaríkjanna. Leikurinn fór fram í febrúar í Charleston og var jafnframt 
síðasti leikur Jörundar Áka Sveinssonar, fráfarandi landsliðsþjálfara.  Þrátt fyrir að margir 
fastaleikmenn íslenska liðsins hafi verið fjarverandi í leiknum kom maður í manns stað og íslenska 
liðið varðist með miklum ágætum og beitti skyndisóknum.  Bandarísku heimsmeisturunum tókst 
einungis að skora eitt mark í leiknum og kom það í upphafi leiksins, en íslenska liðið hefði hæglega 
getað fengið vítaspyrnu skömmu síðar þegar brotið var á Olgu Færseth innan vítateigs heimamanna.  
Hólmfríður Magnúsdóttir, Málfríður Erna Sigurðardóttir og Íris Andrésdóttir léku sinn fyrsta A 
landsleik. 
 
Fyrsti leikurinn í undankeppni EM og jafnframt fyrsti leikur liðsins undir stjórn Helenu Ólafsdóttur 
landsliðsþjálfara var gegn Ungverjalandi á Laugardalsvelli í júní.   Íslenska liðið leiddi 2-1 í hálfleik 
með mörkum frá Erlu Hendriksdóttur og Olgu Færseth.  Íslenska liðið var með yfirhöndina í seinni 
hálfleik eins og þeim fyrri.  Ásthildur Helgadóttir, fyrirliði, gerði þriðja mark Íslands með glæsilegu 
skoti beint úr aukaspyrnu og Margrét Lára Viðarsdóttir innsiglaði góðan sigur Íslands með fjórða 
markinu.  Margrét Lára og Ólína G. Viðarsdóttir léku sinn fyrsta A landsleik og Þóra B. Helgadóttir 
lék sinn 25. landsleik. 
 
Annar leikur íslenska liðsins í riðlinum var gegn Rússum ytra í byrjun ágúst og endaði leikurinn með 
1-1 jafntefli.  Hrefna Huld Jóhannesdóttir kom íslenska liðinu yfir á 10. mínútu, en Rússar jöfnuðu 
metin skömmu síðar og þannig stóð í hálfleik.  Í upphafi síðari hálfleiks var einum leikmanni 
rússneska liðsins vísað af leikvelli og eftir það sótti íslenska liðið meira, en tókst ekki að skora þrátt 
fyrir ágæt færi. 
 
Þriðji leikur íslenska liðsins var gegn Frökkum í París í byrjun september.  Lokatölur leiksins urðu 2-0 
Frökkum í vil í miklum baráttuleik.  Bæði mörk franska liðsins komu á 10 mínútna kafla í síðari 
hálfleik, en íslenska liðið átti ágætis spretti í leiknum.  Embla S. Grétarsdóttir lék sinn fyrsta A 
landsleik gegn Frökkum. 
 
Fjórði leikurinn var gegn Pólverjum hér heima og vannst öruggur 10-0 stórsigur, sem er met.  Eins og 
tölurnar gefa til kynna var um algera einstefnu að ræða og mörkin voru hvert öðru glæsilegra.  Margrét 
Lára Viðarsdóttir gerði þrennu og Hrefna Jóhannesdóttir setti tvö mörk, en þær Hólmfríður 
Magnúsdóttir, Erla Hendriksdóttir, Embla S. Grétarsdóttir, Ásthildur Helgadóttir og Dóra María 
Lárusdóttir gerðu eitt mark hver.  Þetta var fyrsti A landsleikur Dóru Maríu. 
 
Lokaleikur ársins var gegn Pólverjum í Bydgoszcz 27. september.  Íslenska liðið bjó sig undir erfiðan 
leik enda var ljóst að heimamenn myndu leggja allt í sölurnar til að rétta sinn hlut.  Íslenska liðið var 
sterkara í fyrri hálfleik, þrátt fyrir að lenda undir eftir aðeins 10 sekúndur, og leiddi 3-1 í leikhléi.  
Jafnræði var með liðunum í síðari hálfleik og náðu Pólverjarnir að minnka muninn í eitt mark áður en 
yfir lauk.  Mörk Íslands gerðu þær Olga Færseth, Margrét Lára Viðarsdóttir og Ásthildur Helgadóttir.   
 
U21 landslið 
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U21 tók að venju þátt í Opna Norðurlandamóti U21 liða kvenna sem að þessu sinni fór fram í 
Danmörku í lok júlí.  Fyrsti leikurinn í riðlakeppninni var gegn Noregi og endaði hann með 1-1 
jafntefli.  Hrefna Huld Jóhannesdóttir skoraði mark Íslands.  Annar leikur liðsins í riðlinum var gegn 
Bandaríkjunum og tapaði íslenska liðið 0-3.  Þriðji leikur liðsins tapaðist einnig, 0-2 gegn Danmörku, 
og lék því íslenska liðið við Finna um 7. - 8. sæti.  Sá leikur endaði 2-2 og skoruðu Rakel Logadóttir 
og Hrefna Huld mörk íslenska liðsins.  Bandaríkin sigruðu síðan Svíþjóð 2-1 í úrslitaleik mótsins. 
 
Lokaorð  
A landslið kvenna lék 5 leiki í undankeppni EM í ár, vann 3 leiki, gerði 1 jafntefli og tapaði 1 leik og 
er efst í riðlinum með 10 stig.  Framundan á árinu 2004 eru 3 leikir, fyrst útileikur gegn Ungverjum, þá 
heimaleikir gegn Rússum og Frökkum.  Sigurvegari riðilsins fer beint í úrslitakeppni EM, en liðið í 2. 
sæti fer í umspil, auk þess sem 3. sætið gæti mögulega gefið sæti í umspili.  Ljóst er að íslenska liðið 
hefur sjaldan átt jafn góðan möguleika á sæti í úrslitakeppni ef rétt er að málum staðið og hugur og 
vilji allra þeirra sem að liðinu koma er samstilltur. 
 
U21 liðið lék 4 leiki á árinu, tapaði 2 og gerði 2 jafntefli.  Opna Norðurlandamótið er mjög sterkt mót 
og þátttaka í því er mikilvæg reynsla fyrir þá leikmenn sem þangað fara og góður undirbúningur fyrir 
A landsliðið.  
 
Að lokum vil ég þakka þjálfurum, starfsmönnum landsliðanna, samstarfsfólki mínu í landsliðsnefnd 
kvenna, starfsmanni nefndarinnar og öðrum þeim sem hafa aðstoðað okkur á árinu fyrir vel unnin störf 
og ánægjulegt samstarf.  
 

Jón Gunnlaugsson, formaður
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Skýrsla unglinganefndar kvenna 
 

Unglinganefnd kvenna skipuðu Ingibjörg Hinriksdóttir, formaður, Kristín Anna Arnþórsdóttir, 
Margrét Ákadóttir og Ólafur Brynjar Halldórsson.  Starfsmaður nefndarinnar var Klara Bjartmarz.  
Hlutverk unglinganefndar kvenna er umsjón með U19 og U17 landsliðum kvenna. Ólafur Þór 
Guðbjörnsson var þjálfari U19 og Ragnhildur Skúladóttir var þjálfari U17. Sjúkraþjálfarar liðanna 
voru þær Helena Magnúsdóttir og Linda Persson. Liðsstjórar voru Ingigerður Júlíusdóttir (U19) og 
Kristrún Lilja Daðadóttir (U17).  
 
U19 landslið 
U19 tók þátt í undankeppni Evrópumótsins og var í riðli með Slóvakíu, Tékklandi og Lettlandi, en 
riðilinn fór fram í Slóvakíu í september.  Íslenska liðið hóf þátttöku sína með leik gegn Lettlandi og 
vann liðið öruggan 4-0 sigur.  Harpa Þorsteinsdóttir skoraði tvö fyrstu mörkin, en Greta Mjöll 
Samúelsdóttir og Dóra María Lárusdóttir gerðu síðan eitt mark hvor.  Annar leikur liðsins var gegn 
Slóvakíu og sigraði Ísland 5-3.  Íslenska liðið byrjaði leikinn af miklum krafti og gerði 3 mörk á fyrstu 
17 mínútum leiksins, en þar voru að verki Dóra María, Harpa og Dóra Stefánsdóttir.  Nína Ósk 
Kristinsdóttir og Greta Mjöll gerðu síðan út um leikinn með tveimur mörkum í síðari hálfleik. Þriðji 
leikur Íslands var 1-0 sigur gegn Tékklandi og sigraði íslenska liðið þar með í riðlinum með fullt hús 
stiga.  Sif Atladóttir skoraði sigurmark Íslands á 89. mínútu leiksins.   
 
Ísland leikur í milliriðli með Þýskalandi, Póllandi og Ungverjalandi og fer riðillinn fram í Póllandi í 
apríl 2004. 
 
U17 landslið 
Norðurlandamótið 
Opna Norðurlandamótið fór fram í Svíþjóð um mánaðamótin júní/júlí.  Fyrsti leikurinn var gegn 
Frökkum og tapaði íslenska liðið 2-4.  Greta Mjöll Samúelsdóttir kom íslenska liðinu yfir í byrjun 
leiks, en Frakkar svöruðu með tveimur mörkum og var staðan 1-2 í hálfleik.  Greta Mjöll jafnaði 
leikinn í upphafi síðari hálfleiks, en aftur skoruðu Frakkar tvö mörk og unnu 4-2 sigur.   Annar 
leikurinn var gegn Svíþjóð og tapaði íslenska liðið aftur 2-4.  Svíar komust yfir snemma leiks, en 
Júlíana Einarsdóttir jafnaði metin á 20. mínútu áður en þær sænsku komust síðan aftur yfir og leiddu 
2-1 í leikhléi.  Fljótlega í síðari hálfleik jafnaði Greta Mjöll metin fyrir Ísland, en heimaliðið var 
sterkara á endasprettinum og bætti við tveimur mörkum.  Síðasti leikur liðsins í riðlakeppninni var 
gegn Finnum, sem skoruðu fyrst í leiknum en Kolbrún Steinþórsdóttir jafnaði fyrir íslenska liðið og 
var staðan 1-1 í hálfleik.  Finnar skoruðu svo eitt mark í síðari hálfleik án þess að íslenska liðiðnu 
tækist að svara fyrir sig og var því 2-1 sigur Finna niðurstaðan.   
 
Íslenska liðið hafnaði í 4. sæti riðilsins, lék við Dani um 7. - 8. sæti og tapaði 2-3.  Harpa 
Þorsteinsdóttir kom Íslandi yfir á fyrstu mínútu leiksins, en Danir svöruðu með tveimur mörkum áður 
en Margrét Lára Viðarsdóttir jafnaði metin.  Sigurmark Dana kom síðan undir lok leiksins. 
 
Ólympíudagar æskunnar 
U17 landsliðið tók þátt í Ólympíudögum æskunnar sem fram fóru í París í lok júlí.  Frá Íslandi fór 
fjölmennur hópur ungra íþróttamanna úr mörgum íþróttagreinum.  Fyrirfram var búist við 
skemmtilegu verkefni og góðri reynslu og  gekk það eftir.  Hins vegar var fótboltalega hliðin ekki jafn 
góð og aðrir þættir hátíðarinnar, leikirnir voru stuttir, reglugerðir óljósar og æfingaaðstaða ekki 
nothæf.  Íslenska liðið lék 3 leiki, þar af 2 í riðlakeppninni.  Sá fyrri var gegn Írlandi og tapaðist 0-1. 
Írar komust yfir í fyrri hálfleik og þrátt fyrir nokkur færi og góðan leik þá tókst íslenska liðinu ekki að 
jafna metin.   Annar leikur liðsins var gegn Dönum og tapaði Ísland 0-1, en sigurmarkið kom rétt fyrir 
leikslok í annars jöfnum leik.   
 
Leikið var gegn Svíum um 5. sætið og endaði leikurinn með jafntefli í miklum markaleik.  Íslenska 
liðið skoraði fyrst, en þar var að verki Harpa Þorsteinsdóttir á 4. mínútu og var það eina mark fyrri 
hálfleiks.  Í byrjun þess síðari skoruðu Svíar tvívegis, en Björk Gunnarsdóttir jafnaði fyrir íslenska 
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liðið, Svíar skoruðu aftur en Margrét Lára Viðarsdóttir jafnaði úr víti.  Enn komust Svíar yfir en 
Margrét Lára skoraði sitt annað mark og jafnaði leikinn aftur og þannig lauk leiknum 4-4.  Í 
vítaspyrnukeppni sem fylgdi skoruðu Svíar úr öllum 5 spyrnum sínum en ein spyrna misfórst hjá 
íslenska liðinu sem tók svo ekki síðustu spyrnu sína og Svíar unnu 5-3. 
 
Lokaorð  
Árið 2002 gekk U17 liðinu vel en U19 stóð ekki undir væntingum.  Árið 2003 urðu umskipti.  U19 
liðið kláraði riðlakeppni sína með miklum glæsibrag og verður mjög spennandi að fylgjast með liðinu 
í milliriðlum EM.  U17 liðið náði því miður ekki að fylgja eftir góðum árangri ársins 2002 þegar liðið 
hafnaði í 3. sæti á Norðurlandamótinu.  Liðið tók þátt í 2 mótum í ár, lék 7 leiki og vannst enginn 
þeirra.  Leikirnir voru þrátt fyrir það mikilvæg reynsla fyrir þá leikmenn sem í þeim tóku þátt og það 
velkist enginn í vafa um að leikmenn liðsins eiga mun meira inni en þeir sýndu í þessum mótum. 
 
Að lokum vil ég þakka þjálfurum, starfsmönnum landsliðanna, samstarfsfólki mínu í unglinganefnd 
kvenna, starfsmanni nefndarinnar og öðrum þeim sem hafa aðstoðað okkur á árinu fyrir vel unnin störf 
og ánægjulegt samstarf.  
 

Ingibjörg Hinriksdóttir, formaður 
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Landsleikir á starfsárinu 
Nr. Land Leikstaður Dagsetning Lið - Keppni Leikur   Úrslit 

1 Bandaríkin Charleston 16. feb. A kvenna - VL Bandaríkin - Ísland 1-0 

2 Ísland Egilshöll 15. mar. U21 kvenna - VL Ísland - Svíþjóð 1-3 

3 Skotland Cumbernauld 28. mar. U21 karla - EM  Skotland - Ísland 1-0 
4 Skotland Glasgow 29. mar. A karla - EM 2004 Skotland - Ísland 2-1 

5 Skotland Stirling 22. apr. U19 karla - VL Skotland - Ísland 1-2 

6 Skotland Alloa 24. apr. U19 karla - VL Skotland - Ísland 3-3 
7 Finnland Helsinki 30. apr. A karla - VL Finnland - Ísland 3-0 
8 Ísland Laugardalsvöllur 07. jún. A karla - EM 2004 Ísland - Færeyjar 2-1 

9 Litháen Panevezys 10. jún. U21 karla - EM  Litháen - Ísland 3-0 
10 Litháen Kaunas 11. jún. A karla - EM 2004 Litháen - Ísland 0-3 

11 Ísland Laugardalsvöllur 14. jún. A kvenna - EM Ísland - Ungverjaland 4-1 

12 Svíþjóð Hälsingland 30. jún U17 kvenna - NM Frakkland - Ísland 4-2 

13 Svíþjóð Hälsingland 02. júl. U17 kvenna - NM Svíþjóð - Ísland 4-2 

14 Svíþjóð Hälsingland 04. júl U17 kvenna - NM Finnland - Ísland 2-1 

15 Svíþjóð Hälsingland 06. júl U17 kvenna - NM Danmörk - Ísland 3-2 

16 Danmörk Randers 21. júl. U21 kvenna - NM Noregur - Ísland 1-1 

17 Danmörk Randers 23. júl. U21 kvenna - NM Bandaríkin - Ísland 3-0 

18 Danmörk Randers 25. júl. U21 kvenna - NM Danmörk - Ísland 2-0 

19 Danmörk Randers 27. júl. U21 kvenna - NM Finnland - Ísland 2-2 

20 Frakkland París 28. júl. U17 kvenna - Ól. æsk. Írland - Ísland 1-0 

21 Noregur Hamar 29. júl. U17 karla - NM England - Ísland 3-0 

22 Frakkland París 29. júl. U17 kvenna - Ól..æsk. Danmörk - Ísland 1-0 

23 Noregur Hamar 30. júl. U17 karla - NM Noregur - Ísland 2-0 

24 Frakkland París 31. júl. U17 kvenna - Ól. æsk. Svíþjóð - Ísland 4-4 

25 Noregur Hamar 01. ágú. U17 karla - NM Danmörk - Ísland 1-0 

26 Noregur Hamar 02. ágú. U17 karla - NM Færeyjar - Ísland 0-4 

27 Rússland Selyatino 09. ágú. A kvenna - EM Rússland - Ísland 1-1 

28 Færeyjar Tórshavn 20. ágú. A karla - EM 2004 Færeyjar - Ísland 1-2 

29 Ísland Akranesvöllur 05. sep. U21 karla - EM  Ísland - Þýskaland 1-3 

30 Ísland Laugardalsvöllur 06. sep. A karla - EM 2004 Ísland - Þýskaland 0-0 

31 Frakkland Bonneuil 08. sep. A kvenna - EM Frakkland - Ísland 2-0 

32 Ísland Laugardalsvöllur 13. sep. A kvenna - EM Ísland - Pólland 10-0 

33 Slóvakía Dolný Kúbín 23. sep. U19 kvenna - EM  Lettland - Ísland 0-4 

34 Litháen Panevezys 24. sep. U17 karla - EM Albanía - Ísland 1-3 

35 Slóvakía Ruzomerok 25. sep. U19 kvenna - EM  Slóvakía - Ísland 3-5 

36 Litháen Siauliai 26. sep. U17 karla - EM  Litháen - Ísland 1-5 

37 Pólland Bydgoszcz 27. sep. A kvenna - EM Pólland - Ísland 2-3 

38 Slóvakía Liskóva 27. sep. U19 kvenna - EM  Tékkland - Ísland 0-1 

39 Litháen Panevezys 28. sep U17 karla - EM  Rússland - Ísland 0-0 

40 Þýskaland Lübeck 10. okt. U21 karla - EM  Þýskaland - Ísland 1-0 

41 Þýskaland Hamburg 11. okt. A karla - EM 2004 Þýskaland - Ísland 3-0 

42 Moldavía Chisinau 17. okt U19 karla - EM Holland - Ísland 1-1 

43 Moldavía Chisinau 19. okt. U19 karla - EM Ísrael - Ísland 2-1 

44 Moldavía Chisinau 21. okt. U19 karla - EM Moldavía - Ísland 2-3 

45 Bandaríkin San Francisco 20. nóv. A karla - VL Mexíkó - Ísland 0-0 
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Landsleikir á árinu - A karla 
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Landsleikir á árinu - U21 karla 



Ársskýrsla KSÍ 2003 

 16 

Landsleikir á árinu - U19 karla 
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Landsleikir á árinu - U17 karla
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Úrtökumót KSÍ að Laugarvatni – Drengir f. 1988 
 

Félag Nafn Kennitala 
Breiðablik Guðjón Gunnarsson 050188-3109 
Breiðablik Kristján Vilhjálmsson 280388-2469 
Breiðablik Orri Einarsson 180388-2310 
Breiðablik Viktor Sigurjónsson 131288-4419 
FH Bjarni Þór Viðarsson 050388-2399 
FH Eiríkur Kúld 070988-3649 
FH Haukur Heimisson 300488-2429 
FH Logi Valgarðsson 270988-2109 
Fjölnir Halldór Freyr Ásgrímsson 210588-3379 
Fjölnir Illugi Gunnarsson 220688-2599 
Fjölnir Jóhann Rafn Hilmarsson 150388-2449 
Fjölnir Ottó Marinó Ingason 270188-2309 
Fjölnir Þórður Ingason 300388-2730 
Fram Ari Elísson 090688-2950 
Fram Eggert Gunnþór Magnússon 180888-2339 
Fram Grímur Björn Grímsson 170388-2329 
Fram Kristófer Siggi Jóhannsson 260588-2499 
Fylkir Axel Ingi Magnússon 170388-2409 
Fylkir Ingvar Ásmundsson 220388-3799 
Grindavík Alexander Veigar Þórarinsson 141288-2539 
Haukar Úlfar Hrafn Pálsson 161088-2349 
HK Björn Þór Björnsson 031088-2679 
HK Kristján Einarsson 110188-2429 
HK Ólafur Bjarki Ragnarsson 120788-2809 
HK Rúrik Gíslason 250288-2719 
Höttur Baldur Elvarsson 150188-3189 
Höttur Jörgen Þorvarðarson 090488-3099 
ÍA Arnar Helgi Jónsson 300788-3279 
ÍA Arnór Smárason 070988-3219 
ÍBV Ellert S Pálsson 280588-3349 
ÍBV Frans Friðriksson 060488-3479 
ÍBV Hafþór Jónsson 110888-2529 
ÍR Arnþór Sigurðsson 031088-2329 
ÍR Hafliði Hafliðason 190488-3229 
KA Almarr Ormarsson 250288-2129 
KA Arnar Helgason 270588-3529 
Keflavík Þorsteinn Þorsteinsson 241288-2269 
KR Atli Jónasson 120388-2590 
KR Ásgeir Örn Ólafsson 120188-2759 
KR Brynjar Orri Bjarnason 020588-2099 
KR Skúli Jónsson 290488-2149 
KS Sigurbjörn Hafþórsson 170888-3329 
Leiknir R. Halldór Kristinn Halldórsson 130488-2779 
Leiknir R. Haraldur Gunnarsson 250288-2209 
Leiknir R. Þorsteinn Hallsson 130188-2500 
Njarðvík Albert Karl Sigurðsson 180188-2159 
Reynir S. Aron Örn Viðarsson 120988-2560 
Reynir S. Aron Örn Reynisson 131288-3979 
Selfoss Baldur Þór Elíasson 070188-2959 
Selfoss Helgi Héðinsson 130488-3589 
Sindri Gísli Freyr Brynjarsson 200588-3209 
Stjarnan Stefán Daníel Jónsson 050488-3209 
Tindastóll Konráð Þorleifsson 250988-2819 
Valur Anton Rúnarsson 200788-2499 
Valur Ármann D Sigurðsson 090688-2559 
Víkingur R. Róbert Patrizi 210888-2849 
Víkingur R. Þorvaldur Sveinsson 210788-2399 
Þór Andri Ásgrímsson 070588-3319 
Þór Sveinbjörn Pétursson 301188-4049 
Þór Þorsteinn Ingason 120488-3259 
Þróttur R. Jón Davíð Davíðsson 100188-2449 
Þróttur R. Trausti Eiríksson 120588-2149 
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Landsleikir á árinu - A kvenna 
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Landsleikir á árinu - U21 kvenna
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Landsleikir á árinu - U19 kvenna 
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Landsleikir á árinu - U17 kvenna
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Skýrsla mótanefndar 
   

Mótanefnd KSÍ var þannig skipuð: Halldór B Jónsson, formaður, Atli Heiðar Þórsson, Ágúst Ingi 
Jónsson, Björn Friðþjófsson, Ingibjörg Hinriksdóttir og Kjartan Daníelsson. 
 
Starfsfólk mótamála var Birkir Sveinsson, mótastjóri, Klara Bjartmarz og Halldór Örn Þorsteinsson. 
Halldór annaðist jafnframt mótahald Knattspyrnuráðs Reykjavíkur samkvæmt sérstökum samningi 
KRR og KSÍ og skipulagði Faxaflóamót í yngri flokkum í samvinnu við félögin.   
 
Úrslit leikja og stöðutöflur  
Öll úrslit leikja og helstu stöðutöflur allra móta á vegum KSÍ eru birt í bókinni Íslensk knattspyrna 
eftir Víði Sigurðsson, sem bókaútgáfan Tindur gefur út.  Aðildarfélögum KSÍ hefur verið sent eintak 
af bókinni.  
 
Flokkun og fjöldi leikja 
 

Flokkun leikja 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
 Landsleikir 45 45 54 46 48 43 48 61 
 Evrópuleikir félagsliða 14 13 15 12 12 8 14 14 
 Íslandsmót 2.874 2.738 2.521 2.353 2.489 2.175 2.175 2.277 

       - þar af deildarleikir karla 486 425 419 425 437 442 477 478 
       - þar af deildarleikir kvenna 147 135 105 112 157 132 130 126 
       - þar af aðrir leikir karla 1.657 1.641 1.535 1.431 1.471 1.253 1.226 1.351 
       - þar af aðrir leikir kvenna 584 537 462 385 424 348 342 322 

 Bikarkeppni meistaraflokks 87 83 75 74 78 72 76 77 
 Meistarakeppni 2 0 0 0 0 3 1 4 
 Deildarbikarkeppni 159 148 138 131 130 119 119 117 
 Íslandsmót innanhúss 889 955 824 747 738 660 665 664 
 Pollamót 184 351 336 176 184 163 182 186 
 Hnátumót 73 99 132 107 83 52 66 89 
 Framhaldsskólamót 111 103 118 107 98 98 110 70 

Leikir samtals: 4.438 4.535 4.213 3.753 3.860 3.393 3.456 3.559 
 
Fjöldi leikja 
Heildarfjöldi leikja 2003 var 97 leikjum færri en árið 2002, sem rekja má annars vegar til þess að 
Polla- og Hnátumótin voru leikin í einni umferð í stað tveggja áður og hins vegar að á árinu 2002 var 
keppt tvisvar í meistaraflokkum Íslandsmótanna innanhúss. Umtalsverð fjölgun leikja varð aftur á 
móti í Íslandsmótinu utanhúss (deildarkeppni og yngri flokkum). Á síðastliðnum 10 árum hefur 
leikjum fjölgað um 1.352, það er úr 3.086 leikjum árið 1994 í 4.438 leiki árið 2003. Það er um 44% 
aukning á þessu 10 ára tímabili. 
 
