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Skýrsla stjórnar Körfuknattleikssambands Íslands 2009-2011
Nokkrum dögum eftir Körfuknattleiksþing 2009 kom stjórn KKÍ saman og skipti með
sér verkum. Stjórnin hélt 26 bókaða stjórnarfundi en auk þess voru fjöldi óformlegra
funda, símtala og tölvupóstsendingar um málefni körfuboltans og
íþróttahreyfingarinnar.
Samningar
Samningur við Marka um notkun á Spaldingboltum í efstu deildum karla og kvenna var
undirritaður í byrjun sumars 2009.
Samningur við Íslenskar Getraunir var gerður haustið 2010 um að fyrirtækjabikarinn
heiti Lengjubikarinn tímabilin 2010-2011 og 2011-2012.
Samningur við Vífilfell var endurnýjaður og efldur haustið 2010 og ber bikarkeppni KKÍ
nafn Powerade - Poweradebikarinn tímabilin 2010-2011, 2011-2012 og 2012-2013.
Samningur við JAKO um keppnisbúninga og fatnað á landslið KKÍ rann út um áramótin
2010/2011. JAKO er þakkað samstarfið á undanförnum árum.
Þegar þetta er ritað er verið að vinna að samningi við einn aðila um fatnað og
keppnisbúninga fyrir landsliðin.
Samstarf við Iceland Express um efstu deild karla og kvenna, Iceland Express
deildirnar, var með miklum ágætum en samningurinn við Iceland Express rennur út
eftir næsta keppnistímabil, það er vorið 2012.
KLM verðlaunagripir hafa séð KKÍ fyrir öllum verðlaunagripum á starfstímabilinu eins
og undanfarin ár.
Hóf fyrir fyrsta landsliðið í körfuknattleik
Í lok ágúst 2009 var haldið hóf til að fagna því að 16. maí það ár voru liðin 50 ár frá
fyrsta landsleik Íslands í körfubolta.
Hófið var haldið í Smáranum í Kópavogi fyrir landsleiki sem spilaðir voru þann dag hjá
kvenna-og karlaliðinu. Boðið var uppá hádegisverð og var öllum sem tóku þátt í
þessum fyrsta landsleik boðið ásamt Einari Bollasyni og Einari Ólafssyni
heiðurskrosshöfum KKÍ, Kolbeini Pálssyni eina körfuknattleiksmanninum sem hlotið
hefur sæmdartitilinn íþróttamaður ársins en það var árið 1966 og svo Ólafi Rafnssyni
forseta ÍSÍ.
Þeir einstaklingar sem tóku þátt í fyrsta landsleiknum fengu afhenta innrammaða
mynd af hópnum sem tekin var fyrir brottför til Danmerkur í maí 1959.
Formannafundir og fundir með unglingaráðum
Formannafundir voru haldnir 3. október 2009, 20. mars 2010, 2. október 2010 og 12.
mars 2011. Formannfundir eru afar mikilvægir fyrir forsvarsmenn félaganna sem og
stjórn og starfsmenn KKÍ til að skiptast á skoðunum og fara yfir stöðuna í
körfuboltanum. Það er fagnaðarefni að fulltrúum félaganna hefur farið fjölgandi á
formannafundum en árin 2007-2009 voru fundirnir því miður ekki nægilega vel sóttir.
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Haustið 2008 var í fyrsta sinn haldinn sérstakur fundur með unglingaráðum
félaganna þar sem málefni yngri flokka voru rædd. Þessi fundur tókst mjög vel og
síðan hefur verið haldinn fundur með unglingráðunum á hverju hausti. Þessir fundir
eru ekki síður mikilvægir en formannafundir í samskiptum milli stjórnar og
starfsmanna KKÍ og félaganna.
Fundur með unglingaráðum félaganna voru haldnir 30. ágúst 2009 og 28. ágúst
2010.
50 ára afmæli KKÍ 29. janúar 2011
Stjórn ákvað að skipa afmælisnefnd vegna 50 ára afmælis KKÍ og hélt nefndin sinn
fyrsta fund föstudaginn 29. janúar 2010 á 49 ára afmæli sambandsins.
Afmælisnefndin er skipuð þeim Kolbeini Pálssyni sem er formaður nefndarinnar,
Ríkharði Hrafnkelssyni og Gunnari Þorvarðarsyni en með nefndinni starfa formaður,
varaformaður og starfsmenn KKÍ.
