
 
Starfshópur um Pepsi Max deild karla og fjölgun leikja 

Skýrsla til stjórnar KSÍ 3. febrúar 2020 
 

Samþykkt var að skipa hópinn á stjórnarfundi KSÍ þann 12. desember 2019.   Hópinn skipuðu: 
Frá aðildarfélögum:  Börkur Edvardsson (Valur), Haraldur Haraldsson (Víkingur/ÍTF/Stjórn KSÍ), Orri 

Hlöðversson (Breiðablik) og Þórir Hákonarson (Þróttur/ÍTF) 
Frá KSÍ:  Björn Friðþjófsson og Valgeir Sigurðsson 
Frá fjölmiðlum: Tómas Þór Þórðarsson (form.Samtaka íþróttafréttamanna) 
 

Með starfshópnum starfaði Birkir Sveinsson, sviðsstjóri innanlandssviðs KSÍ 
Starfshópurinn fundaði þrisvar sinnum; 20. desember 2019, 16. janúar 2020 og 29. janúar 2020. 
 
Hlutverk hópsins: 
Hlutverk hópsins er að leggja mat á þá kosti sem nefndir hafa verið um mögulegar útfærslur á breyttu 
keppnisfyrirkomulagi Pepsi Max deildar karla. 
 
Helstu markmið með breyttu mótafyrirkomulagi í Pepsi Max deild karla 
Starfshópurinn telur að helstu markmiðin sem stefna eigi að með breyttu mótafyrirkmulagi sé 
eftirfarandi: 

• Auka gæði og samkeppnishæfni íslenskrar knattspyrnu og leikmanna sem leika á Íslandi 
• Nýta betur fjárfestingu aðildarfélaganna í leikmönnum og starfsmönnum 
• Auka möguleika á tekjuöflun 
• Auka verðmæti sjónvarps – og markaðsréttinda deildarinnar 
• Mæta vaxandi eftirspurn 

 
Leiðir að markmiðunum 

• Lengja keppnistímabil, stytta þannig hið langa undirbúningstímabil 
• Fjölga keppnisleikjum og fækka þar með æfingaleikjum 
• Auka sýnileika íslenskrar knattspyrnu 

 
Úrlausnarefni og áskoranir (alls ekki tæmandi listi) 

• Utanaðkomandi aðstæður – Veðurfar 
• Aðstöðumál aðildarfélaga (vallaryfirborð, flóðlýsing, áhorfendaaðstaða) 
• Kostnaðaraukning vegna fjölgunar leikja 
• Þáttur sjálfboðaliða 
• Áhugi stuðningsmanna og rétthafa 
• Geta sjónvarpsrétthafa og annarra fjölmiðla til aukinnar umfjöllunar 
• Félagaskiptatímabil – Áhrif mismunandi leiða 
• Leyfiskerfið – Áhrif mismunandi leiða 
• Áhrif á önnur mót m.t.t. skipulags o.fl. 
• Áhrif á fjölgreinafélögin 
• Áhrif lengingar tímabilsins m.t.t. leikmanna  
• Upphaf og endir móta miða við mismunandi útfærslur 
• Dómaramál 
• Kostnaðarmat ólíkra leiða 



 
Fjölgun leikja/Breytt keppnisfyrirkomulag – Aðferðir  
Starfshópurinn ræddi þær leiðir sem fram hafa komið og eru taldar upp hér að neðan.   

• Fjölgun liða í deildinni  
• Fjölgun umferða í deildinni (sami liðafjöldi/fækkun liða) 
• Úrslitakeppni með skiptingu deildarinnar 

 

Jafnframt voru skoðaðar lauslega ýmsar aðrar útfærslur sem ýmis önnur knattspyrnusambönd notast 
við í sínu mótaldi. 
Hópurinn skipti að hluta til með sér verkum á milli funda og leitaði upplýsinga.    
 
 
 
Niðurstaða  
Að breyta keppnisfyrirkomulagi í efstu deildum Íslandsmótsins í knattspyrnu þarf að gera að vandlega 
athuguðu máli. Ná þarf yfir allar forsendur sem liggja til grundvallar þegar ákvörðun er tekin, sama 
hvaða leið er valin. Í vinnu starfshópsins kom fljótlega í ljós að leggja þurfti í gríðarlega mikla og 
tímafreka vinnu til að ná yfir öll þau fjölmörgu atriði sem þarf að hafa í huga við að skoða ólíkar 
útfærslur. Á þeim tíma sem hópurinn hafði til umráða náðist engan vegin að kanna þau nægilega vel.  
 
Það er mat starfshópsins að umræðan innan hreyfingarinnar nú, hvort heldur sé á milli félaga og innan 
einstakra  félaga, sé of skammt á veg komin til þess að hægt sé að ná fram niðurstöðu á þessum 
tímapunkti.  
 
Lagt er til að starfshópur starfi áfram og fái til þess tíma fram að formannafundi haustið 2020.  
Verkefni hans verði að afla frekari upplýsinga um þær leiðir sem færar þykja og kynna aðildarfélögum 
eigi síðar en haustið 2020. Hann hefði heimild til að kalla til fleiri aðila, hvort heldur sem er frá 
aðildarfélögunum eða öðrum hagsmunaaðilum. 
 
Breyting á mótahaldi þarf að hafa víðan stuðning svo breytingin nái fram að ganga og takist vel í 
framkvæmt. Skapa þarf því vettvang til að umræðan haldi áfram með það að markmiði að á ársþinginu 
2021 náist sátt um tillögu um breytt fyrirkomulag sem tæki gildi keppnistímabilið 2022 í tengslum við 
nýja samninga varðandi markaðs – og sjónvarpsréttindi.  
 
 
 