Skipulag móta 
Mótahald KSÍ hefur þróast um langt skeið og skipulag þess miðast við heildarhagsmuni íslenskrar 
knattspyrnu. Þrátt fyrir mjög þröngt keppnistímabil er í Landsbankadeild karla og VISA-bikarkeppni 
tekið fullt tillit til A og U21 landsleikja, auk þess sem árleg þátttaka fjögurra félaga í Evrópukeppnum 
félagsliða setur verulega mark sitt á niðurröðun leikja. Gert er ráð fyrir beinum sjónvarpssendingum 
með skipulegum hætti, en samningar um þær skapa nú verulegar tekjur. Tekið er tillit til margra 
fjármálalegra og félagslegra þátta, m.a. áhorfenda, keppni í öðrum deildum karla og kvenna, starfs 
yngri flokka í eigin félagi, margra félaga á sama svæði, samnýtingu leikvalla, ferðalaga og 
nauðsynlegra varadaga vegna hugsanlegra frestana. Varað er við fljótfærni í breytingum á þessu 
skipulagi leikja í meistaraflokki karla. 
 
Við niðurröðun deildar- og bikarleikja kvenna var reynt að taka tillit til allra landsliða kvenna. Vegna 
lægri meðalaldurs leikmanna í meistaraflokki kvenna en karla, hefur U17 landslið kvenna áhrif á 
niðurröðun leikja. Var því nokkuð rask af þeim sökum 2003, þar eð liðið tók þátt í tveimur mótum á 
miðju sumri. 
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Mót yngri flokka voru að mestu með hefðbundnum hætti. Annað árið í röð var heimilt að félög sendu 
fleiri en eitt lið til keppni í hverjum yngri aldursflokki og varð aukning í slíkri þátttöku frá fyrra ári. 
Mikið rask var oft á leikjaskrá slíkra aukaliða og óþarfa færslur hjá sumum þessara félaga. Mikilvægt 
er að félögin, sem nýta sér þessa heimild, geri sér grein fyrir því að nauðsynlegt kann að reynast að 
fjölga þjálfurum eða liðsstjórum í viðkomandi flokkum vegna aukinna umsvifa.  
 
Aukalið í 1. deild kvenna   
Mótanefnd KSÍ ákvað að heimila Breiðabliki og Þrótti/Haukum að senda aukalið til keppni í 1. deild 
kvenna. Úrslit í leikjum aukaliðanna voru talin með í stöðutöflu, en liðin gátu ekki tekið sæti í 
úrslitakeppni. Litið var á þetta sem tímabundna tilraun til eins árs. Tilraunin var umdeild og ljóst að 
reglur um hlutgengi leikmanna í liðum sama félags voru of opnar.  
 
Aðsókn í Landsbankadeild karla 
Áhorfendur í Landsbankadeild karla 2003 voru samtals 92.250 á 90 leikjum deildarinnar, sem þýðir 
1.025 áhorfendur að meðaltali á leik. Þetta er aðeins í annað sinn sem meðaltal áhorfenda fer yfir 
1.000. Að venju síðustu ára voru áhorfendur flestir á KR-velli (2.038 að meðaltali), en að þessu sinni 
voru fæstir að jafnaði á Hásteinsvelli (420). 
 

Landsbankadeild karla 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
 Áhorfendur samtals 92.250 89.660 96.845 80.937 80.762 65.517 58.099 
 Meðaltal á leik 1.025 996 1.076 899 897 728 646 

 
Deildarbikarinn og ný knattspyrnuhús 
Í karlaflokki var leikið með sama fyrirkomulagi og árið áður, en þó þannig að bætt var við riðli í neðri 
deild og leikið í fjórum riðlum í stað þriggja áður (liðum fjölgað um 6). Í kvennaflokki var liðum skipt 
í tvær deildir eftir styrkleika, sem reyndist til bóta. Mikil breyting varð með tilkomu þriggja nýrra 
knattspyrnuhúsa, Egilshallar, Bogans og Fífunnar, auk Reykjaneshallar. Í fyrsta sinn var leikið á 
Akureyri um miðjan vetur. 

 
KRR-mót og Faxaflóamót 
KSÍ annast skipulagningu þessara móta skv. sérstöku samkomulagi, en umfang þeirra fer stöðugt 
vaxandi. Vel kæmi til greina að KSÍ annaðist skipulagningu móta í fleiri landshlutum, ef eftir væri 
leitað.  

Fjöldi leikja 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
 KRR-mót 2.104 1.753 1.295 1.139 1.053 982 
 Faxaflóamót 1.131 711     

 
Íslandsmótið innanhúss 
KSÍ leggur áherslu á að Íslandsmót verði áfram haldið í knattspyrnu innanhúss með svipuðu 
fyrirkomulagi og verið hefur. Ljóst er að knattspyrna innanhúss í öllum aldurshópum er ein allra 
vinsælasta íþróttagrein, sem stunduð er hér á landi. Þrátt fyrir fjögur knattspyrnuhús virðist ljóst að 
yngri leikmenn munu áfram stunda æfingar og keppni í venjulegum íþróttahúsum, enda önnur aðstaða 
og nægur tímafjöldi ekki fyrir hendi í fjölmörgum félögum og byggðarlögum. Fyrir flest félög er 
þátttaka meistaraflokks í Íslandsmótinu innanhúss jafnframt mikilvæg fyrir starf félagsins í heild og 
sem fyrirmynd fyrir yngri flokka.  
  
Félög mæta ekki til leiks 
Eins og áður gerðist það að félög komu ekki til leiks í yngri flokkum. Þá er beitt sektum skv. reglugerð 
KSÍ um knattspyrnumót. Fjórum liðum var vísað úr móti skv. sömu reglugerð, þegar þau komu ekki til 
leiks 2 leikdaga í viðkomandi móti. Lögð er mikil áhersla á að forráðamenn félaga sýni ábyrgð í þessu 
sambandi. 
 
  2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

 Fjöldi liða sem hættu þátttöku í móti 32 34 31 30 27 27 41 35 
 Fjöldi leikja þar sem annað liðið kom ekki  7 16 12 25 15 10 11 17 

Utanferðir félaga 
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Utanferðir yngri aldursflokka eru mjög algengar að sumri til og þar með á miðri leiktíð. Nokkuð hefur 
skort á að viðkomandi félög upplýsi KSÍ um ferðirnar nægjanlega snemma, þannig að unnt sé taka 
tillit til þeirra við niðurröðun og til að röskun verði sem minnst fyrir félagið og ekki síður önnur félög. 
 
Lokaorð 
Mótanefnd KSÍ og starfsfólk mótamála þakkar ánægjulegt samstarf við aðildarfélög sambandsins á 
árinu 2003.    
 

Halldór B Jónsson, formaður 
 
 

Þátttaka í mótum utanhúss 2003 - Fjöldi liða 
  

  2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
Meistaraflokkur karla 62 55 53 52 55 57 59 
U 23 karla 16 16 12 12 14 9 9 
Eldri flokkur karla 15 17 18 18 18 17 19 
Eldri flokkur karla 40+ 10 11       
1. flokkur karla 11 19 14 16 16 18 18 
2. flokkur karla 31 26 30 29 28 26 27 
3. flokkur karla 37 34 33 28 32 31 32 
3. flokkur karla B lið 10 9 5      
3. flokkur karla 7 manna 8 9 19 19 23 26 21 
4. flokkur karla A lið 38 38 33 28 29 27 29 
4. flokkur karla B lið 20 14 15 15 11 8 12 
4. flokkur karla C lið 5 6 6      
4. flokkur karla 7 manna 14 16 23 29 30 29 31 
5. flokkur karla A lið 58 54 47 46 50 47 44 
5. flokkur karla B lið 46 44 39 41 40 36 37 
5. flokkur karla C lið 23 27 26 25 27 22 19 
5. flokkur karla D lið 19 19 15      
6. flokkur karla A lið 46 46 46 45 45 42 44 
6. flokkur karla B lið 35 44 35 34 36 37 36 
6. flokkur karla C lið 25 26 26      
6. flokkur karla D lið 25 20 13      
          
Alls karla 554 550 508 437 454 432 437 
          
Meistaraflokkur kvenna 23 20 17 19 22 21 22 
2. flokkur kvenna 14 13 13 13 13 13 13 
2. flokkur kvenna 7 manna 6 8 6      
3. flokkur kvenna 21 17 16 14 14 9 13 
3. flokkur kvenna 7 manna 17 16 16 19 20 20 20 
4. flokkur kvenna A lið 33 33 32 30 27 28 29 
4. flokkur kvenna B lið 19 20 18 15 16 15 15 
4. flokkur kvenna C lið 6 3 5      
5. flokkur kvenna A lið 27 24 27 29 22 17 20 
5. flokkur kvenna B lið 17 17 22 16 17 11 13 
5. flokkur kvenna C lið   5      
          
Alls kvenna 183 171 177 155 151 134 145 
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Sigurvegarar í mótum 2003 
Íslandsmót 

Landsbankadeild karla KR 
1. deild karla Keflavík 
2. deild karla Völsungur 
3. deild karla Víkingur Ó 
Eldri flokkur karla Víkingur 
Eldri flokkur karla 40+ KR 
1. flokkur karla A riðill KR 
1. flokkur karla B riðill Víkingur 
2. flokkur karla FH 
3. flokkur karla Fram 
3. flokkur karla 7 manna Þór 
4. flokkur karla Fylkir 
4. flokkur karla 7 manna UMFH 
5. flokkur karla Þór 
Landsbankadeild kvenna KR 
1. deild kvenna Fjölnir 
2. flokkur kvenna Breiðablik 
2. flokkur kvenna 7 manna Þór/KA/KS 
3. flokkur kvenna Breiðablik 
3. flokkur kvenna 7 manna Breiðablik 
4. flokkur kvenna A lið Grindavík 
4. flokkur kvenna B lið Breiðablik 

Bikarkeppni  
VISA-bikar karla ÍA 
2. flokkur karla KR 
3. flokkur karla SV KR 
3. flokkur karla NL Þór 
VISA-bikar kvenna Valur 
2. flokkur kvenna SV Stjarnan 

Deildarbikarkeppni KSÍ 
Meistaraflokkur karla - Efri deild ÍA 
Meistaraflokkur karla - Neðri deild Njarðvík 
Meistaraflokkur kvenna - Efri deild Valur 
Meistaraflokkur kvenna - Neðri deild Þróttur/Haukar 

Meistarakeppni KSÍ 
Meistaraflokkur karla KR 
Meistaraflokkur kvenna Breiðablik 

 
Tölur yfir áhorfendur í Landsbankadeildinni 2003 

 KR Fylkir Grind ÍBV ÍA Valur KA Fram Þróttur FH Alls heima Meðaltal Röð 
KR  3673 1661 2018 2369 1753 1453 1853 1841 1718 18.339 2.038 1 
Fylkir 2744  1514 1481 966 862 1020 1871 1355 1487 13.300 1.478 2 
Grindavík 1127 954  520 502 832 509 630 556 502 6.132 681 8 
ÍBV 750 475 186  230 420 430 500 420 370 3.781 420 10 
ÍA 1230 1715 782 1015  833 753 830 1034 830 9.022 1.002 4 
Valur 1710 1100 950 690 849  680 980 750 1080 8.789 977 6 
KA 1113 511 420 520 720 820  660 850 408 6.022 669 9 
Fram 1974 1201 768 548 866 1027 491  1044 1013 8.932 992 5 
Þróttur 2502 1175 936 713 1191 1334 532 1177  734 10.294 1.144 3 
FH 1386 1151 712 1154 850 752 552 626 456  7.639 849 7 
Alls úti 14.536 11.955 7.929 8.659 8.543 8.633 6.420 9.127 8.306 8.142 92.250   

Meðaltal 1.615 1.328 881 962 949 959 713 1.014 923 905  1025  
Röð 1 2 9 4 6 5 10 3 7 8    
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Deildarkeppni karla og kvenna 
 

Landsbankadeild karla 2003 
  Félag L U J T Mörk Net Stig 
1 KR 18 10 3 5 28 : 27 1 33 
2 FH 18 9 3 6 36 : 24 12 30 
3 ÍA 18 8 6 4 27 : 21 6 30 
4 Fylkir 18 9 2 7 29 : 24 5 29 
5 ÍBV 18 7 3 8 25 : 25 0 24 
6 Grindavík 18 7 2 9 24 : 31 -7 23 
7 Fram 18 7 2 9 22 : 30 -8 23 
8 KA 18 6 4 8 29 : 27 2 22 
9 Þróttur R. 18 7 1 10 27 : 29 -2 22 
10 Valur 18 6 2 10 24 : 33 -9 20 

 

1. deild karla 2003 
  Félag L U J T Mörk Net Stig 
1 Keflavík 18 13 4 1 51 : 15 36 43 
2 Víkingur R. 18 9 8 1 28 : 15 13 35 
3 Þór 18 10 4 4 47 : 31 16 34 
4 Stjarnan 18 6 8 4 30 : 26 4 26 
5 Haukar 18 6 4 8 26 : 32 -6 22 
6 Njarðvík 18 5 6 7 36 : 35 1 21 
7 Breiðablik 18 6 3 9 24 : 27 -3 21 
8 HK 18 6 3 9 27 : 37 -10 21 
9 Afturelding 18 4 2 12 17 : 42 -25 14 
10 Leiftur/Dalvík 18 3 2 13 21 : 47 -26 11 

 

  
2. deild karla 2003 

  Félag L U J T Mörk Net Stig 
1 Völsungur 18 15 1 2 63 : 25 38 46 
2 Fjölnir 18 12 4 2 60 : 26 34 40 
3 Selfoss 18 11 2 5 40 : 23 17 35 
4 Víðir 18 8 3 7 30 : 28 2 27 
5 ÍR 18 8 2 8 35 : 34 1 26 
6 Tindastóll 18 8 1 9 33 : 35 -2 25 
7 KS 18 6 5 7 32 : 38 -6 23 
8 KFS 18 5 4 9 37 : 47 -10 19 
9 Sindri 18 1 5 12 29 : 44 -15 8 
10 Léttir 18 2 1 15 19 : 78 -59 7 

 

Landsbankadeild kvenna 2003 
  Félag L U J T Mörk Net Stig  
1 KR 14 11 3 0 61 : 15 46 36  
2 ÍBV 14 10 2 2 62 : 14 48 32  
3 Valur 14 9 2 3 47 : 20 27 29  
4 Breiðablik 14 9 1 4 42 : 29 13 28  
5 Stjarnan 14 3 3 8 20 : 32 -12 12  
6 FH 14 4 0 10 13 : 51 -38 12  
7 Þór/KA/KS 14 3 0 11 10 : 42 -32 9  
8 Þróttur/Haukar 14 1 1 12 10 : 62 -52 4  

 

  
  

Úrslitakeppni 3. deildar karla 
8 liða úrslit – Fyrri leikir 

Magni - Víkingur Ó. Grenivíkurvöllur  0-1 
Reynir S. - Höttur Sandgerðisvöllur  2-5 
Fjarðabyggð - Leiknir R. Eskifjarðarvöllur  3-0 
Númi - Vaskur Tungubakkavöllur  3-0 

8 liða úrslit – Seinni leikir 
Leiknir R. - Fjarðabyggð Leiknisvöllur  4-0 
Höttur - Reynir S. Vilhjálmsvöllur  5-3 
Vaskur - Númi Akureyrarvöllur  4-5 
Víkingur Ó. - Magni Ólafsvíkurvöllur  2-2 

Undanúrslit – Fyrri leikir 
Víkingur Ó. - Höttur Ólafsvíkurvöllur  1-0 
Leiknir R. - Númi Leiknisvöllur  3-1 

Undanúrslit – Seinni leikir 
Höttur - Víkingur Ó. Vilhjálmsvöllur  0-1 
Númi - Leiknir R. Tungubakkavöllur  1-4 

Leikur um 3. sæti 
Höttur - Númi Bessastaðavöllur  2-3 

Úrslitaleikur 
Leiknir R. - Víkingur Ó. Skallagrímsvöllur  0-3 

 

Úrslitakeppni 1. deildar kvenna 
Undanúrslit – Fyrri leikir 

Tindastóll - Fjölnir Sauðárkróksvöllur  1-1 
RKV - Sindri Sandgerðisvöllur  1-1 

Undanúrslit – Seinni leikir 
Sindri - RKV Sindravellir  3-1 
Fjölnir - Tindastóll Fjölnisvöllur  1-0 

Úrslitaleikur 
Fjölnir - Sindri Hvolsvöllur  0-0 

 
Fjölnir sigraði 3 – 2 í  vítaspyrnukeppni 

og  færist úr 1. deild kvenna upp í Landsbankadeild 
 

Aukakeppni kvenna 
Fyrri leikur 

Þór/KA/KS - Sindri Þórsvöllur  7-0 
Seinni leikur 

Sindri - Þór/KA/KS Sindravellir  0-9 
 

Þór/KA/KS  heldur sæti sínu í Landsbankadeild kvenna 

 
Leiknir R. og Víkingur Ó. færast 
 úr 3. deild karla  upp í 2. deild 

 

 
 

http://www.ksi.is/asp/listar/LidIMoti.asp?lid=109&mot=3986
http://www.ksi.is/asp/listar/LidIMoti.asp?lid=580&mot=3986
http://www.ksi.is/asp/listar/LidIMoti.asp?lid=220&mot=3984
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VISA-bikar karla  
Forkeppni 

BN - KE Neskaupstaðarvöllur 2-3 
1. umferð 

HK U23 - Valur U23 Fífan  3-2 
Höttur - Einherji Vilhjálmsvöllur  2-0 
Völsungur U23 - Snörtur Húsavíkurvöllur  2-3 
Skallagrímur - ÍH Skallagrímsvöllur  3-1 
Neisti D. - Fjarðabyggð Djúpavogsvöllur  1-3 
Grótta - Haukar U23 Ásvellir  0-2 
KR U23 - Afríka KR-völlur  4-2 
Freyr - Breiðablik U23 Eyrarbakkavöllur  0-4 
Víkingur Ó. - ÍA U23 Ólafsvíkurvöllur  0-1 
ÍR U23 - Deiglan ÍR-völlur  1-3 
Keflavík U23 - Þróttur R. U23 Keflavíkurvöllur  7-1 
Reynir S. - FH U23 Sandgerðisvöllur  2-3 
Grindavík U23 - Fram U23 Grindavíkurvöllur  1-2 
Fjölnir - Númi Egilshöll  1-2 
Leiknir F. - Sindri Fáskrúðsfjarðarvöllur  4-0 
Fylkir U23 - Léttir Fylkisvöllur  4-3 
HK - Leiknir R. Kópavogsvöllur  5-0 
ÍR - Kjölur ÍR-völlur  5-0 
Stjarnan U23 - Selfoss Stjörnuvöllur  1-5 
Ægir - Austri Rh. Þorlákshafnarvöllur  1-2 
Árborg - Víðir Selfossvöllur  1-4 
Hamar - KFS Grýluvöllur  1-4 
Huginn - KE Seyðisfjarðarvöllur  4-0 
Völsungur - KA U23 Húsavíkurvöllur  6-1 
Tindastóll - Magni Sauðárkróksvöllur  5-2 

2. umferð 
HK - Haukar U23 Kópavogsvöllur  2-0 
KFS - Fram U23 Helgafellsvöllur  4-1 
Reynir Á - Tindastóll Árskógstrandarvöllur  1-4 
Völsungur - Leiftur/Dalvík Húsavíkurvöllur  5-0 
Keflavík U23 - Breiðablik Keflavíkurvöllur  2-2 
Skallagrímur - Deiglan Skallagrímsvöllur  1-2 
Höttur - Fjarðabyggð Vilhjálmsvöllur  4-3 
Víðir - Fylkir U23 Garðsvöllur  1-0 
BÍ - Bolungarvík Torfnesvöllur  6-2 
Njarðvík - Breiðablik U23 Njarðvíkurvöllur  6-1 
Leiknir F. - Huginn Fáskrúðsfjörður  2-6 
KS - Snörtur Siglufjarðarvöllur  7-2 
ÍR - HK U23 ÍR-völlur  2-0 
Númi - Austri Rh. Tungubakkavöllur  13-1 
Selfoss - FH U23 Selfossvöllur  4-2 
KR U23 - ÍA U23 KR-völlur  3-5 

32-liða úrslit 
Huginn - ÍA Seyðisfjarðarvöllur  0-6 
Deiglan - Víkingur R. Víkingsvöllur  0-2 
KFS - ÍBV Hásteinsvöllur  0-4 
HK - KR Kópavogsvöllur  2-3 
ÍR - Fram ÍR-völlur  1-5 
Tindastóll - Keflavík Sauðárkróksvöllur  0-9 
Selfoss - KA Selfossvöllur  4-5 
Númi - Valur Hlíðarendi  1-7 
Njarðvík - Þróttur R. Njarðvíkurvöllur  4-5 
BÍ - Haukar Torfnesvöllur  0-7 
Keflavík U23 - Grindavík Keflavíkurvöllur  0-3 
ÍA U23 - Stjarnan Akranesvöllur  2-1 
Völsungur - Fylkir Húsavíkurvöllur  1-5 
Höttur - FH Vilhjálmsvöllur  0-3 
KS - Afturelding Siglufjarðarvöllur  1-5 
Víðir - Þór Garðsvöllur  1-2 

 

16-liða úrslit 
FH - Þróttur R. Kaplakrikavöllur  2-1 
Þór - Víkingur R. Akureyrarvöllur  0-2 
Fram - Haukar Laugardalsvöllur  4-2 
ÍA - Keflavík Akranesvöllur  1-0 
ÍBV - Grindavík Hásteinsvöllur  0-0 
Afturelding - Valur Varmárvöllur  0-6 
KR - ÍA U23 KR-völlur  2-0 
KA - Fylkir Akureyrarvöllur  3-0 

8-liða úrslit 
Víkingur R. - KA Víkingsvöllur  0-1 
KR - Fram KR-völlur  2-0 
FH - Valur Kaplakrikavöllur  1-0 
ÍA - Grindavík Akranesvöllur  1-0 

Undanúrslit 
FH - KR Laugardalsvöllur  3-2 
KA - ÍA Laugardalsvöllur  1-4 

Úrslitaleikur 
ÍA - FH Laugardalsvöllur  1-0 
 
 

VISA-bikar kvenna 
1. umferð 

Þróttur/Haukar - ÍA Valbjarnarvöllur  3-4 
FH - RKV Kaplakrikavöllur  4-1 
HK/Víkingur - Fylkir Kópavogsvöllur  1-0 
Fjölnir - HSH Egilshöll  4-0 

2. umferð 
HK/Víkingur - Stjarnan Kópavogsvöllur  0-3 
Fjölnir - ÍR Fjölnisvöllur  6-2 
FH - ÍA Kaplakrikavöllur  9-0 

8-liða úrslit 
Valur - Þór/KA/KS Hlíðarendi  7-0 
Stjarnan - Fjölnir Stjörnuvöllur  3-1 
FH - Breiðablik Kaplakrikavöllur  0-3 
ÍBV - KR Hásteinsvöllur  4-2 

Undanúrslit 
Stjarnan - Valur Stjörnuvöllur  1-4 
Breiðablik - ÍBV Kópavogsvöllur  2-6 

Úrslitaleikur 
ÍBV - Valur Laugardalsvöllur  1-3 
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VISA-bikar karla 2003 í krónum 
 

 
32-liða úrslit 

Útkoma í krónum 
(Hagnaður eða tap af leik) 

Huginn - ÍA -169.210 
Deiglan - Víkingur R. -1.000 
KFS - ÍBV 256.800 
HK - KR 230.038 
ÍR - Fram 54.700 
Tindastóll - Keflavík -63.180 
Selfoss - KA -288.660 
Númi - Valur 130.000 
Njarðvík - Þróttur R. -12.000 
BÍ - Haukar -254.340 
Keflavík U23 - Grindavík 26.600 
ÍA U23 - Stjarnan -15.700 
Völsungur - Fylkir 5.440 
Höttur - FH -195.036 
KS - Afturelding -105.100 
Víðir - Þór -122.500 
 -523.148 
  
16-liða úrslit  
FH - Þróttur R. 158.616 
Þór – Víkingur R. -96.750 
Fram - Haukar 90.920 
ÍA - Keflavík 356.378 
ÍBV - Grindavík -149.512 
Afturelding - Valur 121.590 
KR - ÍA U23 259.650 
KA - Fylkir -13.040 
 727.852 
  
8-liða úrslit  
ÍA - Grindavík 365.534 
FH - Valur 135.388 
KR - Fram 586.648 
Víkingur R. - KA -85.440 
 1.002.130 
  
Undanúrslit  
KA - ÍA 16.100 
FH - KR 468.086 
 484.186 
Úrslitaleikur  
ÍA - FH 1.637.046 
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Skýrsla dómaranefndar 
 

Dómaranefnd KSÍ var óbreytt frá fyrra ári: Halldór B Jónsson, formaður, Ingi Jónsson, varaformaður, 
Eysteinn Guðmundsson, Kári Gunnlaugsson og Sigurður Hannesson.  Birkir Sveinsson mótastjóri 
hafði yfirumsjón með dómaramálum KSÍ, en Klara Bjartmarz og Halldór Örn Þorsteinsson sinntu 
einnig margvíslegum verkefnum á því sviði. 
 