Kolbeinn kynnti gróflega útfærðar hugmyndir nefndarinnar að 50 ára afmælisárinu á
formannafundi í mars 2010.
Afmælisárið hófst formlega á sjálfan afmælisdaginn með fjölskyldu- og
körfuboltadegi í Smáralind. Dagurinn í Smáralind tókst mjög vel þar sem nokkur
þúsund manns komu. Sérstaklega var gaman að sjá hversu margir „eldri“
körfuboltamenn litu við.
Kynningarbæklingur um KKÍ og starfsemina var prentaður í tilefni afmælisins og sala
á happdrættismiðum í tengslum við afmælisárið hófst.
Hátíðarkvöldverður stjórnar, afmælisnefndar og starfsmanna var að kvöldi
afmælisdagsins.
Lokahóf KKÍ 30. apríl 2011 var einnig afmælishóf og meðal þeirra sem komu á hófið
var Yvan Mainini forseti FIBA World.
Ýmsir viðburður eru áætlaðir á afmælisárinu sem kynntir hafa verið eins og
þjálfaranámskeið, dómaranámskeið, kynningar á körfubolta, sumardeildin og ýmislegt
fleira.
Reglugerðarbreytingar
Eftirfarandi breytingar stjórnar á reglugerðum sambandsins voru samþykktar á
formannafundi 20. mars 2010
Greinum 48 og 49 í reglugerð um mótahald var breytt á stjórnarfundi 11. ágúst 2009.
Grein 12 í reglugerð um körfuknattleiksmót var breytt á stjórnarfundi 15. janúar
2010.
Grein 4 í reglugerð um erlenda leikmenn var breytt á stjórnarfundi 15. janúar 2010.
Grein 2 e-liður í reglugerð um félagaskipti var breytt á stjórnarfundi 9. mars 2010.
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Eftirfarandi breytingar stjórnar á reglugerðum sambandsins voru samþykktar á
formannafundi 2. október 2010
Reglugerð um erlenda leikmenn lögð niður og reglugerð um félagaskipti endurbætt.
Félagaskipti erlendra leikmanna er nú í reglugerð um félagaskipti.
Framboð Ólafs Rafnssonar til forseta FIBA-Europe
Miðvikudaginn 11. nóvember 2009 var tilkynnt um framboð Ólafs Rafnssonar til
forseta FIBA-Europe, framboðið var stutt af ríkisstjórn Íslands og forseta Íslands. Á
blaðamannafundi sem haldinn var 11. nóvember 2009 lýsti Katrín Jakobsdóttir,
menntamálaráðherra, yfir stuðningi við framboðið. Gefinn var út myndarlegur
bæklingur þar sem stefnumál Ólafs komu fram auk þess sem vefsíðan rafnsson.is var
sett í loftið.
Sú hefð hefur myndast að sambönd frambjóðenda til forseta FIBA Europe gefa
þingulltrúum gjafir við upphaf þings. Gjöf KKÍ til þingfulltrúa var hraunmoli úr gosinu í
Eyjafjallajökli á fallegum platta og vakti molinn mikla kátínu þingfulltrúa en gosið
hófst þremur vikum fyrir þingið og hafði meðal annars áhrif á störf þess á þann hátt
að sumir þingfulltrúar komust ekki á tilsettum tíma þar sem flugsamgöngur voru í
ólagi eins og frægt varð.
Ólafur var kosinn forseti FIBA Europe laugardaginn 15. maí 2010 með 32 atkvæðum
en mótframbjóðandi hans frá Tyrklandi, Turgay Demirel, hlaut 19 atkvæði.
Enginn Íslendingur hefur gegnt forystuhlutverki í eins stórri alþjóðlegri hreyfingu
sem FIBA Europe er.
Alþjóðlegt starf
Hannes S. Jónsson og Friðrik Ingi Rúnarsson fóru til Póllands um miðjan september
2009 til að vera viðstaddir úrslitin í EM karla sem og fundi á vegum FIBA Europe.
Norðurlandafundur var haldinn 13. nóvember 2009 í Kaupmannahöfn og voru Hannes
S. Jónsson og Friðrik Ingi Rúnarsson fulltrúar Íslands. Keppnisfyrirkomulag í Evrópu
var mikið rætt.