Flokkun A, B og C deildardómara  
Engar breytingar urðu á A-hópi dómara frá fyrra ári. Ingvar Guðfinnsson varð A-aðstoðardómari (áður 
B-aðstoðardómari), en Haukur Ingi Jónsson tók sér ársleyfi frá störfum. Gunnar S Gunnarsson var 
færður upp í B-hóp dómara og Sigurður Óli Þorleifsson hafði orðið B-aðstoðardómari á miðju ári áður 
(áður C-dómari). Ásgrímur Á Hinriksson var valinn B-aðstoðardómari, en lét af störfum vegna 
veikinda. Þorvaldur Árnason og Þóroddur Hjaltalín voru teknir inn sem nýir C-dómarar, auk Oddbergs 
Eiríkssonar aðstoðardómara.  
 
Í árslok 2003 var lokið við flokkun ABC-dómara 2004. Sigurður Óli Þórleifsson færist upp sem A-
aðstoðardómari, Áskell Gíslason og Sævar Jónsson verða B-dómarar og Haukur Ingi Jónsson og 
Sverrir Pálmason verða B-aðstoðardómarar. Nýir C-dómarar 2004 verða Halldór Ingi Steinsson, 
Valgeir Valgeirsson og Örvar Sær Gíslason. 
 
Eyjólfur Ólafsson lét af störfum sem dómari í árslok 2003, fimmtugur að aldri, eftir langan og 
glæsilegan feril. Hann var heiðraður sérstaklega á lokahófi knattspyrnumanna í október.  
 
Störf A, B og C deildardómara 
 

Innlend KSÍ-störf ABC-dómara 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
• Störf sem dómari 655 667 556 555 588 572 
• Störf sem aðstoðardómari 647 612 569 589 596 586 
• Störf sem varadómari 28 32 34    
• Verkefni samtals 1.330 1.311 1.159 1.144 1.184 1.158 

 

Sérstakt yfirlit fylgir skýrslunni, sem sýnir nöfn og flokkun dómara, ásamt sundurliðuðum fjölda 
verkefna í meistaraflokkum 2003, svo og í 2. flokki karla. Ótalin eru þá alþjóðleg störf, leikir í 
úrslitakeppnum yngri flokka, leikir eigin félaga, æfingaleikir og innanhússmót.  
 
Aðrir KSÍ dómarar  
Um 70 aðrir dómarar (D-hópur) störfuðu við meistaraflokksleiki, þar sem landsdómara er ekki krafist, 
bæði fyrir KSÍ og félögin beint. Þetta eru mikilvæg störf sem dómarar í 3. deild karla, 1. deild kvenna 
og aðstoðardómarar í 1. og 2. deild karla og í Landsbankadeild kvenna.  
 

Innlend KSÍ-störf D-dómara  2003 2002 2001 2000 1999 1998 
• Störf sem dómari 297 157 156 170 162 168 
• Störf sem aðstoðardómari 693 694 644 599 613 584 
• Verkefni samtals 990 851 800 769 775 752 

 

Taflan sýnir fjölda starfa D-dómara í meistaraflokki, en auk þess sinna þeir fjölda verkefna hjá 
félögum sínum í yngri flokkum, svo og æfingaleikjum og leikjum í innanhússmótum.      
 
Dómgæsla í 1. deild kvenna  
Sú breyting var gerð 2003 að KSÍ skipaði í fyrsta sinn dómara (ekki aðstoðardómara) á leiki í 1. deild 
kvenna. KSÍ annast því hér með alla dómgæslu í meistaraflokkum karla og kvenna og sér einnig um 
aðstoðardómara - nema í riðlakeppnum 3. deildar karla og 1. deildar kvenna.     
 
Dómgæsla í 2. flokki karla  
KSÍ skipaði áfram dómara (ekki aðstoðardómara) á leiki í A- og B-deildum Íslandsmóts 2. flokks 
karla, auk leikja í Bikarkeppni 2. flokks (frá og með 8-liða úrslitum). 
Milliríkjadómarar og erlend verkefni 
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Íslenskir dómarar á milliríkjalista FIFA voru þessir árið 2003: 
 

FIFA-dómarar Bragi Bergmann Egill Már Markússon 
 Gylfi Þór Orrason Kristinn Jakobsson 
   
FIFA-aðstoðardómarar Einar Guðmundsson Einar Sigurðsson (nýr) 
 Eyjólfur Finnsson Guðmundur H Jónsson 
 Gunnar Gylfason Pjetur Sigurðsson 
 Sigurður Þór Þórsson  

   

Einar Sigurðsson kom nýr á lista FIFA-aðstoðardómara í stað Hauks Inga Jónssonar.   
Öll alþjóðleg verkefni íslenskra dómara árið 2003 koma fram í sérstöku yfirliti. 
 
Landsdómararáðstefna og fræðslufundir  
Árleg ráðstefna fyrir deildardómara KSÍ var að þessu sinni á Selfossi í lok apríl. Erlendur gestur var 
Wilfried Heitmann frá Þýskalandi. Fræðslufundir fyrir aðra KSÍ dómara voru haldnir í Reykjavík, á 
Akureyri og á Reyðarfirði. Samræmingarfundur A-dómara var haldinn um miðjan júlí í Reykjavík. 
Leiðbeinandi fylgdist með leikjum yngri dómara í deildarbikarkeppni á Akureyri í apríl og fimm ungir 
dómarar tóku þátt í hæfileikamótun að Laugarvatni í ágúst.  
 
Æfingaferðir dómara 
Allmargir dómarar fóru í ferðir suður á bóginn til undirbúnings fyrir aðalleiktíðina. Í apríl voru 12 
dómarar að störfum á Canela Cup á Spáni á vegum KSÍ og Úrvals/Útsýnar og 2 dómarar voru sendir 
til Portúgals í samvinnu við Terra Nova.   
 
Unglingadómaranámskeið 
Námskeið fyrir verðandi unglingadómara voru haldin með svipuðum hætti og árið áður með aðstoð 
internetsins. Nemendur fengu þrisvar sinnum sent lesefni og ábendingar í tölvupósti, auk 
heimaverkefna. Að lokum voru 2 kennslustundir með kennara og lokapróf í Reykjavík, en nemendur á 
smærri stöðum tóku próf í heimabyggð. Haldin voru námskeið í mars, maí og nóvember og luku alls 
140 dómaraefni prófi árið 2003, auk 25 nemenda sem luku prófi við íþróttaskor Kennaraháskólans að 
Laugarvatni. 
 
Kostnaður vegna dómgæslu og eftirlits  
Nýr eins árs kjarasamningur var gerður við deildardómara í upphafi árs. Útgjöld KSÍ vegna dómgæslu 
urðu 21,5 mkr, en þar af greiða félögin 5,8 mkr vegna ferða og uppihalds dómara (jöfnunarsjóðir). 
Stærsti einstaki liður er launagreiðslur til dómara (ásamt tryggingargjaldi og framlagi í lífeyrissjóð), 
eða 12,4 mkr árið 2003. Til viðbótar kemur kostnaður vegna eftirlits KSÍ á leikjum (ferðir og 
uppihald) að upphæð 1,6 mkr, en þar eru engin laun greidd.  
 
Erlendar ráðstefnur 
Formaður dómaranefndar tók þátt í árlegri ráðstefnu fyrir sænska dómara í tveimur efstu deildum karla 
í janúar. Fundur norrænu dómaranefndanna er haldinn annað hvert ár og var að þessu sinni í Færeyjum 
í lok ágúst. Íslenskir þátttakendur voru Eysteinn Guðmundsson, Kári Gunnlaugsson, Halldór B 
Jónsson og Birkir Sveinsson mótastjóri.  
 
Eftirlit með leikjum og störfum dómara  
Um 40 eftirlitsmenn KSÍ komu á 299 leiki í meistaraflokki karla og kvenna og gerðu skýrslur um 
framkvæmd leikja, frammistöðu dómara og um háttvísi í Landsbankadeild karla. Fundir með 
eftirlitsmönnum voru haldnir að vori í Reykjavík og á Akureyri.   
 
Lokaorð 
Dómaranefnd KSÍ og starfsfólk dómaramála þakkar ánægjulegt samstarf við aðildarfélög 
sambandsins, forráðamenn, dómara og eftirlitsmenn árið 2003. 

Halldór B Jónsson, formaður 
 
Flokkun og verkefni deildardómara KSÍ........ 
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Alþjóðleg verkefni íslenskra dómara 
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Skýrsla aganefndar 
 

Aganefnd KSÍ síðastliðið starfsár skipuðu Ágúst Ingi Jónsson, formaður, Gunnar Guðmundsson, 
Sigurður Halldórsson, Ásgeir Ármannsson, Einar M. Árnason og  Helgi  R. Magnússon.  Starfsmaður 
aganefndar var Klara Bjartmarz.  Þessir aðilar hafa skipað aganefnd frá árinu 1997. 
 
Fjöldi spjalda 
Meðaltal gulra og rauðra spjalda hækkaði frá síðasta ári eins og sjá má í meðfylgjandi töflu.  Meðaltal 
gulra spjalda hækkar úr 1,90 í 2,02 og meðaltal rauðra úr 0,21 í 0,23.  
 
Landsbankadeild kvenna 
Breiðablik var prúðasta liðið í Landsbankadeild kvenna síðastliðið keppnistímabil, en liðið hlaut 
einungis 5 gul spjöld í leikjunum 14 í deildinni og ekkert rautt spjald.  Í heild voru veitt 69 gul spjöld í 
deildinni og 6 rauð. Þetta er talsverð fjölgun á spjöldum frá 2002, en það ár voru veitt 49 gul spjöld og 
2 rauð. 
 
Landsbankadeild karla 
Meðaltal gulra spjalda í Landsbankadeild karla hækkaði á milli ára en fjöldi rauðra spjalda stóð í stað.  
Á síðasta tímabili voru veitt 298 gul spjöld eða 3,31 að meðaltali í leik, en þau rauðu voru 23 eða 0,26 
að meðaltali í leik. Árið áður, 2002, voru veitt 290 gul spjöld í deildinni (3,22 í leik) og 23 rauð (0,26).  
Meðfylgjandi er yfirlit yfir fjölda spjalda í efstu karla síðan 1991. 
 
Drago-styttur 
Drago-stytturnar eru veittar til háttvísustu liðanna í tveimur efstu deildum karla. Þróttur R. hlýtur 
Drago-styttuna fyrir árið 2003 á grundvelli háttvísimats eftirlitsmanna KSÍ en liðið er einnig í fyrsta 
sæti í útreikningi á fjölda refsistiga. Keflavík hlýtur styttuna í 1. deild karla á grundvelli fjölda gulra 
og rauðra spjalda. 
 
Sektir 
Sektir vegna refsistiga og brottvísana þjálfara og forystumanna námu 514 þúsundum króna árið 2003, 
sem er lækkun frá árinu á undan (532 þúsund krónur). Jafnframt er sektarákvæðum m.a. beitt vegna 
ónógrar gæslu og vegna ósæmilegrar hegðunar þjálfara, forystumanna og aðstandenda. Í ár var fimm 
sinnum sektað á þessum grundvelli, alls kr. 80.000, en í fyrra nam þessi sekt 10.000 krónum. Hér á 
eftir fylgir einnig listi yfir sektargreiðslur félaga. 
 
Samstarfsmönnum í aganefnd og Klöru Bjartmarz, starfsmanni nefndarinnar, er þakkað gott samstarf á 
árinu, sömuleiðis öðru starfsfólki sambandsins, stjórnarmönnum KSÍ, dómurum, eftirlitsmönnum, 
leikmönnum og forystumönnum félaga. 
 

Ágúst Ingi Jónsson, formaður 
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Sektir aganefndar vegna refsistiga og brottvikninga af varamannabekk

Félag Leikir Sektir 
Afríka   5 42000 

Árborg   1 4000 
BÍ   2 14000 
Bolungarvík   1 2000 

Breiðablik   6 15000 
Deiglan   2 10000 

Drangur   1 4000 
Einherji   1 2000 

FH   5 14000 
Fjarðabyggð   1 2000 
Fjölnir   1 2000 

Fram   2 5000 
Fylkir   4 8000 

Grindavík   2 6000 
Hamar   1 8000 
Haukar   2 15000 

HK   5 41000 
   

Félag Leikir Sektir 
Höttur   1 6000 

ÍA   5 9000 
ÍBV   4 8000 
ÍH   2 14000 

ÍR   5 13000 
KA   2 7000 

Keflavík   2 4000 
KR   6 27000 

KS   2 6000 
Leiftur/Dalvík   3 18000 
Leiknir F.   1 2000 

Leiknir R.   6 29000 
Léttir   1 2000 

Magni   1 10000 
Neisti H.   1 8000 
Númi   1 8000 

Reynir Á. 2 8000 
   

Félag Leikir Sektir 
Reynir S.   1 2000 

Selfoss   1 1000 
Sindri   4 42000 
Skallagrímur   1 2000 

Snörtur   1 8000 
Stjarnan   5 23000 

UÍA   1 2000 
Valur   2 6000 

Vaskur   1 2000 
Víðir   2 20000 
Víðir/Reynir S.  1 1000 

Víkingur R.   4 8000 
Völsungur   2 5000 

Þór   1 2000 
Þróttur R.   2 7000 
Ægir   3 10000 

Samtals 119 514000 

 
Fjöldi spjalda í mótum 2003  Fjöldi spjalda í mótum 2002 

             
 Fjö.   Meðalt. Meðalt.   Fjö.   Meðalt. Meðalt. 
Mót leikja Gul Rauð gul rauð  Mót  leikja Gul Rauð gul rauð 
Landsbankad. karla 90 298 23 3,31 0,26  Landsbankad. karla 90 290 23 3,22 0,26 
1. deild karla  90 307 30 3,41 0,33  1. deild karla 90 329 28 3,66 0,31 
2. deild karla  90 290 31 3,22 0,34  2. deild karla 90 312 34 3,47 0,38 
3. deild karla A 56 216 30 3,86 0,54  3. deild karla A 45 160 18 3,56 0,40 
3. deild karla B  56 210 36 3,75 0,64  3. deild karla B 42 171 13 4,07 0,31 
3. deild karla C 45 128 25 2,84 0,56  3. deild karla C 30 51 7 1,70 0,23 
3. deild karla D 45 150 8 3,33 0,18  3. deild karla D 24 86 11 3,58 0,46 
3. deild karla úrslit   14 69 7 4,93 0,50  3. deild karla úrslit 14 60 4 4,29 0,29 
              
VISA-bikar karla 73 194 21 2,66 0,29  VISA-bikar karla 68 173 16 2,54 0,24 
Deildarbikar karla 126 348 45 2,76 0,36  Deildarbikar karla 112 257 28 2,29 0,25 
               
Landsbankad. kvenna 56 69 6 1,23 0,11  Landsbankad. kvenna 56 49 2 0,88 0,04 
1. deild kvenna A 42 49 7 1,17 0,17  1. deild kvenna A 42 49 9 1,17 0,21 
1. deild kvenna B 42 35 1 0,83 0,02  1. deild kvenna B  30 11 5 0,37 0,17 
1. deild kvenna úrslit 5 5 0 1,00 0,00  1. deild kvenna úrslit 5 6 2 1,20 0,40 
               
VISA-bikar kvenna 14 14 2 1,00 0,14  VISA-bikar kvenna 15 6 0 0,40 0,00 
Deildarbikar kvenna 33 27 2 0,82 0,06  Deildarbikar kvenna 36 27 3 0,75 0,08 
Landsb.d. kv. aukal. 2 2 0 1,00 0,00  Landsb.d. kv. aukal. 2 8 0 4,00 0,00 
               
Meistarakeppni KSÍ 2 1 0 0,50 0,00  1. fl. karla 51 74 11 1,45 0,22 
        2. fl. karla 157 469 60 2,99 0,38 
1. fl. karla 34 38 8 1,12 0,24  3. fl. karla 258 447 43 1,73 0,17 
2. fl. karla 185 587 73 3,17 0,39  4. fl. karla 276 212 29 0,77 0,11 
3. fl. karla 284 519 66 1,83 0,23         
4. fl. karla 308 246 15 0,80 0,05  2. fl. kvenna 84 62 7 0,74 0,08 
        3. fl. kvenna 101 24 1 0,24 0,01 
2. fl. kvenna 84 48 0 0,57 0,00         
3. fl. kvenna  118 37 6 0,31 0,05  2. fl. karla bikar  27 103 12 3,81 0,44 
        3. fl. karla bikar 28 65 9 2,32 0,32 
2. fl. karla bikar 26 79 12 3,04 0,46  2. fl. kvenna bikar 11 8 0 0,73 0,00 
3. fl. karla bikar 30 42 4 1,40 0,13         
2. fl. kvenna bikar 12 11 0 0,92 0,00  Eldri fl. karla 79 40 7 0,51 0,09 
        Samtals 1863 3549 382 1,90 0,21 
Eldri fl. karla 52 45 5 0,87 0,10        
Samtals 2014 4064 463 2,02 0,23        
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Spjaldaþróun í efstu deild karla  
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Spjaldaþróun í efstu deild kvenna 



Ársskýrsla KSÍ 2003 

 38 

 Spjaldaþróun í 1. deild karla 
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Drago-styttur 
 

Landsbankadeild karla 
Lið Gul Rauð Refsistig 
Þróttur R. 23 1 27 
Fylkir 29 1 33 
FH 31 1 35 
ÍA 28 2 36 
Fram 32 2 40 
KA 28 3 40 
Valur 31 3 43 
ÍBV 36 2 44 
KR 29 4 45 
Grindavík 31 4 47 

 
Þróttur R. hlaut Drago-styttuna í Landsbankadeild karla 2003 á grundvelli  

háttvísismats eftirlitsmanna KSÍ, en rauð og gul spjöld vega þungt í því mati. 
 

1. deild karla 
Lið Gul Rauð Refsistig 
Keflavík 21 0 21 
Njarðvík 24 1 28 
Víkingur R. 33 0 33 
Þór 29 1 33 
Breiðablik 22 4 38 
Afturelding 34 2 42 
Haukar 33 3 45 
Stjarnan 34 5 54 
HK 34 6 58 
Leiftur/Dalvík 43 8 75 

 
Handhafi Drago-styttunnar í 1. deild karla 2003 er Keflavík. 
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Skýrsla háttvísinefndar 
 

Þróttur Reykjavík var prúðasta liðið í Landsbankadeild 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 Landsbankadeild kvenna var Breiðablik prúðasta liðið, en þar var stuðst við fjölda spjalda á lið í 
mótinu.  
 
Háttvísinefnd valdi Hjalta Jóhannesson, ÍBV, prúðasta leikmanninn í Landsbankadeild karla og Írisi 
Sæmundsdóttur, ÍBV, prúðasta leikmanninn í Landsbankadeild kvenna. Hjalti og Íris eru bæði þekkt 
fyrir prúðmennsku og háttvísi innan vallar sem utan. 
 
Í nefndinni sátu A landsliðsþjálfarar KSÍ, Ásgeir Sigurvinsson, Logi Ólafsson og Helena Ólafsdóttir, 
auk Víðis Sigurðssonar og Óskars Ó. Jónssonar. Klara Bjartmarz var starfsmaður nefndarinnar. 
 

 

Skýrsla samninga- og félagaskiptanefndar 
 

Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ 2003 skipuðu eftirtaldir:  Þórarinn Gunnarsson, formaður, 
Lúðvík S. Georgsson og Steinar Þór Guðgeirsson. Varamenn voru Guðmundur H. Pétursson, Jóhann 
Albertsson og Páll Bragason.  Starfsmenn nefndarinnar voru Birkir Sveinsson og Klara Bjartmarz. 
 
Leikmannasamningar 

  2003 2002 2001 2000 1999 
Fj. í gildi 
15/01/04 

Fjöldi skráðra  
samninga* 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

Skr. 
samn 

Fjöldi 
félaga 

187 Landsbankadeild karla 126 10 105 10 119 10 117 10 151 10 
124 1. deild karla 78 8 55 7 79 9 84 9 72 8 

7 2. deild karla 18 3 49 6 14 2 43 7 47 4 
0 3. deild karla 1 1 15 2 16 3 7 4 4 1 

48 Landsbankadeild kv. 53 6 45 5 62 6 39 5 42 3 
16 1. deild kvenna 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
            

285 Leikmannssamningar 189 18 154 16 188 19 196 19 214 18 
96 Sambandssamningar 102 16 113 14 95 12 94 16 102 10 
1 Uppeldissamningar * 0 0 2 2 10 3 12 2 23 6 

* Fjöldi skráðra samninga á árinu er ekki það sama og fjöldi leikmanna á samningi 
** Uppeldissamningur er fylgiskjal með leikmannssamningi 
 
Breytingar á reglugerðum leikmannasamninga og félagskipta 
Á ársþingi KSÍ voru gerðar viðamiklar breytingar á reglugerðum er varða félagskipti leikmanna og 
samninga þeirra. Breytingarnar voru gerðar til að uppfylla skilyrði sem koma fram í reglugerð FIFA er 
varða þennan málaflokk. Viðamesta breytingin snertir glugga sem settir voru á félagaskipti til 
landsins. Samningsbundinn leikmaður getur bara skipt til landsins á tímabilinu 16. október til 31. maí 
og í vissum tilfellum 15. – 31. júlí.  
 
Heimild til að gera uppeldissamninga var afnumin, en heimilað að gera samninga við leikmenn á því 
almanaksári sem þeir verða 16 ára.  
 
Breyting var gerð á því hvernig afreksstuðlar eru ákvarðaðir  vegna leikmanna sem ekki eru íslenskir 
ríkisborgarar. Stuðullinn er nú ákveðinn af framkvæmdastjóra í stað nefndarinnar. Ákvörðun 
framkvæmdastjóra má síðan áfrýja til samninga- og félagaskiptanefndar ef þurfa þykir. 
  
Ný túlkun FIFA varðandi félagskipti leikmanna 
Eftir að ný reglugerð FIFA um félagaskipti leit dagsins ljós í september 2001 hafa orðið mikilar 
breytingar á heimildum leikmanna til að flytja sig milli landa. Ýmis atriði í reglugerðinni hafa þurft 
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túlkunar við að hálfu FIFA. Á árinu kom m.a. fram sú túlkun á reglugerðinni að ákvæðið um að 
leikmenn mættu einungis skipta um félag einu sinni á hverju 12 mánaða tímabili og að gluggar sem 
settir voru til að hindra félagaskipti, ættu ekki við um áhugamenn.  Þetta þýðir það að leikmaður sem 
er ekki á samningi og er flokkaður sem áhugamaður getur skipt til Íslands eftir 1. júní þar til lokað er á 
félagaskipti 1. ágúst. 
 
Umboðsmenn 
Skrifstofu KSÍ ber nú að halda skrá um umboðsmenn og geyma afrit af samningum þeirra við 
leikmenn sbr. reglugerð KSÍ um umboðsmenn leikmanna. Nú eru starfandi 4 umboðsmenn leikmanna 
á Íslandi, það eru þeir Arnór Guðjohnsen, Eyjólfur Bergþórsson, Ólafur Garðarsson og Guðlaugur Þór 
Tómasson, sem fékk umboðsmannaleyfið sitt á árinu.  Á árinu voru skráðir hjá skrifstofu KSÍ 19 
umboðsmannasamningar. 
  
Málum vísað til nefndarinnar 
Flest ágreiningsefni sem komu upp voru leyst af skrifstofu KSÍ eða einstökum nefndarmönnum. 
Tveimur málum var þó vísað til nefndarinnar til formlegrar meðhöndlunar.  
 
Páll Gísli Jónsson gegn ÍA 
Farið var fram á að skipaður yrði gerðardómur til að leysa úr ágreiningi um túlkun á ákvæði í 
leikmannasamningi. Aðilar náðu sáttum í málinu áður en gerðardómur kom saman. 
 
Valur gegn FH vegna félagaskipta Ármanns Smára Björnssonar 
Valur fór fram á að FH yrði beitt refsingu þar sem félagið taldi FH ekki hafa farið að settum reglum 
varðandi félagaskipti Ármanns úr Val í FH. Meint brot fólst í því að FH og Ármann hafi hafið 
samningaviðræður án leyfis Vals, meðan hann var enn samningsbundinn Val.  Niðurstaða 
nefndarinnar var sú að talið var ljóst að FH hefði brotið gegn fyrstu málsgrein g-liðs kafla I í reglugerð 
KSÍ um samninga og stöðu leikmanna. Nefndin mælti því með að stjórn KSÍ myndi veita FH 
áminningu.  Stjórn KSÍ samþykkti  niðurstöðu nefndarinnar á fundi sínum þann 17. desember. 
 
Félagaskipti  
Fjöldi félagaskipta í ár var 1.257 sem er umtalsverð aukning frá fyrri árum.  Líkt og á síðasta ári þurfti 
starfsfólk KSÍ að grípa inn í mál þar sem forráðamenn félaga neituðu leikmönnum  um félagaskipti.  Í 
tveimur tilfellum gengu mál svo langt að framkvæmdastjóri KSÍ þurfti að gefa út keppnisleyfi. 
 

 2003 2002 2001 2000 1999 
Fjöldi félagaskipta 1.257 1.078 1.096 1.105 1.043 

 
Öðrum nefndarmönnum, starfsmönnum nefndarinnar svo og öðru starfsfólki KSÍ vil ég þakka gott 
samstarf. 
 

Þórarinn Gunnarsson, formaður 
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Skýrsla fræðslunefndar 
 

 

Í fræðslunefnd sátu Ingibjörg Hinriksdóttir formaður, Ástráður Gunnarsson, Guðni Kjartansson, 
Kjartan Daníelsson, Lúðvík S. Georgsson og Örn Ólafsson. Starfsmaður nefndarinnar og fræðslustjóri 
KSÍ var Sigurður Ragnar Eyjólfsson.  Nefndin hélt 7 bókaða fundi á starfsárinu og voru eftirfarandi 
mál efst á baugi hjá henni: 
 
Þjálfaramenntun 
Ákaflega mikilvægur áfangi náðist í þjálfaramenntun KSÍ á þessu starfsári því umsókn okkar um aðild 
að þjálfunarsáttmála UEFA var samþykkt þann 30. júlí síðastliðinn.  KSÍ hefur nú leyfi UEFA til að 
veita þjálfurum á Íslandi UEFA B þjálfaragráðuna.    Þetta þýðir að auðveldara er nú fyrir þjálfara að 
fá menntun sína metna í öðrum löndum og jafnframt er þetta gæðastimpill á þjálfaranámskeiðin okkar.  
Fræðslunefnd hefur nú þegar hafið undirbúning að umsókn um næstu þjálfaragráðu UEFA (UEFA A) 
og stefnir á að skila inn umsókn til UEFA á árinu 2004.  UEFA Pro gráða er svo efsta þjálfaragráða 
UEFA og stefnt er á að vera í samvinnu við hin Norðurlöndin um að fá að senda til þeirra þá þjálfara 
sem vilja ljúka þeirri gráðu í framtíðinni. 
 
Í mars opnaði KSÍ sérstakan fræðsluvef fyrir þjálfara sem er aðgengilegur efst á heimasíðu KSÍ.  
Fræðsluvefurinn hefur verið mikið notaður af þjálfurum og þar er búið að koma fyrir miklum fróðleik 
sem nýtist þjálfurum í starfi.  Sem dæmi má nefna lista yfir fræðsluefni KSÍ, æfingasafn fyrir þjálfara, 
upplýsingar um þjálfaranámskeiðin, knattþrautir KSÍ, greinar, viðtöl og fleira.  Allt kennsluefni 
þjálfaranámskeiða KSÍ er aðgengilegt á fræðsluvefnum. 
 
Á þessu starfsári setti KSÍ líka í gang póstlista sem þjálfarar geta skráð sig ókeypis á og fengið 
upplýsingar um það helsta sem er í gangi hjá KSÍ hverju sinni.  Þetta auðveldar upplýsingastreymi og 
hjálpar okkur að ná til fleiri þjálfara með fræðslu á hagkvæman hátt.  Um 200 manns hafa skráð sig á 
póstlistann.    
 
Námskeiðahald 
Annað árið í röð var metþátttaka á þjálfaranámskeiðum KSÍ og er námskeiðahaldið orðið mjög 
umfangsmikið.  Haldin voru tvö KSÍ I námskeið í okt/nóv í Reykjavík, eitt á Akureyri og eitt í 
Vestmannaeyjum, en á þessi námskeið mættu alls 115 þjálfarar.  Tvö KSÍ II námskeið voru líka haldin 
í nóvember og þar mætti 61 þjálfari.  Eitt KSÍ III námskeið var haldið í apríl og þar mætti 41 þjálfari.  
Loks var haldið eitt KSÍ IV námskeið á árinu, í nóvember og þar mættu 28 þjálfarar.  Alls sóttu því 
245 þjálfarar menntun á þjálfaranámskeið KSÍ árið 2003 en til samanburðar sóttu 147 þjálfarar 
námskeið á vegum KSÍ árið 2002 og 109 þjálfarar árið 2001.     
 
Fyrir utan hin hefðbundnu námskeið hélt KSÍ ráðstefnu um þjálfun barna í knattspyrnu í samvinnu við 
ÍSÍ í maí.  Á ráðstefnuna mættu 58 manns og stefnt er að því að hafa ráðstefnuna árvissan viðburð en 
þó með breytilegu umræðuefni.   
 
KSÍ hélt einnig námskeið um markmannsþjálfun.  Frans Hoek, fyrrum markmannsþjálfari Barcelona, 
kom til landsins í október og mættu 65 þjálfarar á námskeið hjá honum.  Bæði þessi 
námskeið/ráðstefnur mæltust mjög vel fyrir.  Alls komu því 354 þjálfarar á öll þjálfaranámskeið á 
vegum KSÍ árið 2003.    
 
Fræðslunefnd hefur leitast við að sinna landsbyggðinni betur og býður nú upp á þjálfaranámskeið í 
öllum landsfjórðungunum fáist næg þátttaka.  Nú þegar hafa verið haldin námskeið í Vestmannaeyjum 
og á Akureyri og beiðnir liggja fyrir frá Ísafirði og Egilsstöðum.  Með því að færa námskeiðin út á 
land náum við til fleiri þjálfara.   
 
Eftirtaldir þjálfarar og sérfræðingar störfuðu sem leiðbeinendur á þjálfaranámskeiðum KSÍ árið 2003:  
Birkir Sveinsson, Bragi Bergmann, Bjarni Stefán Konráðsson, Freyr Sverrisson, Friðrik Ellert Jónsson, 
Guðmundur Hreiðarsson, Guðni Kjartansson, Ingi Jónsson, Ólafur Sæmundsson, Sigurður Ragnar 
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Eyjólfsson, Sigurður Þórir Þorsteinsson, Steinar Aðalbjörnsson, Willum Þór Þórsson og Þorlákur 
Árnason. 
 
Erlend samskipti 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson fræðslustjóri var fulltrúi KSÍ á 14. ráðstefnu UEFA um þjálfaramenntun 
er haldin var í Vilamoura í Portúgal 10. - 14. febrúar. 
Halldór Örn Þorsteinsson var fulltrúi KSÍ á 4. ráðstefnu UEFA um útbreiðslu knattspyrnunnar 
(grassroots) er haldin var í Coverciano á Ítalíu 30. júní – 3. júlí. 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson var fulltrúi KSÍ á 5. ráðstefnu UEFA fyrir fræðslustjóra knattspyrnu-
sambandanna í Evrópu er haldin var í Brussel í Belgíu 22. - 24. september. 
Ingibjörg Hinriksdóttir formaður fræðslunefndar og Sigurður Ragnar Eyjólfsson voru fulltrúar KSÍ á 
ráðstefnu Norðurlandanna um þjálfaramenntun er haldin var í Stokkhólmi í Svíþjóð 25. - 27. 
nóvember. 
 
Knattspyrnuskóli KSÍ  
Knattspyrnuskólar drengja og stúlkna fóru að venju fram að Laugarvatni í júní.  Skóli stúlknanna fór 
fram dagana 10. - 14. júní og sóttu hann 49 stúlkur.  Ragnhildur Skúladóttir var skólastjóri og henni til 
aðstoðar var Íris Björk Eysteinsdóttir.  Hjá drengjunum fór skólinn fram dagana 18. - 22. júní, en hann 
sóttu samtals 44 drengir.  Freyr Sverrisson var skólastjóri og honum til aðstoðar Guðjón V. 
Guðjónsson.  Þekktir þjálfarar og leikmenn komu í heimsókn í knattspyrnuskólana að vanda. 
 
Fræðsluátakið Leikur án fordóma 
KSÍ stóð fyrir  fræðsluátakinu Leikur án fordóma á árinu til að leggja áherslu á heiðarlega framkomu 
allra sem koma að knattspyrnunni og eins til að berjast gegn fordómum og einelti.  KSÍ sendi öllum 
aðildarfélögunum bæklinga og veggspjöld til að kynna átakið.  Til að styðja enn betur við átakið voru 
útbúin auglýsingaskilti, fánar og flögg sem voru sýnileg á leikjum og að auki voru send veggspjöld til 
allra íþróttahúsa á landinu.    
 
Lokaorð 
Það er ljóst að á þessu starfsári náðist góður árangur í fræðslumálum.  Gríðarleg aukning hefur orðið í 
fjölda þjálfara sem sækja námskeiðin okkar og félögin eru að vakna til vitundar um hversu mikilvægt 
það er að hafa menntaða þjálfara að störfum hjá sér.  Þá er það mikið ánægjuefni að KSÍ hefur loksins 
leyfi til að veita UEFA B þjálfaragráðuna.  Þar náðist mikilvægur áfangi sem var búið að vinna lengi 
að.  
 
Námskeiðahald var mjög viðamikið á árinu og það hljóta að teljast góðar fréttir að nú er loksins boðið 
upp á þjálfaranámskeið á vegum KSÍ í öllum landsfjórðungunum. 
Helsta framtíðarverkefni fræðslunefndar er að sækja um UEFA A þjálfaragráðuna (næstu gráðu 
UEFA), en stefnt er á að skila inn UEFA A umsókn okkar í maí 2004.   
 
Að lokum vil ég þakka fræðslustjóra KSÍ, Sigurði Ragnari Eyjólfssyni, fyrir frábært starf sem og 
meðnefndarmönnum mínum fyrir samstarfið á starfsárinu, svo og öðrum sem komið hafa að starfi og 
verksviði fræðslunefndar.  Starfsfólki KSÍ er jafnframt þökkuð góð samskipti og aðstoð í starfi 
nefndarinnar. 
 

Ingibjörg Hinriksdóttir, formaður 
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Knattspyrnuskóli KSÍ - Drengir fæddir 1989 
 
 

Félag Nafn Kennitala 
Afturelding Magnús Einarsson 130289-2159 
Breiðablik Guðmundur Kristjánsson 010389-3569 
Dalvík Kristinn Þór Björnsson 111189-3319 
Einherji Símon Svavarsson 290689-2369 
FH Vilhjálmur Freyr Hallsson 060789-2909 
Fjölnir Alfreð Finnbogason 010289-2039 
Fram Arnór Ingi Finnbjörnsson 090589-3189 
Fram Ögmundur Kristinsson 190689-2399 
Fylkir Björn M Aðalsteinsson 250489-2779 
Grindavík Óskar Pétursson 260189-3289 
Grótta Pétur Már Harðarson 070289-2539 
Haukar Andri G Gunnarsson 020389-2149 
Haukar Friðþjófur B Snæbjörnsson 170489-2099 
HK Atli Valsson 170689-2679 
UMF. Hrunamanna Jón Þorgeir Aðalsteinsson 040189-2039 
Huginn Magnús Heiðdal Karlsson 120889-3039 
ÍA Guðmundur B Guðjónsson 030889-3989 
ÍBV Guðjón Ólafsson 120489-3569 
ÍR Andri Björn Róbertsson 240289-2109 
ÍR Andri Björn Sigurðsson 140889-2299 
KA Steinn Gunnarsson 290689-2799 
Keflavík Einar Orri Einarsson 280189-2859 
KR Erling Reynisson 080589-3529 
KS Stefán Geir Andrésson 090289-3149 
UMF. Laugdæla Árni Páll Hafþórsson 280389-2939 
Leiftur Hilmar Þór Jónsson 310889-3189 
Leiknir F. Ómar Örn Erlingsson 220889-2039 
Leiknir R. Fannar Arnarsson 140589-2339 
Njarðvík Freyr Guðmundsson 200589-3519 
Selfoss Bjarki Jónsson 170189-3109 
Selfoss Guðmundur Sigurðsson 090889-3119 
Skallagrímur Heiðar Ernst Karlsson 290489-4079 
Stjarnan Sveinbjörn Finnsson 300389-2449 
UMFB Pétur Ásbjörn Sæmundsson 050189-2289 
Valur Þórður Sævar Jónsson 050989-3729 
Víðir Elvar F. Arnarsson 220989-3489 
Víkingur R. Marteinn Briem 100789-2059 
Víkingur R. Valdimar Valdimarsson 020289-3769 
Völsungur Stefán Jón Sigurgeirsson 190589-2939 
Þór Aron Einar Gunnarsson 220489-3619 
Þróttur N. Skarphéðinn Magnússon 040289-2169 
Þróttur R. Rafn Andri Haraldsson 100489-2449 
Þróttur V. Ingvar Jónsson 180189-3859 
Ægir Jón Guðni Gylfason 100489-3180 
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Knattspyrnuskóli KSÍ - Stúlkur fæddar 1989 
 
 

Félag Nafn Kennitala 
Afturelding Hulda Sigrún Sigurðardóttir 190489-2809 
Afturelding Margrét Malín Guðmundsdóttir 140589-2099 
BÍ Hildur M Helgadóttir 260189-2719 
BÍ Margrét Albertsdóttir 240489-2529 
Breiðablik Hlín Gunnlaugsdóttir 140989-2669 
Breiðablik María Erla Kjartansdóttir 070389-2829 
FH Hildur Þorgeirsdóttir 110389-2649 
FH Lovísa Sólveig Erlingsdóttir 251289-2049 
Fjölnir Rúna Sif Stefánsdóttir 060289-2209 
Fjölnir Þórunn Þrastardóttir 080489-2349 
Fylkir Margrét Magnúsdóttir 120789-3339 
Fylkir Tinna Bjarndís Bergþórsdóttir 030889-4369 
Grindavík Berglind Anna Magnúsdóttir 060889-2369 
Grindavík Kristín Karlsdóttir 050589-2779 
Grundarfjörður Sandra Dögg Pálmadóttir 250389-3489 
Haukar Aníta Björk Sigurðardóttir 200389-2659 
Haukar Ylfa Hafsteinsdóttir 160789-2479 
HK Karen Sturludóttir 250789-3279 
HK Silja Stefnisdóttir 220989-3059 
Huginn Arna Magnúsdóttir 270589-2279 
Huginn Elísabet Sara Emilsdóttir 150689-2959 
ÍA Aníta Lísa Svansdóttir 231189-2899 
ÍA Thelma Ýr Gylfadóttir 170389-3959 
ÍBV Anna Ester Óttarsdóttir 230289-2399 
ÍBV Tanja Tómasdóttir 080889-2089 
KR Margrét Þórólfsdóttir 291289-2589 
KR Ólöf Gerður Ísberg 290489-2109 
Leiftur Ester Harpa Vignisdóttir 230389-3149 
Leiftur Valgerður K Þorsteinsdóttir 211289-3769 
Leiknir F. Guðbjörg Steinsdóttir 210989-3239 
Leiknir F. Sigurveig Jóhannesdóttir 140689-2899 
Selfoss Hólmfríður E Kjartansdóttir 250189-2659 
Selfoss Þóra Margrét Ólafsdóttir 060389-2929 
Skallagrímur Aðalheiður Kristjánsdóttir 130989-3499 
Skallagrímur Álfheiður Sverrisdóttir 251289-2989 
Stjarnan Edda Sif Sveinbjörnsdóttir 040289-2759 
Stjarnan Unnur Magnúsdóttir 280289-2809 
Valur Bergdís Bjarnadóttir 280989-2239 
Valur Elísa Finnsdóttir 170989-2019 
Víkingur R. Sunna Lilja Björnsdóttir 181089-2539 
Víkingur R. Tinna Óðinsdóttir 150789-2069 
Þór Inga Dís Júlíusdóttir 250389-2999 
Þór Sólveig Hulda Árnadóttir 040889-2809 
Þróttur N. Lovísa Jónsdóttir 190889-3199 
Þróttur N. Salóme Rut Harðardóttir 050489-3109 
Þróttur R. Hallveig Ólafsdóttir 280889-2489 
Þróttur R. Kolbrún Þóra Löve 081289-2479 
Ægir Hanna Guðrún Gestsdóttir 230989-3039 
Ægir Kristín Friðriksdóttir 050689-2209 
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Skýrsla útbreiðslunefndar 
 

Í útbreiðslunefnd sátu Björn Friðþjófsson, formaður, Guðmundur Ingvason, Jakob Skúlason, Einar 
Friðþjófsson og Ómar Bragi Stefánsson  Starfsmenn nefndarinnar voru Birkir Sveinsson og Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson.  Nefndin hélt 2 bókaða fundi á starfsárinu.  Helstu útbreiðsluverkefni ársins voru 
að frumkvæði aðildarfélaganna og í umsjón þeirra, en útbreiðslunefnd reyndi að styðja við þau 
verkefni eftir bestu getu.  Óskað var eftir aðstoð KSÍ í eftirfarandi útbreiðsluverkefnum.   
 
Allar í fótbolta - Fótboltahátíð stúlkna í Reykjavík 
Þann 8. nóvember 2003 hélt KRR fótboltahátíð í Egilshöll fyrir stúlkur á grunnskólaaldri í Reykjavík.  
Mörg hundruð stúlkur sóttu hátíðina eftir að allar stúlkur á grunnskólaaldri í Reykjavík höfðu fengið 
veggspjöld af kvennalandsliðinu í boði Heklu og bækling til kynningar á kvennaknattspyrnu í boði 
KRR.  Eins buðu öll félögin í Reykjavík upp á frían mánuð í framhaldi af hátíðinni til að fá fleiri 
stúlkur til að æfa knattspyrnu.  Íris Björk Eysteinsdóttir og Guðrún Inga Sívertsen höfðu umsjón með 
þessu útbreiðsluverkefni.     
      
Eimskipsdagurinn - Opnun Vöruhótels Eimskips 
Þann 2. mars 2003 opnaði Eimskip nýtt vöruhótel sitt og A-landslið kvenna mætti á svæðið og áritaði 
og gaf veggspjöld.  Meira en 1200 börn reyndu skothittni sína með því að hitta í götin á KSÍ dúknum 
og allir fóru ánægðir heim með landsliðsveggspjöld og snjóþotur í boði Eimskips. 
 
Fótboltahátíð á Akureyri 
KA og Þór stóðu sameiginlega að fótboltahátíð á Akureyri þann 18. janúar 2004.  Veggspjöldum af 
kvennalandsliðinu (í boði Heklu) var dreift til stúlkna á grunnskólaaldri í skólunum fyrir norðan og frá 
KSÍ komu Helena Ólafsdóttir landsliðsþjálfari og Íris Andrésdóttir landsliðskona.  Á hátíðinni var 
margt til gamans gert, Helena hélt æfingu fyrir úrvalshóp stúlkna að norðan og í boði voru ýmsar 
knattþrautir.  
 
Útbreiðsluáætlun KSÍ 
Útbreiðslunefnd hefur gert það að markmiði sínu að árið 2007 verði 20.000 skráðir iðkendur í 
knattspyrnu.  Til þess að ná þessu metnaðarfulla markmiði var hafist handa við gerð 
útbreiðsluáætlunar og er sú vinna ennþá í gangi, en jafnframt voru ýmsar hugmyndir á sviði útbreiðslu 
ræddar í nefndinni.   
   
Ýmis smærri útbreiðsluverkefni þjálfara og leikmanna árið 2003 
Ýmis smærri tækifæri til útbreiðslu voru nýtt og nokkrar fyrirspurnir bárust utan af landi og frá 
knattspyrnuskólum um að fá leikmenn og þjálfara í heimsókn.   
Sigurður Ragnar Eyjólfsson fræðslustjóri KSÍ heimsótti Knattspyrnuskóla Gróttu, UMFB, Þróttar 
Vogum, Aftureldingar og Knattspyrnuakademíu Íslands, tók þátt í æfingum og ræddi við nemendur og 
kennara.      
Freyr Sverrisson landsliðsþjálfari U16 fór til Egilsstaða í apríl og hélt þar þjálfarafund og æfingar til 
eflingar knattspyrnunni á Austurlandi.  Freyr mætti einnig í nokkur önnur útbreiðsluverkefni sem 
fótboltatrúður.   
Leikmenn liða í Landsbankadeildinni léku listir sínar í Landsbankanum á menningarnótt. 
 
Öllum þeim sem komu að útbreiðslustarfi KSÍ á þessu starfsári með beinum eða óbeinum hætti eru 
færðar þakkir og starfsmönnum KSÍ eru færðar sérstakar þakkir.  

 
Björn Friðþjófsson, formaður 
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Skýrsla mannvirkjanefndar 
 

Mannvirkjanefnd skipuðu Lúðvík S. Georgsson, formaður, Ásthildur Helgasdóttir, Jón Runólfsson, 
Kristján Ásgeirsson og Þorbergur Karlsson.  Starfsmaður nefndarinnar var Jóhann G. Kristinsson.  
Nefndin hélt alls 8 bókaða fundi á starfsárinu. 
 
Eftirfarandi mál voru efst á baugi í verkefnum mannvirkjanefndar: 
 
Sparkvellir voru aðalverkefnið í lok árs.  Stjórn UEFA ákvað að veita sérstöku afmælisfé til 
uppbyggingar sparkvalla í aðildarlöndum sínum og úthlutaði hverju landi 1 milljón svissneskra franka 
til þess.  Í framhaldi af því ákvað stjórn KSÍ að setja uppbyggingu sparkvalla í forgang næstu tvö árin 
og sótti um frekari stuðning til ríkis og nokkurra fyrirtækja til að geta staðið myndarlega að þessu 
verkefni.  Með því móti er vonast til að hægt sé að veita 100-150 miljónum kr. til þessa verkefnis á 
næstu 2 árum. Ríkið hefur þegar samþykkt að styrkja þetta framtak rausnarlega.   Gert er ráð fyrir að 
sveitarfélög geti sótt um stuðning til KSÍ við uppbyggingu vallanna, og er ætlunin að hlutur KSÍ verði 
sjálf gervigrasmottan og lagning hennar, en sveitarfélögin sjái um undirbyggingu vallanna og 
rammann.  Gert er ráð fyrir að notað verði 3. kynslóðar gervigras.  Eyjólfur Sverrisson var ráðinn til 
starfs hjá KSÍ síðla árs, m.a. til að sinna þessu verkefni.  Unnið hefur verið að nýjum bæklingi um 
uppbyggingu sparkvalla, og er gert ráð fyrir að hann verði tilbúinn í byrjun árs 2004.  Í honum er 
verkefninu lýst, bæði tilurð og tilgangi, tæknilegar teikningar birtar og farið yfir umsóknarferli.  
Markmiðið er að stuðla að byggingu 40-60 sparkvalla á næstu 2 árum. 
 
Norrænt þing mannvirkjanefnda var haldið í Noregi 13. - 15.  ágúst, en þangað sendi KSÍ 2 fulltrúa.  
Þar var farið yfir þau verkefni í mannvirkjamálum knattspyrnunnar, sem efst eru á baugi í einstökum 
löndum.  Ísland kynnti sérstaklega hvernig leyfiskerfi UEFA hefur haft áhrif á stefnumótun varðandi 
almenna uppbyggingu keppnisvalla. Af öðrum málefnum var áhugaverðast að sjá hve geysimiklum 
árangri Norðmenn hafa náð í uppbyggingu sparkvalla um allt land.  Farið var yfir stöðuna varðandi 
staðla fyrir gervigras og reynslu af notkun 3. kynslóðar gervigrass á keppnisvöllum og fleira. 
 
Að venju var farið yfir skráningu knattspyrnumannvirkja og ýtt eftir megni á að úrbætur yrðu gerðar 
þar sem aðstaðan var ófullnægjandi.  Augu félaga og sveitarfélaga hafa loks opnast fyrir því að góð 
áhorfendaaðstaða er hluti af uppbyggingu knattspyrnuleikvangs, og lykill að góðri aðsókn og tekjum 
af áhorfendum. 
 
Aðlögun leyfiskerfis UEFA að íslenskum aðstæðum hvað varðar knattspyrnumannvirki var áfram eitt 
af meginmálum ársins.  Undirtektir sveitarfélaga og félaganna fyrir betri áhorfendaaðstöðu hafa verið 
góðar og vilji til að þetta nái að ganga eftir.  Með þeirri aðlögun sem sótt hefur verið um til UEFA 
vegna leyfiskerfisins, og fengist, þá á áhorfendaaðstaða og önnur nauðsynleg aðstaða á völlum í 
Landsbankadeildinni að vera komin í gott horf eftir 2-3 ár.  Enn er eitt mál óklárað hvað varðar 
leyfiskerfið, en það er öryggisvottun mannvirkjanna.  Verið er að vinna að gerð vinnuáætlunar/staðals 
fyrir þessa vottun og sér vonandi fyrir endann á því á næstu mánuðum. 
 