Laugardaginn 14. nóvember 2009 voru nýjar höfuðstöðvar FIBA Europe í Munchen
opnaðar og voru Hannes S. Jónsson, Friðrik Ingi Rúnarsson, Ólafur Rafnsson og Pétur
Hrafn Sigurðsson fulltrúar Íslands á staðnum.
Í byrjum febrúar 2010 og 2011 sótti Friðrik Ingi árlegan vinnufund framkvæmdastjóra
körfuknattleikssambanda innan FIBA Europe.
Hannes og Friðrik Ingi fóru á Stjörnuleik NBA í Dallas í febrúar 2010 í boði NBA.
Hannes, Friðrik og Pétur Hrafn Sigurðsson fóru á ársþing FIBA Europe í Munchen í
Þýskalandi 14. -16. maí 2010.
Heimsþing var haldið í Tyrklandi 4.-7. september 2010 en þangað mættu fulltrúar 170
þjóða og var það metþátttaka en 213 þjóðir eru í FIBA World. Hannes S. Jónsson og
Friðrik Ingi Rúnarsson voru fulltrúar Íslands og þar tók Ólafur Rafnsson formlega sæti
í stjórn FIBA World sem forseti FIBA Europe.
Brynjar Karl Sigurðsson frá Sideline Sport var einnig á heimsþinginu í boði FIBA World
en Sideline er í samstarfi við FIBA World.
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Norðurlandafundur var haldinn 29. október 2010 í Stokkhólmi og voru Hannes S.
Jónsson og Friðrik Ingi Rúnarsson fulltrúar Íslands. Málefni Norðurlandanna í Evrópu
voru mikið rædd.
Ólafur Rafnsson var í stjórn FIBA Europe og í hinum ýmsu nefndum til vorsins 2010
en þá tók hann við forsetaembætti FIBA Europe til ársins 2014. Ólafur situr í stjórn
FIBA World sem forseti Evrópu.
Pétur Hrafn Sigurðsson var í unglinganefnd FIBA Europe til vorsins 2010.
Hannes S. Jónsson var skipaður í fjárhagsnefnd FIBA Europe fyrir starfsárin 20102014.
Guðbjörg Norðfjörð var skipuð í unglinganefnd FIBA Europe fyrir starfsárin 20102014.
Hannes og Guðbjörg sóttu nokkra fundi erlendis vegna nefndarsetu sinnar.
Heimsókn forseta FIBA World
Í tilefni af 50 ára afmæli KKÍ heimsótti forseti FIBA World Yvan Mainini Ísland heim í
lok apríl 2011. Mainini fundaði með stjórn og starfsmönnum KKÍ, heimsótti
æfingabúðir hávaxinna leikmanna og var viðstaddur afmælis- og lokahófið 30. apríl.
Það er mikill heiður fyrir íslenskan körfubolta að hafa fengið æðsta mann
körfuboltamála í heiminum hingað í heimsókn en innan FIBA eru 213 þjóðir með yfir
450 milljónir leikmanna.
Mainini lýsti yfir mikilli ánægju sinni og FIBA með það starf sem fram fer í
körfuboltanum hér Íslandi og hversu mikið Íslands hefði tekið þátt í starfsemi alþjóða
körfuboltans.
Boð á körfuboltabúðir í tenglsum við HM
Í tenglsum við HM í Tyrklandi þá var aðildarlöndum FIBA World boðið að senda einn
strák, eina stelpu og einn þjálfara í alþjóðlegar æfingarbúðir „Children Of The World
2010“ í boði FIBA World og tyrkneska sambandsins. 110 lönd sendu fulltrúa í búðirnar.
Krakkarnir þurftu að vera fædd árið 1996 og þjálfarinn yngri en 35 ára.
Valin til að fara í ferðina voru Högni Fjalarsson úr KR og Bríet Hinriksdóttir frá
Keflavík. Með þeim í för var Örvar Kristjánsson þjálfari.
Þau tóku þátt í ýmsum viðburðum tengdu HM og meðla annars tóku krakkarnir þátt í
opnunarhátíð HM og er það í fyrsta sinn sem Íslendingar taka þátt í opnunarhátíð HM í
körfubolta en sýnt var frá hátíðinni eins og HM keppninni allri beint til 183 landa.