Lúðvík sótti sýninguna Sport Turf og fyrirlestra í tengslum við hana, sem haldin var í Amsterdam 
Arena dagana 6. - 7. mars.  Þar var gervigras og gras á knattspyrnuvöllum í fyrirrúmi og fékkst þarna 
mjög gott yfirlit um stöðu mála almennt og hjá einstökum framleiðendum. 
 
Auk þessara verkefna var mannvirkjanefnd KSÍ til ráðgjafar ýmsum félögum vegna framkvæmda 
tengdum félagssvæðum þeirra, t.a.m. hjá Stjörnunni í Garðabæ. 
 
Undirritaður vill að lokum þakka samstarfsmönnum í mannvirkjanefnd og starfsfólki KSÍ fyrir frábært 
samstarf á árinu. 
 

Lúðvík S. Georgsson, formaður 
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Heiðursviðurkenningar KSÍ 
 

Eftirtaldir fengu heiðursviðurkenningu á árinu: 
 

Nafn Félag Merki 

Árni Arason KA* Silfur 

Björn Gunnarsson ÍR  Silfur 

Einar Árnason Fram Gull 

Eyjólfur Ólafsson Víkingur R. Gull 

Grímur Friðgeirsson Fram Silfur 

Guðmundur J Óskarsson Fram Gull 

Guðrún Ingimundardóttir Fram Silfur 

Gunnar Gunnarsson KA* Silfur 

Haraldur Steinþórsson Fram Gull 

Helga S Guðmundsdóttir KA* Silfur 

Ingibjörg Hinriksdóttir Breiðablik Silfur 

Lárus Grétarsson Fram Silfur 

Magnús Sigurólason KA* Silfur 

Sigmundur Þórisson KA* Silfur 

Sigrún Guðmundsdóttir Fram Silfur 

Sigurður J Svavarsson Fram Gull 

Steindór Gunnarsson KA* Silfur 

Sæmundur Óskarsson KA* Gull 

Vignir Már Þormóðsson KA* Silfur 

Þormóður Einarsson KA* Gull 

Þorvaldur Örlygsson KA* Silfur 

Þórarinn E Sveinsson KA* Silfur 

 
* Var einnig getið í ársskýrslu fyrir 2002, en var veitt í upphafi árs 2003.
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Kærur og úrskurðir 
 

Mál nr. 1 
 

Knattspyrnudeild UMF Fjölnis 
gegn 

Knattspyrnudeild Þróttar og 
Knattspyrnudeild Hauka 

 
Kæra UMF Fjölnis 
Knattspyrnudeild UMF Fjölnis kærir hér með leik/úrslit í leik UMF Fjölnis og Þróttar/Hauka 2 í 
Reykjavíkurmótinu (neðri deild) sem fram fór þann 24.03 ´03 kl. 21:15 í Egilshöll.  Tilefni kæru 
þessarar er að Þróttur/Haukar 2 notuðu leikmenn sem ekki voru löglegir/hlutgengir með liðinu í 
umræddum leik.  Samkvæmt reglugerð 3.9.10.5 en þar segir “Í því tilfelli þegar félag er með tvö A lið í 
móti gildir:  Leikmaður sem leikið hefur með liði 1 er ekki heimilt að leika með liði 2 fyrr en eftir 
næsta leik hjá liði 2 þar á eftir.” 
 
Í leik Breiðabliks og Þróttar/Hauka í Reykjavíkurmóti efri deildar þann 05.03 ´03 komu leikmennirnir 
Eyrún Ósk Sigurðardóttir kt. 230682-5189 og Tinna Rúnarsdóttir kt. 061282-3839 við sögu.  
Samkvæmt reglugerðinni hefðu þeir því átt að hvíla næsta leik Þróttar/Hauka 2 í neðri deild sem var 
gegn FH þann 19.03 ´03.  Umræddir leikmenn spiluðu þann leik og voru því samkvæmt reglugerðinni 
ólöglegir í þeim leik.  Þeir hafa ekki enn tekið út þann leik sem þeir áttu að hvíla með liði 
Þróttar/Hauka 2 og voru/eru því klárlega líka ólöglegir í leik Fjölnis og Þróttar/Hauka 2 sem fram fór 
þann 24.03 ´03 í Egilshöll. Þess má geta að báðir umræddir leikmenn eru meðal leikjahæstu leikmanna 
liðs Þróttar/Hauka 1. 
 
Hjálögð gögn eru leikskýrslur úr umræddum leikjum ásamt leikmannalistum liða Þróttar/Hauka 1 og 
Þróttar/Hauka 2. 
 
UMF Fjölnir óskar því hér með eftir því að kæran verði tekin til efnislegrar umfjöllunar og umrædd 
úrslit leiks Fjölnis gegn Þrótti/Haukum verði dæmd dauð og ómerk og UMF Fjölni verður dæmdur 
sigur 3-0. 
 
Virðingarfyllst, 
F.h Knattspyrnudeildar UMF Fjölnis 
Ingi Pétur Ingimundarson 
 
 
Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, mánudaginn 5. maí var tekið fyrir hjá Dómstóli KSÍ, málið nr. 1/2003, Knattspyrnudeild 
UMF Fjölnis gegn Knattspyrnudeild Þróttar R. og Knattspyrnudeild Hauka, vegna Þróttar/Hauka.  
Skjöl nr. 1-4 lágu frammi. Gögn þessi eru leikskýrslur úr umræddum leikjum ásamt leikmannalistum 
liða Þróttar/Hauka 1 og Þróttar/Hauka 2 og félagaskiptaeyðublað frá KSÍ. 
 
Dómkröfur 
Kærandi krefst þess að liði kæranda verði dæmdur sigur 3-0 í meistaraflokki kvenna í leik UMF 
Fjölnis og Þróttar/Hauka 2 í Reykjavíkurmótinu (neðri deild) sem fram fór þann 24.03 ´03 kl 21:15 í 
Egilshöll. 
 
Málsatvik 
Í kæru segir orðrétt um málsatvik:  “Tilefni kæru þessarar er að Þróttur/Haukar 2 notuðu  leikmenn 
sem ekki voru löglegir/hlutgengir með liðinu í umræddum leik. Samkvæmt reglugerð 3.9.10.5, en þar 
segir “ Í því tilfelli þegar félag er með tvö A lið í móti gildir: Leikmaður sem leikið hefur með liði 1 er 
ekki heimilt að leika með liði 2 fyrr en eftir næsta leik hjá liði 2 þar á eftir.” 
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Í leik Breiðabliks og Þróttar/Hauka í Reykjavíkurmóti efri deildar þann 05.03 ´03 komu leikmennirnir 
Eyrún Ósk Sigurðardóttir kt. 230682-5189 og Tinna Rúnarsdóttir kt 61282-3839 við sögu. Samkvæmt 
reglugerðinni hefðu þeir því átt að hvíla næsta leik Þróttar/Hauka 2 í neðri deild sem var gegn FH þann 
19.03 ´03. Umræddir leikmenn spiluðu þann leik og voru því samkvæmt reglugerðinni ólöglegir í 
þeim leik. Þeir hafa ekki enn tekið út þann leik sem þeir áttu að hvíla með liði Þróttar/Hauka 2 og 
voru/eru því klárlega líka ólöglegir í leik Fjölnis og Þróttar/Hauka 2 sem fram fór þann 24.03 ´03 í 
Egilshöll. Þess má geta að báðir umræddir leikmenn eru meðal leikjahæstu leikmanna liðs 
Þróttar/Hauka 1.” 
 
Málsmeðferð 
Hinum kærðu félögum var gefinn kostur á að tjá sig um kæruefni.  Greinargerð þeirra barst dómnum 
hins vegar ekki og er málið því dæmt á grundvelli fyrirliggjandi gagna. 
 
Niðurstaða 
Með hliðsjón af skýru orðalagi í grein 3.9.10.5. í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót er leikmanni sem 
leikið hefur í liði 1 óheimilt að leika með liði 2 fyrr en eftir næsta leik hjá liði 2 þar á eftir. Af þessu 
leiðir að þátttaka í næsta leik með liði 2 er ólögleg ef viðkomandi leikmaður hefur næsta leik áður 
leikið með liði 1.  Upplýst er að hið meinta brot hinna kærðu félaga samkvæmt leikskýrslum átti sér 
ekki stað í næsta leik þeirra. Af þeim ástæðum verður að sýkna hin kærðu félög af dómkröfum 
kæranda.  
 
Dómsorð 
Knattspyrnudeild Þróttar og Knattspyrnudeild Hauka vegna Þróttar/Hauka eru sýkn af kröfum 
Knattspyrnudeildar Ungmennafélagsins Fjölnis. 
 
F.h. Dómstóls KSÍ, 
Gunnar Guðmundsson hdl. 
dómsformaður 
 

Mál nr. 2 
 

Knattspyrnudeild Léttis 
gegn 

Knattspyrnufélagi Siglufjarðar (KS) 
 
Kæra Léttis 
 
Dómkröfur 
Kærandi gerir þá kröfu að leikurinn verði dæmdur tapaður af hálfu kærða, 0-3. 
 
Málavextir 
Branko f.d. 031269- er skráður á leikskýrslu sem AÞ en átti að taka út leikbann sem úrskurðað hafði 
verið af aganefnd KSÍ.  Umræddur Branko sat á varamannabekk KS meðan leikur fór fram. 
 
Lagarök 
8. gr. Liður 8.2 og 8.b.  Þar er skýrt tekið fram að sé maður í leikbanni á hann ekki að vera nema í 
áhorfendastæðum klukkutíma áður en leikur hefst og þar til dómarar hafa gengið til búningsherbergja. 
 
Röksemdir 
Branko sem AÞ hefur, með því hlutverki sínu, bein áhrif á leikinn að mati kæranda. 
 
Sönnunargögn 
Ljósrit af leikskýrslu KSÍ en þar kemur fram að nafn Branko er skráð og hlutverk hans sem AÞ.  
 
Virðingarfyllst, 
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f.h. knattspyrnudeildar Léttis 
Sigurjón Þ. Sigurjónsson 
 
 
Greinargerð KS 
Knattspyrnufélag Siglufjarðar kt. 110772-4839, krefst þess að félagið verði sýknað af kröfum 
sóknaraðila,  Íþróttafélagsins Léttis, vegna mistaka sem áttu sér stað við ritun leikskýrslu í leik KS og 
Léttis er fram fór á Siglufjarðarvelli 18. maí sl. 
 
Málsatvik eru þau að vegna mistaka er nafn Branko Scepanovic ritað á leikskýrslu umrædds leiks en 
viðkomandi leikmaður tók á engan hátt þátt í framkvæmd leiksins og hafði engin áhrif á framgang 
hans, hvorki sem leikmaður né hluti af liðsstjórn og getur því ekki talist þátttakandi í leiknum.  Stuttu 
fyrir leik ræðir aðstoðardómari leiksins við forráðamann KS og spyr hvor ekki séu fleiri einstaklingar í 
liðsstjórn heldur en þjálfarinn, Marco Tanasic.  Forráðamaður KS var þá sjálfur ekki skráður á 
skýrsluna og gerði það hið snarasta og í fljótfærni ritaði hann nafn Branko Scepanovic jafnframt þar 
sem Branko var staddur við markatöfluna við hliðina á forráðamanni KS, Þóri Hákonarsyni.  Hvorugur 
var staddur á leikvellinum.  Branko er aðeins leikmaður hjá félaginu og gegnir engu hlutverki sem 
aðstoðarþjálfari enda hefði í þessu tilfelli allt eins verið hægt að skrifa hann sem liðsstjóra eða 
sjúkraþjálfara.  Rétt er að fram komi að þegar þjálfari KS skilar skýrslunni til dómara, undirritaðri af 
þjálfurum og fyrirliðum beggja liða, er aðeins einn einstaklingur skráður í liðsstjórn KS og geta 
dómarar leiksins ásamt eftirlitsdómara væntanlega staðfest það.  Þar er því skýrt að umsjónarmaður 
KS fyrir leikskýrslunni, þ.e. þjálfarinn, ætlaðist að sjálfsögðu ekki til þess að Branko væri á 
skýrslunni, þar sem hann var í banni og hafði leikmaðurinn fengið skýr fyrirmæli um að halda sig í 
áhorfendastæðum á meðan á leik stæði og hlýddi hann þeim fyrirmælum í einu og öllu.  Það er því 
eftir að skýrslu er skilað til dómara sem fleiri aðilum er bætt við liðsstjórnina og þá með vitund 
dómara leiksins. 
 
Umræddur leikmaður dvaldi síðan í bifreið í eigu Knattspyrnufélags Siglufjarðar allan leikinn og því 
til stuðnings má benda á að vegna slæms veðurs missti hann hurð bílsins í aðra bifreið á meðan 
leiknum stóð og er eigandi þess bíls því til vitnis, auk þess sem ummerki leyna sér ekki.  Tvö 
ungmenni dvöldu jafnframt í bílnum með Branko nánast allan tímann og geta þau að sjálfsögðu vitnað 
um það.  Fjöldi áhorfenda, sem margir hverjir dvöldu í bílum sínum vegna veðursins, geta staðfest að 
umræddur leikmaður dvaldi í bíl í eigu KS allan leikinn og kom því í engu nálægt framkvæmdinni.  
Leikmaðurinn, sem jafnframt er starfsmaður á Siglufjarðarvelli, tók að litlu leyti þátt í undirbúningi 
leikvallar fyrir leik en að öðru leyti kom hann í engu nálægt framkvæmdinni og hafði engin áhrif.  Í 
kæru Léttis er því um hreina rangfærslu að ræða þar sem fullyrt að Branko Scepanovic hafi setið á 
varamannabekk KS meðan leikur fór fram. 
 
KS telur að megintilgangur 8. greinar starfsreglna aganefndar KSÍ sé að tryggja að úrskurðum um 
leikbann sé hlítt að viðlögðum þungbærum viðurlögum.  Aðalatriði málsins er að þeim tilgangi er náð 
þar sem umræddur leikmaður kom hvergi nærri framkvæmd leiksins og hafði engin áhrif á framgang 
hans, hvorki á meðan leik stóð né í hálfleik.  Er það ítrekað að vegna mistaka er nafn hans ritað á 
leikskýrslu og var umræddur leikmaður á engan hátt “notaður” í merkingu greinar 4.3. í Reglugerð 
KSÍ um knattspyrnumót og því hefur KS ekki brotið gegn ákvæðum greinarinnar og þeim markmiðum 
sem búa að baki hennar. 
 
Knattspyrnufélag Siglufjarðar krefst þess því að félagið verði sýknað af kröfum sóknaraðila og bendir 
á fordæmi fyrir slíku í nákvæmlega eins tilviki þar sem Íþróttafélag Reykjavíkur er sýknað af kröfum 
Íþróttafélagsins Leifturs Ólafsfirði, árið 1992.  Málsatvik þess máls eru nánast þau sömu í þessu tilfelli 
(meðfylgjandi). 
Knattspyrnufélag Siglufjarðar er tilbúið til þess að leiða fram fjölmörg vitni úr hópi áhorfenda sem 
staðfest geta að umræddur leikmaður var utan leikvallar allan leiktímann og í leikhléi þar sem hann 
dvaldi í bifreið í eigu félagsins. 
 



Ársskýrsla KSÍ 2003 

 52 

KS harmar þau mistök sem gerð voru við gerð leikskýrslu en bendir á að nokkurs stress gætti vegna 
þess veðurs sem hafði verið allan daginn og var á tímabili jafnvel óljóst hvort að af leik gæti orðið.  
Það var því fyrst og fremst fljótfærni forráðamanns KS sem réði því að nafn umrædds leikmanns er 
sett á leikskýrslu og augljóst að um alger mistök er að ræða sem alls engin áhrif höfðu á framgang 
leiksins eða niðurstöður hans.  Jafnframt er ljóst að þjálfari KS, Marko Tanasic, hafi áður skilað 
leikskýrslu til dómara og var þá aðeins einn einstaklingur í liðsstjórninni.  Er það að mati KS í anda 
íþróttarinnar að úrslit leiksins verði látin standa og félagið sýknað af kröfum kæranda enda hafði 
Branko Scepanovic engin áhrif á leikinn, framgang hans eða niðurstöðu. 
 
Knattspyrnufélag Siglufjarðar er tilbúið að kalla eftirtalda til vitnis um ofangreind málsatvik auk þess 
sem félagið áskilur sér rétt til að kalla til fleiri vitni ef þörf þykir enda fjölmargir áhorfendur vitni að 
því að Branko var í bílnum á meðan á leik stóð. 
 
Þórir Hákonarson, kt.110669-3649 
Agnar Þór Sveinsson, kt. 101276-3099 
Elías Ísfjörð, kt. 200181-4099 
Rósa D. Ómarsdóttir, kt. 180474-2939 
Sveinn Aðalbjörnsson, kt. 041157-6079 
Branko Scepanovic, kt. 031269-2569 
Marko Tanasic, kt. 021264-2029 
Ægir Eðvaldsson, kt. 261260-5229 
Runólfur Birgisson, kt. 040348-3449 
Hörður Júlíusson, kt. 210758-5349 
Sigurgeir Ólafsson, kt. 140884-3169 
Daði M. Guðmundsson, kt. 210181-4589 
 
Rétt er að geta þess að umræddur leikmaður Branko Scpanovic getur illa tjáð sig nema á eigin 
móðurmáli.  Jafnframt áskilur félagið sér rétt til þess að kalla til vitnis tvö ungmenni sem dvöldu með 
Branko í bílnum á meðan á leiknum stóð en sökum ungs aldurs þeirra teljum við ekki rétt að blanda 
þeim í málið nema algera nauðsyn krefji. 
Rétt er jafnframt að ítreka að dómarar leiksins og eftirlitsdómari geta væntanlega staðfest þann hluta 
varnarinnar er snýr að því að nafn umrædds leikmanns er ekki sett á skýrslu fyrr en eftir að þjálfari KS 
og fyrirliði KS hafa undirritað hana og skilað henni án þeirra vitundar. 
 
Virðingarfyllst, f.h. KS 
Þórir Hákonarson, formaður  
 
 
Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, þriðjudaginn 24. júní er dómþing haldið hjá Dómstóli KSÍ að skrifstofu KSÍ Laugardalsvelli, 
Reykjavík, af Ásbirni Jónssyni dómara.  Fyrir er tekið málið nr. 2/2003.  Knattspyrnudeild Léttis gegn 
Knattspyrnufélagi Siglufjarðar (KS).  Gögn málsins merkt nr. 1-4 liggja frammi í réttinum.  Enginn er 
mættur í réttinn.  Er nú í réttinum kveðinn upp svofelldur dómur. 
 
I. 
Mál þetta er móttekið af skrifstofu KSÍ 23. maí sl. Kærandi er Léttir, kt. 580594-2479, Skálagerði 5, 
Reykjavík.  Kærði er Knattspyrnufélag Siglufjarðar (KS), kt. 110772-4839, Suðurgötu 78, Siglufirði.  
Málinu var úthlutað undirrituðum dómara í Dómstól KSÍ 26. maí sl.  Með símbréfi sama dag var 
kærða gefinn frestur til þriðjudagsins 2. júní til að skila greinargerð í málinu.  Þann 10. júní var málið 
þingfest og fengu aðilar þá frest til frekari gagnaöflunar.  Þann 18. júní var málið síðan tekið fyrir að 
nýju og það tekið til dóms. 
 
Dómkröfur kæranda eru að Létti verði dæmdur sigur 3-0 í leik gegn Knattspyrnufélagi Siglufjarðar 
sem fram fór þann 18. maí 2003.  Leikurinn var liður í Íslandsmóti 2. deildar. 
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Dómkröfur kærða eru sýkna af kröfum sóknaraðila Íþróttafélagsins Léttis og að úrslit leiksins verði 
látin standa óhögguð. 
 
II. 
Kærandi lýsir málavöxtun svo að þann 18. maí 2003 fór fram knattspyrnuleikur í Íslandsmóti 2. 
deildar karla milli Knattspyrnufélags Siglufjarðar og Knattspyrnufélagsins Léttis á Siglufjarðarvelli.  
Leiknum lauk með sigri KS.  Leikmaður KS, Branko Scepanovic, var skráður til leiks á leikskýrslu 
vegna leiksins sem aðstoðarþjálfari þrátt fyrir að hann hefði verið í leikbanni í umræddum leik.  
Máli sínu til stuðnings hefur kærandi lagt fram leiksýrslu leiksins frá KSÍ og sýnir að leikmaðurinn 
hafið verið skráður á leikskýrslunni.  Telur kærandi því að lið kærða hafi verið ólöglega skipað. 
Jafnframt bendir kærandi á að öll rök kærða komi ekki að gagni enda skipti ekki máli hvort leikmaður 
hafi haft áhrif á leik eða verið innan eða utan vallar.  Það eina sem skiptir máli að mati kæranda er að 
Branko var skráður á leikskýrslu og varð hann með þeim hætti beinn þátttakandi í leiknum hvort hann 
hafi haft bein áhrif eða ekki.  Jafnframt bendir kærandi á að þótt nafn hans hafi verið ritað á skýrsluna í 
fljótfærni og fyrir mistök þá skipti það engu máli.  Þeir sem rita skýrsluna verða að vera ábyrgir fyrir 
því að hún sé útfyllt í samræmi við reglur KSÍ. 
Máli sínu til stuðnings vísar kærandi til eftirtaldra ákvæða í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót: 4.3.  
Ólöglega skipað lið. sbr. grein 4.4 og 8 gr. starfsreglna aganefndar KSÍ. 
 
III. 
Kærði mótmælir því ekki að nafn umrædds leikmanns, Branko Scepanovic, hafi verið skráð vegna 
mistaka á leikskýrslu umrædds leiks, en viðkomandi leikmaður tók á engan hátt þátt í framkvæmd 
leiksins og hafði engin áhrif á framgang hans,  hvorki sem leikmaður né hluti af liðsstjórn og getur því 
ekki talist þátttakandi í leiknum. 
 
Málsatvik telur kærði hafa verið eftirfarandi: 
“Stuttu fyrir leik ræðir aðstoðardómari leiksins við forráðamann KS og spyr hvort ekki séu fleiri 
einstaklingar í liðsstjórn heldur en þjálfarinn, Marko Tanasic.  Forráðamaður KS var þá sjálfur ekki 
skráður á skýrsluna og gerði það hið snarasta og í fljótfærni ritaði hann nafn Branko Scepanovic 
jafnframt þar sem Branko var staddur við markatöfluna við hliðina á forráðamanni KS, Þóri 
Hákonarsyni.  Hvorugur var staddur á leikvellinum.  Branko er aðeins leikmaður hjá félaginu og 
gegnir engu hlutverki sem aðstoðarþjálfari enda hefði í þessu tilfelli allt eins verið hægt að skrifa hann 
sem liðsstjóra eða sjúkraþjálfara.  Rétt er að fram komi að þegar þjálfari KS skilar skýrslunni til 
dómara, undirritaðri af þjálfurum og fyrirliðum beggja liða, er aðeins einn einstaklingur skráður í 
liðsstjórn KS og geta dómarar leiksins ásamt eftirlitsdómara væntanlega staðfest það.  Það er því skýrt 
að umsjónarmaður KS fyrir leikskýrslunni, þ.e. þjálfarinn, ætlaðist að sjálfsögðu ekki til þess að 
Branko væri á skýrslunni þar sem hann var í banni og hafði leikmaðurinn fengið skýr fyrirmæli um að 
halda sig í áhorfendastæðum á meðan leik stæði og hlýddi hann þeim fyrirmælum í einu og öllu.  Það 
er því eftir að skýrslu er skilað til dómara sem fleiri aðilum er bætt við liðsstjórnina og þá með vitund 
dómara leiksins. 
 
Umræddur leikmaður dvaldi síðan í bifreið í eigu Knattspyrnufélags Siglufjarðar allan leikinn og því 
til stuðnings má benda á að vegna slæms veðurs missti hann hurð bílsins í aðra bifreið á meðan á 
leiknum stóð og er eigandi þess bíls því til vitnis, auk þess sem ummerki leyna sér ekki.  Tvö 
ungmenni dvöldu jafnframt í bílnum með Branko nánast allan tímann og geta þau að sjálfsögðu vitnað 
um það.  Fjöldi áhorfenda, sem margir dvöldu í bílum sínum vegna veðursins, geta staðfest að 
umræddur leikmaður dvaldi í bíl í eigu KS allan leikinn og kom því í engu nálægt framkvæmdinni.  
Leikmaðurinn, sem jafnframt er starfsmaður á Siglufjarðarvelli, tók að litlu leyti þátt í undirbúningi 
leikvallar fyrir leik en að öðru leyti kom hann í engu nálægt framkvæmdinni og hafði engin áhrif.  Í 
kæru Léttis er því um hreina rangfræslu að ræða þar sem fullyrt er að Branko Scepanovic hafi setið á 
varamannabekk KS meðan leikur fór fram. 
KS telur að megintilgangur 8. greinar starfsreglna aganefndar KSÍ sé að tryggja að úrskurðum um 
leikbann sé hlítt að viðlögðum þungbærum viðurlögum.  Aðalatriði málsins er að þeim tilgangi er náð 
þar sem umræddur leikmaður kom hvergi nærri framkvæmd leiksins og hafði engin áhrif á framgang 
hans, hvorki á meðan leik stóð né í hálfleik.  Er það ítrekað að vegna mistaka er nafn hans ritað á 
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leikskýrslu og var umræddur leikmaður á engan hátt “notaður” í merkingu greinar 4.3 í Reglugerð KSÍ 
um Knattspyrnumót og því hefur KS ekki brotið gegn ákvæðum greinarinnar og þeim markmiðum 
sem búa að baki hennar.” 
 
Kærði lagði fram yfirlýsingar frá fjórum vitnum, þjálfara KS og fimm leikmönnum KS dags. 4. júní 
2003 um að leikmaðurinn Branko Scepanovic dvaldi ekki á varamannabekk KS í áðurnefndum leik, 
hann hafði ekki komið nálægt framkvæmd leiksins hvorki meðan á leik stóð né í hálfleik og dvaldi í 
bíl allan tímann. 
 
IV. 
Fyrir réttinn hefur kærði leitt fram eftirfarandi vitni:  Hörð Júlíusson, Agnar Þór Sveinsson, Rósu 
Dögg Ómarsdóttur svo og dómara leiksins Marinó Þorsteinsson sem öll staðfesta það að Branko 
Scepanovic hafi ekki komið nálægt framkvæmd leiksins, hvorki fyrir leikinn né meðan á leik stóð og 
sáu nokkur þeirra hann sitja í bifreið sinni nánast allan tímann á meðan leikur stóð yfir.   
Munnlegur málflutningur fór fram og að þar staðfesti málflytjandi kærða Þórir Hákonarson að hann 
hafi fyrir mistök ritað nafn Branko á skýrsluna eftir að þjálfari liðsins hafi skilað henni til dómara 
leiksins. 
 
V. 
Það er óumdeilt í málinu að nafn Branko Scepanovic er skráð í leikskýrslu KS sem aðstoðarþjálfari.  
Sú skráning byggði á leikskýrslu sem send var inn eftir leik KS og Léttis þann 18. maí sl. á 
Siglufjarðarleikvelli en Branko var þá í leikbanni. 
 
Með hliðsjón af framburði vitna s.s. dómara leiksins Marinó Þorsteinssonar fyrir dómi þá telur 
dómurinn sannað að fyrrnefndur leikmaður hafði engin afskipti af áðurnefndum leik og dvaldi á 
áhorfendastæði í bifreið á meðan á leik stóð og í leikhléi.  Viðurkennt er af forsvarsmanni kærða að 
hann hafi vegna mistaka ritað nafn Branko án vitneskju þjálfara KS og eftir að þjálfari hafði afhent 
skýrsluna til dómara leiksins fyrir leik. 
 
Ósannað er að hið kærða félag hafi, þrátt fyrir að Branko Scepanovic hafi verið skráður 
aðstoðarþjálfari á leikskýrslu, “notað” fyrrnefndan leikmann í merkingu 4.3.1. greinar Reglugerðar 
KSÍ um knattspyrnumót og þannig brotið gegn ákvæðum greinarinnar og þeim markmiðum sem búa 
að baki hennar. 
 
Hliðsjón er höfð við mat á sönnunaratriðum í lögum um meðferð einkamála í héraði nr. 91 frá 1991, 
svo og til reglna ÍSÍ.  Því er rétt að sýkna kærða af kröfum kæranda.  Rétt er að benda á að röng færsla 
kærða á leiksýrslu er engu að síður ámælisverð. 
 
Dómsorð: 
Kærði, Knattspyrnufélag Siglufjarðar, skal vera sýkn af kröfu kæranda, Léttis. 
 
F.h. Dómstóls KSÍ 
Ásbjörn Jónsson 
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Mál nr. 3 
 

Boltafélag Ísafjarðar BÍ 88 
gegn 

Ungmennafélagi Bolungarvíkur UMFB 
 
Kæra BÍ 88 
 
Dómkröfur 
Að Boltafélag Ísafjarðar (hér eftir BÍ) verði dæmdur sigur 3-0 í leik gegn Ungmennafélagi 
Bolungarvíkur (hér eftir UMFB).  Leikur í Íslandsmóti 3. deildar 22.05. 2003. 
 
Málavextir 
Í leik BÍ og UMFB (22. maí 2003 í Íslandsmóti meistaraflokks 3. deild) sem UMFB sigraði 1-2 var 
leikmaður UMFB ólöglegur.  Almar Smári Ásgeirsson kt. 020387-3359 er skráður leikmaður hjá 
Leikni Reykjavík en ekki UMFB samkvæmt gögnum frá KSÍ. 
 
Lagarök 
Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót 
1. Almenn ákvæði 
1.2 Hlutgengi 
4. Mótmæli, kærur, viðurlög og sektir 
4.3 Ólöglega skipað lið 
 
Röksemdir 
Með þátttöku Almars Smára Ásgeirssonar kt. 020387-3359 í áðurnefndum leik þá teljum við lið 
UMFB sjálfkrafa vera ólöglega skipað samkvæmt reglugerð 1.2 um hlutgengi og samkvæmt reglugerð 
4.3 þá á BÍ að vera dæmdur sigur 3-0 í kjölfar þess. 
 
Sönnunargögn 
Samkvæmt leikskýrslu (sönnunargagn A) má sjá Almar Smára Ásgeirsson kt. 020387-3359 á 
leikmannalista UMFB í þessum leik. 
Útprentun á spjaldaferli (sönnunargagn B) Almars Smára Ásgeirssonar kt. 020387-3359, en þar má sjá 
að hann hlaut gult spjald í leik með Leikni í Reykjavík 23.10.2003. 
Útprentun á leikmannalista (sönnunargagn C) Leiknis Reykjavíkur, en þar má sjá nafn Almars Smára 
Ásgeirssonar kt. 020387-3359. 
 
Virðingarfyllst, 
f.h. Boltafélags Ísafjarðar BÍ 88 
Kristján Pálsson 
 
 
Greinargerð UMFB 
Vegna umræddrar kæru viljum við koma eftirfarandi á framfæri: 

1. Samkvæmt starfsskýrslu UMFB 2001, sem skilað var til ÍSÍ á  rafrænu formi 15. apríl 2002 er 
Almar Smári Ásgeirsson kt. 020387-3359 félagi í UMFB (sjá nánar undir reit merktum 
knattspyrna). 

2. Ljóst er að umræddur leikmaður, Almar Smári Ásgeirsson, spilaði í úrslitakeppni 3. flokks Ísl. 
móts 7 manna liða  f.h. UMFB en Hamar sá um það mót 17. - 18. ágúst 2002 og fór það fram í 
Hveragerði.  Einnig lék hann í undankeppni Ísl.mótsins í innanhússknattspyrnu 12. janúar 
2002. 

BÍ-Bolungarvík  8-0 
Bolungarvík-BÍ  3-15 
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Á unglingalandsmóti UMFÍ sl. sumar spilaði Almar alla leiki UMFB svo og í Shellmóti 
Bolungarvíkur, sem er opið mót og var tilkynnt til KSÍ.  BÍ Ísafirði á að skila skýrslu til KSÍ 
vegna Íslandsmóts í innanhússknattspyrnu 2002. 

3. Samkvæmt yngriflokkaráði og þjálfara 4.fl. 2001 spilaði Almar í Íslandsmóti innanhúss 
sunnudaginn 21. janúar 2001.  

Bolungarvík-BÍ  0-6 
BÍ-Bolungarvík  7-1 

BÍ hélt umrætt mót og skýrslur áttu að berast KSÍ frá þeim. 
4. Hjálögð er skýrsla frá leiknum Bolungarvík-Tálknafjörður sem fram fór 28. júlí 2001 og 

Almar Smári spilaði f.h. UMFB. Úrslit 1-0 fyrir UMFB. Einnig spilaði hann leikinn 
Tálknafjörður – Bolungarvík þann 10. júlí 2001 þar sem úrslit voru 0-6 fyrir Bolungarvík. 

5. Hjálagt er afrit af greiðslukvittunum  vegna æfingagjalda fyrir júlí og ágúst árið 2001. 
6. Engin félagaskipti fóru fram frá UMFB í Leikni Reykjavík árið 2002. 
7. Samkvæmt aðgengi að gögnum KSÍ getum við ekki fundið neina leiksskýrslu frá þeim leik 

sem vitnað er í af hálfu kærenda og kæra þeirra byggist á.  Okkur þykir langsótt að vitna til 
þess að Almari hafi verið gefið gult spjald í þessum leik en er ekki til á leikskýrslu auk þess 
sem þessi leikur var í einhverju haustmóti en ekki á Íslandsmóti. 

8. Drengurinn, Almar Smári Ásgeirsson, sem á móður sem býr í Hnífsdal og föður frá 
Bolungarvík, hefur verið í mikilli óreglu undanfarin 2-3 ár og verið að mestu hjá ömmu sinni 
og afa sem eru búsett í Bolungarvík, umrætt tímabil.  Hann dvaldi aðeins um stuttan tíma í 
Reykjavík og Hafnarfirði á þessum tíma og hefur því Almar Smári dvalið hér í Bolungarvík 
lungann af þessu  2ja-3ja ára tímabili. 

9. Ábyrgðarbréf með kæru sem  berast átti til UMFB í pósti hefur enn ekki borist.   Þá stendur í 
símbréfi að leikmaðurinn hafi leikið umræddan leik samkvæmt:  5. Sönnunargögn að hann 
hlaut gult spjald í leik með Leikni Reykjavík 23.10.2003.  Sá leikdagur er enn ókominn. 

 
Niðurlag 
Að framansögðu, teljum við hjá knattspyrnudeild UMFB að umræddur leikmaður hafi verið löglegur 
leikmaður UMFB frá sunnudeginum 21. janúar 2001 að telja.   Skýrslugerð frá KSÍ sem við gætum 
stuðst við er þó mjög ábótavant og þá sérstaklega skýrslusending frá BÍ varðandi Íslandsmót innanhúss 
árin 2001 og 2002. 
 
Við óskum því eftir frávísun á þessu máli þar sem kæran byggir á mjög veikum grunni og reyndar hinn 
mesti harmleikur og ekki til þess fallið að auðvelda uppbyggingarstarf innan knattspyrnunnar, hvorki 
hér í Bolungarvík né annars staðar. 
 
F.h. knattspyrnudeildar UMFB 
Karl Ág. Gunnarsson, formaður 
 
 
Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, föstudaginn 20. júní, er dómþing haldið hjá Dómstóli KSÍ að Kaupvangi 2, Egilsstöðum, af 
Hilmari Gunnlaugssyni dómara.  Fyrir er tekið málið nr. 3/2003, Boltafélag Ísafjarðar (BÍ) gegn 
Ungmennafélagi Bolungarvíkur (UMFB).  Gögn málsins merkt nr. 1-25 liggja frammi í réttinum. 
Enginn er mættur í réttinn. Er nú í réttinum kveðinn upp svofelldur dómur. 
 
I. 
Mál þetta er móttekið af skrifstofu KSÍ 27. maí sl. Kærandi er Boltafélag Ísafjarðar (BÍ 88), kt. 
490500-3160, Torfnesi, Ísafirði. Kærði er Ungmennafélag Bolungarvíkur (UMFB), kt. 530680-0539, 
Kirkjuvegi 1, Bolungarvík. 
 
Málinu var úthlutað undirrituðum dómara í Dómstól KSÍ sama dag. Með símbréfi sama dag var kærða 
gefinn frestur til þriðjudagsins 3. júlí  til að skila greinargerð í málinu. Þann 6. júní var málið þingfest 
og fengu aðilar þá frest til frekari gagnaöflunar. Þann 20. júní var málið síðan tekið fyrir að nýju og 
það tekið til dóms. 
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Dómkröfur kæranda eru að Boltafélagi Ísafjarðar verði dæmdur sigur 3-0 í leik gegn Ungmennafélagi 
Bolungarvíkur sem fram fór þann 22. maí 2003. Leikurinn var liður í Íslandsmótinu 3. deild. 
 
Dómkröfur kærða eru samkvæmt orðanna hljóðan um frávísun, en greinargerð kærða, skriflegar 
athugasemdir og það sem fram kom í þinghöldum í málinu fela í raun í sér, að þess sé krafist að úrslit 
leiksins verði látin standa óhögguð. 
 
II. 
Kærandi lýsir málavöxtum svo að Almar Smári Ásgeirsson, kt. 020387-3359, hafi í leik BÍ og UMFB 
þann 22. maí 2003, sem UMFB sigraði 1-2, verið ólöglegur, þar sem hann hafi verið skráður 
leikmaður hjá Leikni Reykjavík en ekki UMFB samkvæmt gögnum frá KSÍ. 
 
Máli sínu til stuðnings hefur kærandi lagt fram gögn er stafa frá KSÍ og sýna að leikmaðurinn hafi 
verið skráður í Leikni Reykjavík. Telur kærandi því að lið kærða hafi því verið ólöglega skipað. 
 
Máli sínu til stuðnings vísar kærandi til eftirtaldra ákvæða í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót: 1.2. 
Hlutgengi, 4.3. Ólöglega skipað lið. 
 
III. 
Kærði mótmælir því ekki að umræddur leikmaður hafi verið skráður hjá Leikni Reykjavík hjá KSÍ. 
Kærði telur hins vegar að sú skráning sé röng og að leikmaðurinn hafi átt að vera skráður hjá kærða. 
Kærði telur að leikmaðurinn hafi fyrst spilað fyrir UMFB í Íslandsmóti innanhúss sunnudaginn 21. 
janúar 2001. Það mót hafi kærandi reyndar haldið og hafi átt að sjá um að skila leikskýrslu til KSÍ. 
Svo virðist ekki hafa verið gert og virðist kærði byggja á því að eðlilegra sé að kærandi beri hallann af 
því en kærði. 
 
Kærði bendir á að samkvæmt starfsskýrslu UMFB 2001, sem skilað hafi verið til ÍSÍ á rafrænu formi 
15. apríl 2002, sé Almar Smári Ásgeirsson skráður sem félagi í knattspyrnustarfi kærða. 
 
Í greinargerð kærða segir einnig að umræddur leikmaður hafi spilað í úrslitakeppni 3. flokks 
Íslandsmóts 7 manna liða f.h. UMFB, en Hamar Hveragerði hafi séð um það mót 17. - 18. ágúst 2002. 
Einnig hafi leikmaðurinn leikið í undankeppni Íslandsmótsins innanhúss þann 12. janúar 2002. Þá hafi 
leikmaðurinn spilað á unglingalandsmóti UMFÍ sl. sumar alla leiki UMFB svo og í Shellmóti 
Bolungarvíkur, sem sé opið mót og tilkynnt til KSÍ. 
 
Kærði lagði fram með greinargerð sinni leikskýrslu frá leik Bolungarvíkur og Tálknafjarðar sem fram 
fór 28. júlí 2001 og umræddur leikmaður spilaði f.h. UMFB. Leikurinn fór 1-0 fyrir kærða. Einnig hafi 
leikmaðurinn spilað leikinn Tálknafjörður-UMFB þann 10. júlí 2001 sem hafi farið 6-0 fyrir UMFB. 
 
Kærði lagði fram afrit greiðslukvittana vegna æfingagjalda fyrir júlí og ágúst 2001. 
 
Þá bendir kærði á að leikmaðurinn hafi aldrei átt félagaskipti úr UMFB í Leikni eða annað félag á 
árinu 2002. 
 
Í greinargerð kærða segir að samkvæmt gögnum KSÍ sé ekki unnt að finna neina leiksskýrslu frá þeim 
leik sem vitnað sé til af hálfu kærenda og kæra þeirra byggist á, einungis þess að Almari hafi verið 
gefið gult spjald í þeim leik. Þá er bent á að leikurinn var ekki í Íslandsmóti, heldur "einhverju" 
haustmóti. 
 
Í skriflegum athugasemdum sínum dags. 11. júní 2003 kemur fram hjá kærða að óskað hafi verið eftir 
öllum skýrslum sem væru í vörslu KSÍ og vörðuðu þennan tiltekna leikmann, en ekki hafi borist neitt 
svar. 
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Með athugasemdum sínum þann 11. júní sendi kærði til dómsins afrit af skýrslu 3. flokks karla í 
forkeppni Íslandsmótsins innanhúss, sem fram fór þann 21. janúar 2001 og áður var vikið að. 
 
Þá upplýsir kærði að umræddur leikmaður neiti að hafa spilað leik fyrir Leikni þann 7. júní 2001, sem 
varð til þess að hann er skráður í bókum KSÍ sem leikmaður þess félags. 
 
Að lokum byggir kærði mál sitt á því, að persónulegar aðstæður leikmannsins eigi að leiða til þess að 
rétturinn fallist á þau rök að leikmaðurinn hafi verið hlutgengur með UMFB í hinum kærða leik. 
 
IV. 
Fyrir réttinn hafa verið leidd fjölmörg sönnunargögn og hefur þegar verið vikið að þeim hér að 
framan. Að beiðni aðila var ákveðið að málflutningur yrði skriflegur. Engin vitni voru leidd fyrir 
réttinn. Af hálfu dómara var aflað upplýsinga frá skrifstofu KSÍ varðandi skráningu umrædds 
leikmanns og fengust þar m.a. afrit af leikskýrslu úr leik Leiknis Reykjavík og Fjölnis frá 7. júní 2001 
í 4. flokki karla. 
 
V. 
Það er óumdeilt að samkvæmt skráningu hjá KSÍ var Almar Smári Ásgeirsson hlutgengur með Leikni 
Reykjavík. Sú skráning byggði á leikskýrslu sem send var inn eftir leik Leiknis Reykjavík og Fjölnis, 
en af hálfu kærða virðist vera byggt á því að umræddur leikmaður hafi ekki leikið þann leik. Telja 
verður að kærði beri sönnunarbyrðina á því, að leikmaður sem sagður er í leikskýrslu frá sumrinu 2001 
hafa leikið tiltekinn leik, hafi ekki gert það. Nægir þar ekki framburður umrædds leikmanns einn og 
sér, heldur verður að gera þá kröfu að þeir sem riti undir leikskýrsluna, einkum sá er ritar undir f.h. 
þess félags sem leikmaðurinn var sagður hafa leikið með, séu færðir fyrir dóminn. Verður því lagt til 
grundvallar, að Almar Smári Ásgeirsson hafi leikið fyrir 4. fl. Leiknis Reykjavík þann 7. júní 2001. 
 
Af hálfu kærða hafa verið lögð fram ýmis gögn sem renna stoðum undir þá staðhæfingu kærða, að 
leikmaðurinn Almar Smári Ásgeirsson hafi verið félagi hjá kærða og spilað leiki fyrir 3. flokk 
félagsins á árunum 2001 og 2002. Kærði byggir á því, að leikmaðurinn hafi spilað fyrir kærða áður en 
hann lék fyrir Leikni Reykjavík, og hafi því átt að verða sjálfkrafa hlutgengur með kærða. Þannig hafi 
leikmaðurinn verið óhlutgengur með Leikni þegar í júní árið 2001. 
 
Um hlutgengi leikmanna segir í grein 1.2. í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót: "Hlutgengir til þátttöku 
í knattspyrnumótum eru leikmenn sem eru félagar í því félagi, sem þeir keppa með og uppfylla ákvæði 
reglugerða KSÍ um félagaskipti leikmanna og stöðu félaga og leikmanna." 
 
Í reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna eru ítarlegri ákvæði um hlutgengi einstakra leikmanna. 
Meginreglan sem fram kemur í grein A.1. er sú að leikmenn séu hlutgengir með því félagi sem þeir 
keppa með, hafi þeir gerst félagar í því félagi eigi síðar en degi áður en kappleikur fer fram. Kjósi 
leikmaður að skipta um félag sé hann hlutgengur með nýja félaginu degi eftir að fullfrágengin 
tilkynning um félagaskiptin hafi verið móttekin af skrifstofu KSÍ og gefið hefur verið út keppnisleyfi 
fyrir hann. 
 
Í grein A.2. koma fram sérreglur um unga leikmenn. Þar segir að leikmaður sé hlutgengur til keppni 
með því félagi sem hann æfir fyrst knattspyrnu með, svo fremi að félagið hafi látið skrá leikmanninn 
hjá KSÍ. Leikmenn 4. aldursflokks karla og yngri teljist hlutgengir með því félagi sem þeir leika með í 
fyrsta skipti í Íslandsmóti það árið. 
 
Eins og að framan greinir byggir kærði m.a. á því, að umræddur leikmaður hafi leikið með kærða áður 
en hann lék í júní 2001 með Leikni Reykjavík og að hann hafi þar með átt að verða hlutgengur með 
kærða á grundvelli síðastnefndrar reglu. 
 
Ekki hefur verið sýnt fram á að kærði hafi skráð leikmanninn hjá KSÍ og verður skýrslu kærða til ÍSÍ 
ekki jafnað til þeirrar skráningar sem um er rætt í ákvæði A.2. í reglugerð KSÍ um félagaskipti 
leikmanna. 
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Frá og með árinu 2002 þurfti félagaskipti til að skrá leikmanninn í nýtt félag, þar sem hann var þá á 
yngra ári 3. aldursflokks og sérregla A.2. í reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna átti því ekki við 
lengur. Óumdeilt er að engin félagaskipti hafa átt sér stað. Snýst málið því einungis um það, með 
hvaða liði leikmaðurinn varð fyrst hlutgengur árið 2001. 
 
Í málinu liggja tvær leikskýrslur frá Íslandsmóti innanhúss í 3. og 4. aldursflokki fyrir kærða. Skýrslan 
vegna 4. aldursflokks kom frá skrifstofu KSÍ og þar er ekki að finna nafn Almars Smára Ásgeirssonar. 
Skýrslan vegna 3. aldursflokks var lögð fram af hálfu kærða, en virðist skv. upplýsingum skrifstofu 
KSÍ ekki hafa borist þangað. Þar er að finna nafn leikmannsins. 
 
Þrátt fyrir að kærði hafi sýnt fram á líkindi þess að umræddur leikmaður hafi fyrst leikið fyrir kærða - 
og það jafnvel í Íslandsmóti á árinu 2001, reyndar fyrir 3. aldursflokk þó hann hafi verið í þeim 4., 
verður að mati dómsins að gera ríkar formkröfur í þessum efnum. Eins verður að ætlast til þess að 
staðhæfingar þar um séu studdar mjög sterkum sönnunargögnum, þegar þær ganga gegn opinberri 
skráningu hjá KSÍ. Verður og í þessum efnum að gera nokkuð ríka kröfu á félög innan KSÍ að þau 
gangi úr skugga um hlutgengi sinna leikmanna. Þykir dóminum því nauðsynlegt að miða við opinbera 
skráningu hjá KSÍ, þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að um mistök sé að ræða við skráningu, 
heldur hitt líklegra, að skýrsla vegna 3. flokks innanhúss 2001 hafi ekki verið send. Breytir þar engu 
þó mótshaldari, en ekki kærði, hafi átt að senda skýrsluna til KSÍ. Verður því að fallast á kröfu 
kæranda og ógilda úrslit umrædds leiks og dæma leikinn unninn fyrir kæranda með markatölunni 3-0.  
 
Eins og atvikum máls þessa er háttað þykir hins vegar ekki rétt að dæma kærða sekt, þrátt fyrir ákvæði 
4.4 í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót. 
 
Dómsorð 
Ungmennafélag Bolungarvíkur (UMFB) telst hafa tapað leik gegn Boltafélagi Ísafjarðar (BÍ 88) í 3. 
deild meistaraflokki karla sem fram fór 22. maí 2003 með markatölunni 3-0. 
 
F.h. Dómstóls KSÍ, 
Hilmar Gunnlaugsson. 
 
 
Áfrýjun UMFB 
Stjórn knattspyrnudeildar UMFB hefur  ákveðið á fundi sínum þann 21.06.2003 að una eigi úrskurði 
Dómstóls KSÍ á eftirfarandi forsendum: 
 
Óumdeilt er að leikmaðurinn Almar Smári Ásgeirsson var skráður félagi í UMFB árið 2001 skv. 
skýrslu send ÍSÍ 15. apríl 2002.  Kærandi, þ.e. BÍ 88, hefur ekki sýnt fram á að umræddur leikmaður 
hafi verið félagi í Leikni árið 2001. 
 
UMFB fellst ekki á þá niðurstöðu dómsins að ”skýrslu kærða til ÍSÍ verði ekki jafnað til þeirrar 
skráningar sem um er rætt í ákvæði A.2. í reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna”.  Í fyrsta lagi er 
grundvallaratriði í reglugerð (A.1.) þessari að leikmaður skuli vera skráður félagi í því félagi sem þeir 
keppa með.  Skv. lögum ÍSÍ er það grunnforsenda þess að iðkandi geti tekið þátt í íþróttakeppnum á 
vegum félags og sérsambanda ÍSÍ, sú að viðkomandi sé skráður félagi í því félagi sem hann keppir og 
mótmælum því þeirri túlkun dómsins að. “nauðsynlegt sé að miða við opinbera skráningu hjá KSÍ”.  
Lög ÍSÍ hljóta að vera æðri reglugerða ákvæði sérsambands. 
 
Það er einnig óumdeilt að umræddur leikmaður lék fyrir hönd UMFB á Íslandsmóti innanhúss þann 
21. janúar 2001 skv. afriti af leikskýrslu sem lögð var fram í dómi.  Þeirri skýrslu var hins vegar skilað 
inn til KSÍ af heimaliði (BÍ 88) eins og reglugerð KSÍ um knattspyrnu kveður á um (ákv. 2.4).  Þykir 
okkur skjóta nokkuð skökku við að verðlauna það lið sem nú kærir fyrir að vinna ekki eftir 
reglugerðarákvæði KSÍ og láta UMFB og umræddan leikmann taka afleiðingum þeirra mistaka.  
Reglugerðir hljóta að vera settar með því meginmarkmiði að setja leikreglur þannig að allir 
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hlutaðeigandi aðilar standi jafnfætis og alls réttlætis sé gætt.  Einnig hlýtur það að vera ætlun þeirra 
sem reglugerðir setja að þær séu ekki brotnar og allra síst að slík brot séu beinlínis verðlaunuð.  Við 
sættum okkur heldur ekki við þá vinnureglu sem viðhöfð er hjá KSÍ að miðað sé við Íslandsmót í 
utanhússknattspyrnu við ákvæðum á hlutgengi leikmanns.  Ekkert í áðurnefndri reglugerð um 
hlutgengi leikmanns gefur tilefni til þess að sú túlkun sé notuð. 
 
Dómurinn telur að frekari sannanir þurfi til að renna stoðum undir þau orð Almars Smára um að hann 
hafi ekki leikið með Leikni þann 7. júní 2001.  Því er til að svara að það getur reynst þrautin þyngri 
þar sem svo langur tími er liðinn.  Á sama hátt mætti einnig álykta sem svo að erfitt gæti verið fyrir 
kæranda að sýna fram á að umræddur leikmaður hafi verið “notaður” í leik Leiknis þann 7. júní 2001 
þó nafn hans hafi verið sett á leikskýrslu. 
 
Það er einnig ástæða til að vekja athygli á að við framlagningar kæru var engin leikskýrsla frá leik 
Leiknis 7. janúar 2001 lögð fram að hálfu kærenda.  Hins vegar er það Hilmar Gunnlaugsson 
dómnefndarmaður sem fær umrædda leikskýrslu frá KSÍ til að leggja fram í dómi. 
 
UMFB hafði óskað eftir öllum gögnum frá KSÍ sem varðaði umræddan leikmann og einnig var 
sérstaklega kallað eftir leiksskýrslum vegna leikja í 4.fl. og 3.fl. karla í forkeppni Íslandsmóts 
innanhússknattspyrnu 21. janúar 2001 og Almar Smári lék í fyrir hönd UMFB.  Eins og kemur fram í 
greinargerð okkar til Dómstóls KSÍ þá hafði ekkert svar borist frá KSÍ en svo undarlega vill til að svar 
berst frá starfsmanni KSÍ þann 23. júní sl. þar sem segir að m.a. umræddar leikskýrslur 4.fl. finnist 
ekki hjá KSÍ.  Enn og aftur virðist sem ekki sé farið eftir ákvæðum reglugerðar KSÍ um 
knattspyrnumót varðandi skil á leikskýrslum sem enn og aftur kemur í veg fyrir möguleika okkar á að 
sýna enn betur fram á að Almar Smári hafi verið löglegur með UMFB í þeim leik sem kærður hefur 
verið. 
 
Með vísan til ofangreindra atriða auk þeirra sem fram koma í greinargerðum okkar sem lagðar voru 
fyrir Dómstól KSÍ, fer UMFB fram á að dómsorði Dómstóls KSÍ í máli nr. 3/2003 verði hnekkt og 
úrslit leiks í 3. deild meistaraflokks karla sem fram fór 22. maí 2003 verði látin standa óbreytt þ.e. 2-1 
fyrir UMFB. 
 
Með vinsemd og virðingu 
f.h. knattspyrnudeildar UMFB 
Karl Ág. Gunnarsson form. 
 
 
Úrskurður Áfrýjunardómstóls KSÍ 
Ár 2003, fimmtudaginn 3. júlí kom Áfrýjunardómstóll KSÍ saman að Skólavörðustíg 6B í Reykjavík.  
Dóminn skipuðu aðalmennirnir Jón Steinar Gunnlaugsson og Jón Gunnar Zoëga og varamaðurinn 
Guðmundur Pétursson í forföllum Guðmundar Jónssonar.  Fyrir var tekið málið nr. 1/2003, 
Ungmennafélag Bolungarvíkur (UMFB) gegn Boltafélagi Ísafjarðar (BÍ 88). 
 
Dómur 
Í hinum áfrýjaða dómi eru rakin ákvæði reglugerða KSÍ um félagaskipti leikmanna sem varða 
upphafsskráningu leikmanna hjá knattspyrnufélögum og síðari félagaskipti þeirra.  Í grein A.2. í 
reglugerðinni kemur fram, að stjórn KSÍ hafi aukið reglu í greinina til bráðabirgða.  Ekki verður séð 
hvaðan stjórninni kemur heimild til þess.  Hvað sem þessari bráðabirgðareglu líður, telst það skráning 
leikmanns hjá félagi samkvæmt 1. málslið greinarinnar að senda fyrst leikskýrslu með nafni hans til 
KSÍ og hefur því þetta heimildarleysi stjórnarinnar ekki nein áhrif á efni málsins.  Í málinu liggur fyrir, 
að til skrifstofu KSÍ barst leikskýrsla vegna leiks milli Leiknis og Fjölnis á Íslandsmóti 4. flokks 7. 
júní 2001, þar sem nafn leikmannsins var meðal nafna leikmanna Leiknis.  Er óumdeilt í málinu, að 
leikskýrsla frá 21. janúar 2001, þar sem leikmaðurinn var talinn með leikmönnum 3. flokks áfrýjanda á 
Íslandsmóti innanhúss var aldrei send til KSÍ.  Samkvæmt 5. tl. Í grein 2.3 reglugerðar KSÍ um 
knattspyrnumót, skal dómari ganga frá leikskýrslu að leik loknum og senda hana til skrifstofu KSÍ.  Í 
innanhússmótum kemur það í hlut mótshaldara að senda skýrsluna samkvæmt því sem sagt er á 
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eyðublöðum fyrir leikskýrslur í slíkum mótum.  Skýrsla sem ekki hefur fengið þessa meðferð getur 
ekki haft þau réttaráhrif sem tengjast leikskýrslum samkvæmt reglum KSÍ. 

 
Af þessu leiðir, að leikskýrslan frá 7. júní 2001 markar hlutgengi umrædds leikmanns í upphafi 
samkvæmt grein A.2. í reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna.  Félagaskipti hafa ekki verið tilkynnt 
KSÍ og er það óumdeilt í málinu.  Hann telst því ekki hafa haft hlutgengi til að leika með áfrýjanda 
þegar umdeildur leikur fór fram 22. maí 2003.  Með vísan til þessa og að öðru leyti til forsendna hins 
áfrýjaða dóms er hann staðfestur. 
 
Dómsorð 
Hinn áfrýjaði dómur er staðfestur. 
 
F.h. Áfrýjunardómstóls KSÍ 
Jón Steinar Gunnlaugsson 
Jón Gunnar Zoëga 
Guðmundur Pétursson 
 

Mál nr. 4 
 

Knattspyrnudeild Fjölnis 
gegn 

Knattspyrnudeild Breiðabliks 
Kæra Fjölnis 
 
Dómkröfur 
Krafa er gerð um það að leikur Fjölnis og Breiðabliks í Íslandsmóti 2. flokks karla B-deild verði 
dæmdur Fjölni unninn 3-0. 
 
Málavextir 
Breiðablik tefldi fram Rannveri Sigurjónssyni í leiknum, en samkvæmt úrskurði aganefndar 17.09 
2002 var hann úrskurðaður í 1 leiks bann sem kom ekki til framkvæmdar fyrr en í fyrsta leik í 
Íslandsmóti 2003. 
 
Lagarök 
Vísað er til reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót 4.3.1 (bls 60) ólöglega skipað lið, en þar stendur:  Lið 
sem mætir ólöglega skipað til leiks og félag sem notar leikmann, þjálfara eða forystumann í leikbanni, 
telst hafa tapað leiknum með markatölunni 0-3, nema tap hafi verið stærra og þá skal sú markatala 
ráða. 
 
Röksemdir 
Fyrir liggja gögn um úrskurð aganefndar frá því í fyrra og afrit af leikskýrslu frá fyrsta leik í KSÍ móti 
á nýju keppnistímabili um þátttöku viðkomandi leikmanns í leiknum.  Samkvæmt meðfylgjandi 
gögnum var leikmaður ekki búinn að taka út leikbann sitt. 
Sönnunargögn 

1. Úrskurður aganefndar 17.09.2002 
2. Leikskýrsla 2. flokks karla B Fjölnir – Breiðablik 30.05.2003 
3. Afrit af netpóstsendingu frk.vstj. KD. Fjölnis dags 6. júní sl. 
4. Afrit af svari starfsmanns KSÍ 6. júní sl. Um útfyllingu meðf. eyðublaðs 
 

Virðingarfyllst, 
f.h. knattspyrnudeildar Fjölnis 
Magnús Skúlason 
 
 
Greinargerð Breiðabliks 
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Efni 
Kæra Ungmennafélagsins Fjölnis vegna leiks Fjölnis og Breiðabliks í 2. flokki karla, B-deild þann 30. 
maí 2003. 
 
Knattspyrnudeild Breiðabliks vísar til fyrirliggjandi gagna málsins sem send voru deildinni þann 13. 
júní sl.  Með vísan til 1. liðar 5. laga um dómstóla KSÍ þar sem fjallað er um kærufrest, og 6. greinar 
sömu laga þar sem fjallað er um form og efni kæru, telur Knattspyrnudeild Breiðabliks kæruna ekki 
gilda. 
 
Umræddur leikur fór fram þann 30. maí s.l. og kæra sem telst uppfylla skilyrði 6. greinar laganna barst 
skrifstofu KSÍ ekki fyrr en 11. júní sl. og telst því ekki hafa borist innan þeirra 5 daga sem kveðið er á 
um í 5. grein laganna. 
 
Knattspyrnudeild Breiðabliks krefst þess að málinu verði vísað frá. 
 
Virðingarfyllst, 
f.h. Knattspyrnudeildar Breiðabliks 
Hafsteinn Þorvaldsson 
Framkvæmdastjóri 
 
 
Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, mánudaginn 30. júní kl. 12:00 er haldið dómþing í Dómstól KSÍ á skrifstofu KSÍ, 
Laugardalsvelli, Reykjavík af Halldóri Frímannssyni dómara.  Tekið var fyrir mál nr. 4/2003, Umf. 
Fjölnir gegn Knattspyrnudeild Breiðabliks. 
 
Úrskurður 
Málið var þingfest 24. júní sl. þar sem skjöl voru lögð fram, gagnaöflun lýst lokið, sátttatilraunir 
reyndar án árangurs, munnlegur málflutningur viðhafður og málið tekið til úrskurðar að svo búnu.  Þar 
voru lögð fram þessi dómsskjöl: 
 

1.  Kæra Umf. Fjölnis, móttekin á skrifstofu KSÍ 11. júní 2003, ásamt fylgiskjölum. 
2.  Greinargerð kærða, móttekin 19. júní á skrifstofu KSÍ. 

 
Með kæru UMF Fjölnis, móttekin á skrifstofu KSÍ 11. júní 2003, kærir Umf. Fjölnir Knattspyrnudeild 
Breiðabliks fyrir að vera með ólöglega skipað lið í leik liðanna í Íslandsmóti 2. flokks karla B-deild 
sem fram fór í Egilshöll 30. maí 2003 kl. 20:00.  Dómkröfur kæranda eru að leikur liðanna verði 
dæmdur kæranda unninn 3-0.  Kærði tefldi fram Rannveri Sigurjónssyni í leiknum sem var í leikbanni 
skv. úrskurði aganefndar frá 17. september 2002.  Vísað er til reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót 
4.3.1 um ólöglega skipað lið. 
 
Kærði krefst þess að málinu verði vísað frá með vísan til 1. tl. 5. gr. um dómstóla KSÍ um kærufrest. 
 
Álit dómsins 
Skv. 1. tl. 5. gr. laga um dómstóla KSÍ er kærufrestur til dómsins 5 dagar frá því leikurinn fór fram og 
skulu almennir frídagar ekki taldir þar með. 
Umræddur leikur liðanna fór fram 30. maí 2003.  5 daga kærufrestur til Dómstóls KSÍ rann út á 
miðnætti 7. júní 2003.  Kæran barst KSÍ 11. júní 2003 og telst því skv. tilvitnuðu og fortakslausu 
ákvæði laganna of seint fram komin. 
Með vísan til þessa er kæru Umf. Fjölnis frá 11. júní 2003 á hendur Knattspyrnudeildar Breiðabliks 
vísað frá dómi. 
 
Úrskurðarorð 
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Kæru Umf. Fjölnis frá 11. júní 2003 á hendur Knattspyrnudeildar Breiðabliks, vegna leiks liðanna í 
Íslandsmóti 2. flokks karla B-deild sem fram fór 30. maí 2003 kl. 20.00 í Egilshöll, er vísað frá dómi. 
 
Fleira ekki gert 
F.h. Dómstóls KSÍ 
Halldór Frímannsson dómari 
 

Mál nr. 5 
 

Knattspyrnufélag Árborgar 
gegn 

Knattspyrnudeild Hamars 
 

Kæra Árborgar 
 
Dómkröfur 
Kærandi krefst þess að leikur Hamars og Árborgar þann 26. júní 2003 verði dæmdur tapaður Hamri og 
lokatölum breytt í 0-3, Árborg í vil. 
 
Málavextir 
Hamar tefldi fram ólöglegum leikmanni á leikskýrslu, Ágústi Eir Aðalbjörnssyni (kt. 200884-2569) en 
hann var skráður í Reyni Sandgerði þegar leikurinn fór fram. 
 
Lagarök 
Kæran er byggð á Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót, 1. kafla-almennra ákvæða, 1.2. Hlutgengi, en í 
fyrstu gr. segir:  Hlutgengir til þátttöku í knattspyrnumótum eru leikmenn sem eru félagar í því félagi 
sem þeir keppa með og uppfylla ákvæði KSÍ um félagaskipti leikmanna og stöðu félaga og leikmanna.  
Einnig er vísað í 4. kafla, Mótmæli, kærur, viðurlög og sektir en þar segir í 4.3. Ólöglega skipað lið 1. 
gr. Lið sem mætir ólöglega skipað til leiks [...] telst hafa tapað leiknum með markatölunni 0-3, o.s.frv. 
 
Röksemdir 
Knattspyrnudeild Hamars hefur klárlega brotið ákvæði Reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót þar sem 
fjallað er um hlutgengi leikmanna.  Þar af leiðandi skal leikurinn dæmast 0-3, Árborg í vil. 
 
Sönnunargögn 

1. Afrit af leikskýrslu leiks Hamars og Árborgar. 
2. Útprentun úr gagnagrunni KSÍ um skráningu leikmanns í félag. 
 

Virðingarfyllst 
f.h. Knattspyrnufélags Árborgar 
Guðmundur Karl Sigurdórsson 
 
Greinargerð Hamars 
Málavextir eru þeir að leikmaður Hamars, Ágúst Eir Aðalbjörnsson, (kt. 200884-25469) var á 
leikskýrslu í leik Hamars og Árborgar þann 26. júní.  Ágúst var varamaður í umræddum leik en ekki 
skipt inn á völlinn.  Samkvæmt sönnunargagni kæranda nr. 2 sem er útskrift úr gagnagrunni KSÍ þann 
1.7.2003 kemur fram að félag leikmannsins sé Reynir Sandgerði. 
 
Knattspyrnudeild Hamars telur þess skráningu í gagnagrunni KSÍ einfaldlega ranga.  Ágúst flutti til 
Hveragerðis frá Sandgerði vorið 1995, þá 10 ára gamall og leikmaður á yngra ári 5. flokks.  Ágúst 
hefur búið síðan í Hveragerði og spilað knattspyrnu með yngri flokkum Hamars, fyrir utan eitt ár sem 
hann bjó með foreldum sínum í Reykjavík, og spilaði hann þá ekki knattspyrnu með neinu félagi. 
 
Ágúst hefur aldrei haft félagaskipti, hvorki úr eða í Reyni eða Hamar.  Þessi félög eru þau einu sem 
hann hefur spilað með, en fyrir Reyni spilaði hann áður en hann flutti til Hveragerðis 1995.  Formlegra 
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félagaskipta er ekki krafist fyrir svo unga leikmenn, skv. Reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna 
innanlands, grein A.2.  Því breytti starfsmaður KSÍ, Klara Bjartmarz, félagi leikmannsins í Hamar án 
formlegra félagaskipta (sjá útskrift úr gagnagrunni KSÍ dags. 11.7.2003, skjal nr. 1).  Það teljum við 
m.a. sönnun þess að leikmaðurinn sé löglegur með Hamri í umræddum leik.  Ágúst hefur einnig gefið 
út yfirlýsingu þess efnis að hann hafi ekki spilað með neinu félagi nema Hamri síðan hann flutti til 
Hveragerðis 1995 (sjá meðfylgjandi skal nr. 2).  Einnig sendum við með afrit af leikskýrslu 2. flokks 
árið 2000 þar sem hann er á leikskýrslu sem varamaður (sjá meðf. skjal nr. 3). 
 
Að þessu töldu teljum við að Ágúst Eir sé fullkomlega löglegur með Hamri í umræddum leik 26. júní 
2003, eins og hann hefur verið í öllum öðrum leikjum sem hann hefur spilað fyrir Íþróttafélagið 
Hamar undanfarin 8 ár. 
 
Virðingarfyllst, 
Valdimar Hafsteinsson 
formaður knattspyrnudeildar Hamars 
 
 
Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, fimmtudaginn 24. júlí er dómþing í Knattspyrnudómstól KSÍ háð af Halldóri Halldórssyni.  
Fyrir er tekið mál nr. 5/2003, Knattspyrnufélag Árborgar gegn Hamri, knattspyrnudeild.  Í málinu er 
kveðinn upp svofelldur dómur. 
 
I. 
Mál þetta er móttekið af skrifstofu KSÍ 3. júlí sl.  Kærandi er Knattspyrnufélag Árborgar, Stóru-
Sandvík 5.  Kærði er Hamar, knattspyrnudeild, Hveragerði.  Málinu var úthlutað undirrituðum dómara 
í Dómstól KSÍ þann 5. júlí sl.   
 
Kærandi krefst þess að úrslit leiks sem fram fór á milli kæranda og kærða í 3. deild karla B riðli þann 
26. júní sl. verði dæmdur tapaður Hamri og lokatölum breytt í 0-3 Árborg í vil.  Kærði krefst sýknu af 
kröfum kæranda. 
 
II. 
Dómari málsins ákvað að láta það sæta flýtimeðferð samkvæmt ákvæðum 8. gr. laga um dómstóla 
KSÍ.  Kærða var gefinn kostur á að skila greinargerð í málinu og það hefur hann gert.  Sem 
rökstuðning fyrir kröfum sínum vísar kærandi til reglugerðar um knattspyrnumót greinar 1.2 varðandi 
hlutgengi.  Einnig vísar hann til 4. kafla reglugerðarinnar, einkum greinar 4.3.  Kærandi byggir kröfu 
sína á því að kærði hafi notað ólöglegan leikmann í nefndum leik liðanna.  Ágúst Eir Aðalbjörnsson 
hafi verið skráður í Reyni Sandgerði þegar leikurinn fór fram. 
 
Kærði heldur því fram að leikmaður sá er málið varðar hafi verið löglegur með liði hans í umræddum 
leik.  Heldur hann því fram að skráning hans í gagnagrunn KSÍ hafi ekki verið rétt. 
 
III. 
Í málinu er ekki um það deilt að á þeim tíma sem umþrættur leikur fór fram var Ágúst Eir 
Aðalbjörnsson skráður í Reyni Sandgerði í gagnagrunni KSÍ.  Af hálfu kærða er því haldið fram að 
leikmaðurinn hafi flutt 10 ára gamall til Hveragerðis þá á yngra ári 5. flokks.  Hann hafi alla tíð síðan 
leikið með Hamri enda búsettur í Hveragerði.  Eitt ár hafi hann búið í Reykjavík en á þeim tíma hafi 
hann ekki leikið knattspyrnu.  Leikmaðurinn hafi einungis spilað knattspyrnu fyrir Hamar og Reyni en 
ekki önnur félög.  Kærði hefur lagt fram leikskýrslu leiks Hamars og Selfoss í 2. flokki sem fram fór 
14. ágúst 2000.  Að beiðni dómara voru af starfsmönnum KSÍ kannaðar leikskýrslur Hamars frá 
liðnum árum.  Í ljós kom að nefndur Ágúst lék með Hamri í 5. flokki 2. ágúst 1995.  Hamar sendi hins 
vegar ekki lið í Íslandsmót á árunum 1997 og 1998 þegar Ágúst var í 4. flokki og því ekki til 
leikskýrslur hjá KSÍ varðandi þau ár.  
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Samkvæmt ákvæði A.2. í reglugerð um félagaskipti leikmanna teljast leikmenn 4. aldursflokks karla 
og yngri og 3. aldursflokks kvenna og yngri, hlutgengir með því félagi sem þeir leika með í fyrsta 
skipti í Íslandsmóti á almanaksárinu.  Ákvæðið leiðir til þess að formleg félagaskipti fara ekki fram í 
yngri flokkum en þeim sem nefndir eru hér að framan. Þegar horft er til þess að Ágúst lék með Hamri í 
5. flokki og einnig í 2. flokki eins og rakið er hér að framan svo og þeirrar fullyrðingar kærða að hann 
hafi búið í Hveragerði mörg undanfarin ár þykir ekki óvarlegt að leggja til grundvallar í máli þess að 
hann hafi ekki leikið með öðru liði eftir að hann hafið aldur til að leika í 4. aldursflokki.  Skráning 
leikmannsins í félagaskrá KSÍ ræður því ekki ein og sér úrslitum í máli þessu enda telst leikmaður 
löglegur með því liði sem hann fyrst leikur með í 4. aldursflokki eins og áður er getið án tillits til þess 
hvort hann er skráður í félagið hjá KSÍ eða ekki. Kærði verður því sýknaður af kröfum kæranda og þar 
með skulu úrslit leiksins standa. 
 
Halldór Halldórsson, dómari í Knattspyrnudómstól KSÍ kveður upp dóm þennan.  Meðferð málsins 
hefur dregist lítillega vegna sumarleyfis dómarans. 
 
Dómsorð 
Knattspyrnudeild Hamars er sýknuð af kröfum Knattspyrnufélagsins Árborgar.  
 
Um áfrýjun 
Heimilt er að skjóta  úrskurðinum til Áfrýjunardómstóls KSÍ, og er áfrýjunarfrestur til 
Áfrýjunardómstólsins 5 dagar frá því úrskurður Dómstóls KSÍ var upp kveðinn og skulu almennir 
frídagar ekki telja þar með.  
 
F.h. Dómstóls KSÍ 
Halldór Halldórsson 
 

Mál nr. 6 
 

Ungmennafélag Tindastóls 
gegn 

Knattspyrnufélagi Akureyrar 
 
Kæra Tindastóls 
 
Dómkröfur 
Knattspyrnudeild UMFT fer fram  á að leikur Tindastóls og KA þann 7. júlí s.l verði dæmdur 0-3 sigur 
Tindastól í vil. 
 
Málavextir 
Grunsemdir vöknuðu um að KA væri mætt til leiks með ólöglegan leikmann innanborðs.  Þjálfari 
UMFT gerir athugasemd við leikmenn KA fyrir leik og svara leikmenn KA með dónaskap að sögn 
þjálfara 3. flokks karla.  Hvorki leikmenn né þjálfari 3. flokks KA gera neitt í athugasemd þjálfara 
Tindastóls og leikur er flautaður á.  Leikurinn endar með jafntefli 1-1. 
 
Lagarök 
UMFT vísar í reglugerð 4.3 um ólöglega skipað lið.  UMFT fer fram á að reglugerð 4.3 verði notuð 
við meðhöndlun þessara kæru. 
 
Röksemdir 
Samkvæmt reglugerð KSÍ 4.3 skal KA dæmt brotlegt og leikur 3. flokks karla milli UMFT og KA skal 
dæmdur 3-0 tap KA.  Leikmaðurinn Ingi Þór Stefánsson kt: 130887-2529 var ekki skráður leikmaður 
KA á þessum tíma, því er UMFT knúið til að kæra. 
 
Sönnunargögn 
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Kærandi byggir sönnun sína á leikskýrslu leiksins þann 07.07.2003 kl. 20:00 sem háður var á 
Sauðárkróksvelli.  Þar kemur fram að leikmaður nr. 11, Ingi Þór Stefánsson kt: 130887-2529, tók 
ólöglega þátt í leiknum, ljósrit af leikskýrslu leiksins fylgir kæru. 
 
Virðingarfyllst, 
f.h. Ungmennafélags Tindastóls 
Hugi Halldórsson 
 
 
Greinargerð KA 
Umræddur leikmaður spilar einungis með KA á sl. tímabili eftir að hafa dvalist í Þýskalandi um tíma.  
Beiðni um félagaskipti var send til HK á sínum tíma en einhverra hluta vegna hefur undirritað 
félagaskiptablað ekki borist til KSÍ frá HK eða hugsanlega glatast hjá KSÍ.  Þess ber einnig að geta að 
dómari þessa leiks hefur ekki tilskilin réttindi til þess að dæma leiki 3.fl. karla eins og þjálfari KA 
benti á að leik loknum.  Knattspyrnudeild KA óskar eftir því að þessari kæru verði vísað frá. 
 
Virðingarfyllst, 
f.h. KA 
Gunnar Gunnarsson 
 
 
Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, þriðjudaginn 15. júlí var tekið fyrir hjá Dómstóli KSÍ af undirrituðum dómara málið nr. 
6/2003, UMF Tindastóll, knattspyrnudeild gegn Knattspyrnufélagi Akureyrar, knattspyrnudeild.  Skjöl 
nr. 1-4 lágu frammi.  Í málinu er kveðinn upp svofelldur úrskurður. 
 
Úrskurður 
Málið var móttekið á skrifstofu KSÍ þann 11.7. 2003 frá kæranda með símbréfi. Málinu var úthlutað til 
undirritaðs dómara þann 14.7. 2003. Samkvæmt 5. grein laga um dómstóla Knattspyrnusambands 
Íslands er kærufrestur til Dómstóls KSÍ 5 dagar frá því að atvik það, sem kært er bar við og skulu 
almennir frídagar ekki taldir þar með.  Máli þessu er því skotið til Dómstóls KSÍ innan lögboðins 
kærufrests.    
 
Dómkröfur 
Kærandi krefst þess að lið kæranda verði dæmdur sigur 3-0 í 3. flokki karla á Íslandsmóti KSÍ gegn 
liði kærða í leik sem fram fór þann 7. júlí síðastliðinn.  Því er haldið fram að leikmaðurinn Ingi Þór 
Stefánsson kt. 130887-2529 í liði kærða hafi verið ólöglegur þar sem hann sé hjá KSÍ skráður 
leikmaður HK, en ekki KA. 
 
 
 
Málsmeðferð 
Við skoðun á kærugögnum kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu að beita megi ákvæðum 8. greinar 
laga um dómstóla KSÍ varðandi flýtimeðferð.  Var kærða gefinn sólarhringsfrestur á að tjá sig um 
kæruefni.  Greinargerð kærða liggur frammi í málinu, en þar kemur fram að kærði viðurkennir ekki 
brot sitt og telur að framangreindur leikmaður sé löglegur og krefst þess að málinu verði  vísað frá. 
 
Niðurstaða 
Að beiðni dómara voru af starfsmönnum KSÍ kannaðar leikskýrslur áranna 2001 og 2002 til að ganga 
úr skugga um með hvaða liði leikmaðurinn Ingi Þór Stefánsson hafi þá leikið. Kom í ljós að hann lék í 
4. flokki árið 2001 með HK, en í 3. flokki með KA án þess að hafa tilkynnt félagaskipti úr HK.  Með 
hliðsjón af framansögðu er málið nú tekið til úrskurðar og kveðinn upp svohljóðandi úrskurður: 
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Kröfur kæranda eru teknar til greina í samræmi við skýrt orðalag 3.tl. í grein 3.9.1.2 í reglugerð KSÍ 
um knattspyrnumót.  Í samræmi við grein 4.3 í sömu reglugerð telst leikur málsaðila tapaður hinu 
kærða félagi með markatölunni 0-3, en hann fór fram þann 7. júlí sl. 
 
Með tilliti til þess hvernig málsatvikum er háttað þykir dómara ekki ástæða til þess að dæma hið kærða 
félag til greiðslu sektar. 
 
Úrskurðarorð 
Leikur milli UMF Tindastóls og Knattspyrnufélags Akureyrar í 3. flokki karla sem fram fór hinn 7. 
júlí 2003 á Íslandsmóti KSÍ telst tapaður Knattspyrnufélagi Akureyrar með markatölunni 0-3. 
 
Þannig fram farið 
F.h. Dómstóls KSÍ 
Gunnar Guðmundsson 
 

Mál nr. 7 
 

Knattspyrnudeild Selfoss 
gegn 

Knattspyrnudeild Hauka 
 
Kæra Selfoss 
 
Dómkröfur 
Að Selfossi verði dæmdur sigur í leik gegn Haukum í 4. flokki karla sem fram fór 10. júlí. 
 
Málavextir 
Leikmaður númer 10 hjá Haukum, Andri Geir Gunnarsson, var rekinn af leikvelli með rautt spjald í 
leik Hauka og ÍBV.  Lék svo næsta leik í Íslandsmóti gegn okkur (Selfossi) en hefði átt að vera í 
leikbanni samkvæmt reglugerð KSÍ. 
 
Lagarök 
Vísun til Reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót 4.4 ólöglega skipað lið og starfsreglur aganefndar KSÍ 
5.2 viðurlög gegn brotum. 
 
Sönnunargögn 
Leikskýrslur úr viðkomandi leikjum. 
 
Virðingarfyllst, 
f.h. knattspyrnudeildar Selfoss 
Jón Ágúst Jónsson 
 
Greinargerð frá þjálfara Hauka 
Tilgangurinn með þessu bréfi er að leiðrétta þann misskilning sem átt hefur sér stað með þeim 
skelfilegu afleiðingum að 4. flokkur Selfoss A-liða í knattspyrnu hefur ákveðið að kæra leik þeirra á 
móti Haukum sem leikinn var á Ásvöllum 10. júlí sl.  Sú ástæða sem gefin er upp að einn leikmanna 
Hauka, Andri Geir Gunnarsson, hafi verið úrskurðaður í leikbann af aganefnd KSÍ og því ólöglegur í 
umræddum leik. 
 
Þetta er allt saman satt og rétt nema það að í þeim leik sem Andra á að hafa verið vísað út af var 
Kristjáni Karli Gunnlaugssyni vísað af velli, en þar sem hann bar sömu tölu á bakinu og Andri skrifaði 
dómarinn að sjálfsögðu þá tölu í bók sína. 
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Þegar leiðrétta átti málið urðu málsatvik fyrst flókin þegar kom í ljós að gleymst hafði að skrifa nafn 
Kristjáns Karls á leikskýrsluna bæði sem varamaður A-liðs og sem leikmaður í byrjunarliði B-liðs sem 
gerði mönnum enn erfiðara um vik að útskýra málin. 
 
Undirritaður hafði samband við KSÍ og ræddi þar við Klöru Bjartmarz starfsmann sambandsins sem 
tók vel í að skoða málið.  Þegar hins vegar umrædd mistök urðu ljós með nafnaleysið á skýrslunni 
óskaði Klara eftir því að haft yrði aftur samband en þar sem hún væri á leiðinni í frí myndi Ómar 
Smárason annar starfsmaður sambandsins taka við málinu. 
 
Eftir að undirritaður hafði ráðfært sig við bæði formann unglingaráðs og framkvæmdastjóra 
knattspyrnudeildar Hauka hafði hann samband við Ómar þá strax eftir helgina sem sagði eftir að hafa 
hlustað á málsatvik að “þetta yrði ekkert mál” og því varð úr að Andri Geir var settur á skýrslu í næsta 
leik sem fram fór eins og áður sagði 10.07.2003 
 
Þetta eru málsatvik í hnotskurn en svo rétt til að kasta örlitlu betra ljósi á málið eru hérna nokkrar 
staðreyndir til viðbótar: 
 
Ákvörðun þjálfarans að skipta Kristjáni Karli inn á í seinni hálfleik var til þess að leyfa honum að 
spreyta sig með sínum jafnöldrumn, en hann er að staðaldri að leika með sér ári yngri strákum í B-
liðinu.  Þetta er liður í að halda drengjunum við efnið.  Leikmaðurinn var minna en mínútu inn á þegar 
einhver fór illa í hæl hans með þeim afleiðingum að hann sló til leikmannsins og fékk rautt fyrir.  
Undirritaður fékk svo undanþágu hjá þjálfara ÍBV um að leyfa stráknum að spila með B-liðinu þar 
sem hann hafði ferðast alla þessa leið og móðir hans einnig.  Dómarinn var látinn vita svo hann getur 
vitnað um það.   
 
Kristján Karl er mjög svo áberandi í útliti þar sem hann er dökkur yfirlitum og með gat í tungu svo það 
er hægðarleikur að greina á milli hans og Andra í útliti. 
 
Undirritaður hafði heyrt frá strákum í 4. flokki strax eftir leikinn að rætt hefði verið á meðal áhorfenda 
Selfoss að kæra leikinn sökum þess að dómararnir hefðu verið tveir en ekki einn og tveir 
aðstoðardómarar.  Þessir sömu aðilar höfðu verið með mikil köll á dómara leiksins sem geta vitnað um 
það og var framkoma þeirra ekki til að hrópa húrra fyrir. 
 
Þess má að lokum geta að þar sem ekki voru allar kennitölur á hreinu hélt undirritaður leikskýrslunni 
hjá sér til þess að klára hana og senda sem var gert.  Ekki hefði verið mikið mál að “lagfæra” nöfn, en 
það er ekki siður okkar hér í Firðinum að koma óheiðarlega fram. 
 
Ég vona því svo sannarlega að lítil mistök sem áttu sér stað við skýrslugerð í 4. flokki komi ekki til 
með að kosta drengi tár eftir að hafa lagt sig alla fram í umræddum leik og uppskorið samkvæmt því. 
  
Með von um jákvæð viðbrögð 
Andri Marteinsson 
Þjálfari 4.flokks Hauka 
 
Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, föstudaginn 25. júlí, er dómþing haldið hjá Dómstól KSÍ af Hilmari Gunnlaugssyni dómara.  
Fyrir er tekið málið nr. 7/2003, Knattspyrnudeild Selfoss gegn Haukum, knattspyrnudeild.  Dómþing 
þetta er háð á símatorgi Landssímans. Mættir eru í réttinn Jón Ágúst Jónsson unglingaráðsmaður hjá 
kæranda og Daði Rafnsson framkvæmdastjóri kærða. 
 
 Lagt er fram: 
 Nr. 1. Kæra knattspyrnudeildar Selfoss. 
 Nr. 2. Leikskýrsla v/leiks ÍBV og Hauka í 4. fl. þann 30. júní 2003. 
 Nr. 3. Leikskýrsla v/leiks Hauka og Selfoss í 4. fl. þann 10. júlí 2003. 
 Nr. 4. Greinargerð kærða. 
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Til þessa dómþings var boðað með tölvubréfum, sendum þann 23. júlí og 24. júlí.  Farið er yfir 
framlögð skjöl og staðfesta aðilar að þeir hafi þau öll undir höndum.  Ákveðið er að flutningur málsins 
verði munnlegur. Af hálfu aðila er þess óskað að eftirtaldir aðilar mæti fyrir dóminn við flutning 
málsins. 
 
Af hálfu kæranda:  
Sverrir Ingibjartsson, þjálfari 4. fl. kæranda. 
Af hálfu kærða: 
Haraldur S. Magnússon, dómari leiks ÍBV og Hauka í 4. fl. 
Andri Geir Gunnarsson, leikmaður 4. flokks kærða. 
Kristján Karl Gunnlaugsson, leikmaður 4. flokks kærða. 
 
Ákveðið er að flutningur málsins fari fram miðvikudaginn 6. ágúst nk. kl. 11:00, á skrifstofu KSÍ, 
Laugardal. Aðilar bera sjálfir ábyrgð á því að boða vitni til þinghaldsins.  
 
Endurrit þetta verður sent aðilum í símbréfi, til kæranda nr. 522 1309 og kærða 525 8709, og er þess 
óskað að þeir riti undir endurritið og endursendi í símbréf nr. 580 7901. 
 
Fleira ekki gert, dómþingi slitið. 
 
 
Þinghald 22. ágúst 
Ár 2003, föstudaginn 22. ágúst, er dómþing haldið hjá Dómstól KSÍ af Hilmari Gunnlaugssyni 
dómara.  Fyrir er tekið málið nr. 7/2003, Knattspyrnudeild Selfoss gegn Haukum, knattspyrnudeild.  
Dómþing þetta er háð á símatorgi Landssímans. Mættir eru í réttinn Jón Ágúst Jónsson 
unglingaráðsmaður hjá kæranda og Daði Rafnsson framkvæmdastjóri kærða. 
 
Gögn málsins liggja frammi. 
 
Á dómþingi þann 6. ágúst sl. var ekki mætt af hálfu kæranda. Féll málið því niður. Þar sem 
fyrirsvarsmanni kæranda, sem er ólöglærður, hafði ekki verið kynnt með nægilega skýrum hætti hver 
áhrif útivistar væri, hafði dómari samband við hann utan réttar til að athuga með skýringu 
útivistarinnar. Kom þá í ljós að tilgangurinn var ekki að fella málið niður, heldur taldi kærandi að hann 
þyrfti ekki að mæta, þar sem sönnunarfærslan lægi hjá kærða. 
 
Var því ákveðið að endurupptaka málið. Þrátt fyrir áðurnefnda útivist tók dómari skýrslu af vitnum 
þann 6. ágúst sl., þar sem hann hafði gert sér sérstaka ferð til Reykjavíkur vegna málsins og möguleiki 
væri á því að útivistin væri með þeim hætti sem síðar kom í ljós. Að beiðni beggja aðila og með 
sérstöku samþykki kæranda, er ákveðið að leggja umrædda skýrslutöku til grundvallar og endurtaka 
hana því ekki. Er málið því endurupptekið frá þeim tíma er skýrslutöku lauk. 
 
Fer þá fram flutningur málsins. Fyrstur tekur til máls Jón Ágúst Jónsson f.h. kæranda, hann vísar í 
kæruna, flytur málið að öðru leyti og leggur málið í dóm. 
Þá tekur til máls Daði Rafnsson f.h. kærða. Hann ítrekar greinargerð sína og leggur málið í dóm. 
Aðilar óska ekki eftir því að veita andsvör. 
 
Málið er tekið til dóms, sem kveðinn verður upp mánudaginn 25. ágúst nk. kl. 17:00 og sendur aðilum 
sem símbréf. 
 
Endurrit þetta verður sent aðilum í símbréfi, til kæranda nr. 522 1309 og kærða 525 8709, og er þess 
óskað að þeir riti undir endurritið og endursendi í símbréf nr. 580 7901. 
 
Fleira ekki gert, dómþingi slitið. 
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Úrskurður Dómstóls KSÍ 
Ár 2003, mánudaginn 25. ágúst, er dómþing haldið hjá Dómstóli KSÍ að Kaupvangi 2, Egilsstöðum, af 
Hilmari Gunnlaugssyni dómara.  Fyrir er tekið málið nr. 7/2003, Knattspyrnudeild Selfoss gegn 
Haukum, knattspyrnudeild.  Gögn málsins merkt nr. 1-4 liggja frammi í réttinum. Enginn er mættur í 
réttinn. Er nú kveðinn upp svofelldur dómur. 
 
I. 
Mál þetta er móttekið af skrifstofu KSÍ 15. júlí sl. Kærandi er Knattspyrnudeild Selfoss, kt. 690390-
2569, Engjavegi 50, Selfossi. Kærði er Haukar, knattspyrnudeild, Ásvöllum, Hafnarfirði. 
 
Málinu var úthlutað undirrituðum dómara í Dómstól KSÍ þann 17. júlí sl. Með símbréfi þann 18. júlí 
sl. var kærða gefinn frestur til þriðjudagsins 23. júlí  til að skila greinargerð í málinu. Þann 25. júlí var 
málið þingfest og var aðalmeðferð málsins þá ákveðin í Reykjavík þann 6. ágúst sl. Varð þá útivist af 
hálfu kæranda, en vitni mættu þá fyrir dómara og gáfu skýrslu. Var málið að því gerðu fellt niður 
vegna útivistar. Kæranda, sem ekki er löglærður, var ekki leiðbeint um réttaráhrif útivistar. Í ljós kom 
skömmu eftir þinghaldið þann 6. ágúst að kærandi hélt ranglega að málið yrði tekið til dóms, þrátt 
fyrir útivist. Ákvað dómari því að endurupptaka málið og var það gert þann 22. ágúst sl. Sama dag var 
málið flutt og dómtekið að nýju.  
 
Dómkröfur kæranda eru að Selfossi verði dæmdur sigur í leik gegn Haukum í 4. flokki karla sem fram 
fór 10. júlí 2003.  
 
Dómkröfur kærða verða ekki skildar á aðra lund, en að krafist sé að úrslit hins kærða leiks standi.  
 
II. 
Kærandi lýsir málavöxtum svo að leikmaður nr. 10 hjá Haukum, Andri Geir Gunnarsson, hafi verið 
rekinn af leikvelli með rautt spjald í leik Hauka og ÍBV. Hann hafi hins vegar leikið næsta leik í 
Íslandsmóti gegn kæranda, þrátt fyrir að hafa átt að fara sjálfkrafa í leikbann skv. reglugerð KSÍ um 
knattspyrnumót. Máli sínu til stuðnings hefur kærandi lagt fram leikskýrslur leikja 4. fl. Hauka við 
ÍBV og kæranda. Telur kærandi að lið kærða hafi því verið ólöglega skipað.  Máli sínu til stuðnings 
vísar kærandi til greinar 4.3. í Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót og greinar 5.2 í starfsreglum 
aganefndar KSÍ.  
 
III. 
Kærði lagði fram sem greinargerð í máli þessu bréf þjálfara 4. flokks. Þar kemur fram að umræddum 
Andra Geir Gunnarssyni hafi ekki verið vikið af leikvelli í leik ÍBV og Hauka, 4. flokki, A-lið, heldur 
hafi annar leikmaður komið inn á sem varamaður og borið sama númer og Andri Geir, þ.e. nr. 10. 
Þessi leikmaður heiti Kristján Karl og honum hafi verið vikið út af. Kristján Karl hafi hins vegar ekki 
verið á leikskýrslu A-liða, eins og Andri Geir. Síðan segir m.a.: "Þegar leiðrétta átti málið urðu 
málsatvik fyrst flókin og þegar kom í ljós að gleymst hafði að skrifa nafn Kristjáns Karls á 
leikskýrsluna bæði sem varamaður A-liðs og sem leikmaður í byrjunarliði B-liðs sem gerði mönnum 
enn erfiðara um vik að útskýra málin. Undirritaður hafði samband við KSÍ og ræddi þar við Klöru 
Bjartmarz starfsmann sambandsins sem tók vel í að skoða málið. Þegar hins vegar umrædd mistök 
urðu ljós með nafnaleysið á skýrslunni óskaði Klara eftir því að haft yrði aftur samband en þar sem 
hún væri á leiðinni í frí myndi Ómar Smárason annar starfsmaður sambandsins taka við málinu. Eftir 
að undirritaður hafði ráðfært sig við bæði formann unglingaráðs og framkvæmdastjóra 
knattspyrnudeildar Hauka hafði hann samband við Ómar þá strax eftir helgina sem sagði eftir að hafa 
hlustað á málsatvik að "þetta yrði ekkert mál" og því varð úr að Andri Geir var settur á skýrslu í næsta 
leik sem fram fór eins og áður sagði 10.07.2003." 
  
IV. 
Fyrir réttinn voru leidd eftirtalin vitni:  

Andri Marteinsson, þjálfari 4. flokks kærða. 
 Andri Geir Gunnarsson, leikmaður 4. flokks kærða. 
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 Kristján Karl Þórðarson, leikmaður 4. flokks kærða og 
 Haraldur Sigfús Magnússon, dómari í leik ÍBV og kærða.  
 
Framburðir Andra Marteinssonar, Andra Geirs Gunnarssonar og Kristján Karls Þórðarsonar voru allir 
á þá lund að það hafi í raun verið Kristján Karl sem hafi verið rekinn út af í leik ÍBV og Hauka, en 
ekki Andri Geir. 
 
Haraldur Sigfús Magnússon, dómari leiks ÍBV og kærða mætti fyrir réttinn og bar að hann hefði ekki 
þekkt leikmenn með nöfnum, en mundi glöggt að hann hafði vísað Kristjáni Karli út af en ekki Andra 
Geir, þegar hann fékk að sjá myndir af þeim tveimur. Jafnframt upplýsti dómarinn að hann hefði haft 
orð á því við þjálfara beggja liðanna að ólag hefði verið á númerum leikmanna, t.d. að tveir leikmenn í 
sama liði hafi borið sama númer.  
 
V. 
Það er óumdeilt að leikskýrsla leiks ÍBV og Hauka ber með sér að Andra Geir hafi verið vikið af 
leikvelli í umræddum leik. Þá liggur fyrir að á fundi aganefndar KSÍ þann 8. júlí sl. hafi Andri Geir 
Gunnarsson, Haukum, verði úrskurðaður í 1 leiks bann vegna brottvísunar í leik ÍBV og Hauka þann 
30. júní sl. Dómari telur kærða hins vegar hafa sýnt fram á með vitnaleiðslum, að Andra Geir 
Gunnarssyni hafi ekki verið vikið af leikvelli umrætt sinn, heldur Kristjáni Karli Þórðarsyni. 
 
Kærandi hefur í kæru sinni vísað til ákvæða 5.2 í starfsreglum aganefndar KSÍ. Í þeirri grein segir 
m.a.: "Leikmaður, sem vísað er af leikvelli, skal fara sjálfkrafa...". 
 
Dómari telur kærða hafa sýnt fram á, að Andra Geir Gunnarssyni var ekki vikið af leikvelli í leik ÍBV 
og Hauka þann 30. júní sl. Því eigi ákvæði starfsreglnanna um sjálfkrafa bann án úrskurðar aganefndar 
ekki við í þessu tilviki. 
 
Í 4. gr. Starfsreglna aganefndar KSÍ segir: 
4.1. Aganefnd skal tilkynna úrskurð sinn strax að loknum fundi með tölvupósti eða símbréfi til 
formanns knattspyrnudeildar/ráðs eða þess aðila, sem félagið hefur tilkynnt KSÍ um. Úrskurður 
aganefndar skal einnig birtur á heimasíðu KSÍ strax að loknum fundi. Áhætta af mistökum við 
afhendingu tölvupósts eða símbréfs hvílir á móttakanda. 
4.2. Úrskurðir aganefndar taka gildi kl. 12:00 á hádegi næsta föstudag. Óheimilt er að taka út refsingu, 
áður en úrskurður tekur gildi, nema um sjálfkrafa leikbann sé að ræða. Úrskurður um þyngri refsingu 
vegna brottvísunar, þ.e. úrskurður um fleiri leiki í bann en kveðið er á um í 5.2., tekur ávallt gildi kl. 
12:00 á hádegi næsta föstudags. 
4.3. Ef augljóst er, að kveðinn hafi verið upp rangur úrskurður vegna villandi eða rangra upplýsinga í 
skýrslu dómara og/eða eftirlitsmanns eða rangrar skráningar ber skrifstofu KSÍ að leiðrétta þau. 
Aganefnd ber að taka slíka leiðréttingu fyrir á næsta fundi. 
4.4. Úrskurðum aganefndar verður ekki áfrýjað. 
Áður hefur verið vikið að því, að Andri Geir Gunnarsson lenti ekki sjálfkrafa í leikbanni á grundvelli 
ákvæða 5.2. í starfsreglum aganefndar KSÍ, þar sem honum var í raun ekki vísað af leikvelli.  
 
Aganefnd úrskurðaði Andra Geir í eins leiks bann á fundi sínum þriðjudaginn 8. júlí sl. Eins og að 
framan er rakið, tók sá úrskurður fyrst gildi kl. 12:00 föstudaginn þar á eftir, eða þann 11. júlí sl. Hinn 
kærði leikur fór fram fimmtudaginn 10. júlí sl. Verður því þegar af þessari ástæðu að hafna því, að 
Andri Geir Gunnarsson hafi verið í leikbanni í leik Hauka og Selfoss í 4. flokki A liða, sem fram fór 
þann 10. júlí 2002. Lið kærða var því ekki ólöglega skipað og verður ekki fallist á kröfu kæranda. 
Skulu úrslit leiksins því standa óhögguð.  
  
Dómsorð 
Úrslit leiks Hauka og Selfoss í Íslandsmóti 4. flokks karla, B riðli, A-lið, sem fram fór þann 10. júlí 
2003 að Ásvöllum, skulu standa óhögguð. 
 
F.h. Dómstóls KSÍ, 
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Hilmar Gunnlaugsson 
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