Lyfjamál / lyfjapróf
ÍSÍ hefur unnið mikla og góða vinnu í fræðslu um steranotkun og lyfjamál
íþrótthreyfingarinnar.
ÍSÍ sér einnig um að lyfjaprófa íþróttamenn og frá maí 2009 til apríl 2011 hafa 39
körfuknattleiksmenn (20 karlar og 19 konur) verið lyfjaprófaðir jafnt innan sem utan
keppnistímabils. Öll prófin hafa verið neikvæð.
Útbreiðslustarf
10. október 2009 var haldinn körfuboltadagur í Smáralind sem tókst mjög vel.
Plaggat með myndum af nokkrum landsliðsmönnum okkar var gefið út haustið 2010
og gátu félög nýtt sér það til kynningar á sínum svæðum.
Blaðið Karfan kom út haustið 2009 og aftur haustið 2010 en þá sá KKÍ alfarið um
útgáfuna og sölu auglýsinganna.
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Meistarar meistaranna
11. október 2009 var Neistinn félag hjartveikra barna styrkt, leikirnir fóru fram í DHLhöllinni.
10. október 2010 var Fjölskylduhjálp Íslands styrkt og fóru leikirnir fram í
Stykkishólmi.
Stjörnuleikir
Stjörnuleikur karla og kvenna fóru fram laugardaginn 12. desember 2009 í
Íþróttamiðstöðinni Dalhúsum í Grafarvogi. Mikil mæting var á viðburðinn en m.a.
mættu þar í sérstökum leik eldri landsliðsmenn á móti landskunnum einstaklingum
sem eru þekktir fyrir annað en færni sína á körfuboltavellinum.
Ákveðið var að skipta upp Stjörnuleikjum karla og kvenna tímabilið 2010-2011.
Karlaleikurinn fór fram í Seljaskóla á heimavelli ÍR þar sem tókst vel til og var mæting
góð.
Kvennaleikurinn fór fram í Ásgarði á heimavelli Stjörnunnar 15. janúar 2011 og var
mæting mun betri en þegar karla og kvenaleikurinn hefur verið á sama tíma. Mjög
líklega mun þetta fyrirkomulag verða áfram.
Afreksstarfið
Í byrjun árs 2010 tilkynnti stjórn KKÍ að enginn landslið færu í Evrópukeppni á vegum
KKÍ sumarið 2010 og því ljóst að A-landslið tækju ekki þátt 2010 og né heldur 2011
en stefnt væri að því að 1-2 yngri lið færu út á EM sumarið 2011.
900 einstaklingar komu að afreksstarfinu árið 2010 þrátt fyrir að ekki hafi verið farið í
Evrópukeppnir og spilaðir voru hátt í 40 landsleikir hjá yngri liðunum.
U-16 drengja urðu Norðurlandameistarar 2010.
Í nóvember 2010 var nýtt verkefni kynnt sem er landslið U-20 karla þar sem lögð er
áhersla á að leikmenn á aldrinum 17-20 ára komi að verkefninu. Benedikt
Guðmundsson var ráðinn þjálfari og verður fyrsta verkefni þessa hóps að fara í
Evrópukeppni í júlí 2011.
Staðan í afreksmálum KKÍ er þannig í dag; úrvalsbúðir, afreksbúðir, U-15, U-16 og U-18
allt kynjaskipt, U-20 karla og svo A-lið karla og kvenna.
Mikil vinna hefur farið fram í tengslum við afreksmálin til þess að móta stefnu til
framtíðar og mun áfram verða lögð mikil vinna í það á næstu mánuðum.
Fjölmiðlar
Samstarf við fjölmiðla er gott og leggja stjórn og starfsmenn KKÍ mikla áherslu á
öflugt samstarf við alla fjölmiðla. Tölfræðikerfi KKÍ er algjör bylting og þá sérstaklega
fyrir fjölmiðlamenn sem fá allar upplýsingar til sín um alla tölfræði í Iceland
Expressdeildunum, 1.deild karla, Poweradebikanum og Lengjubikarnum fljótlega eftir
að leikjum lýkur.
Samningur við SportTV haust 2009 fyrir keppnistímabilið 2009-2010.
Körfuboltahreyfingin hefur verið mjög dugleg að koma íþróttinni á framfæri meðal
annars með því að sýna beint frá leikjum á internetinu. Einnig hafa miðlar eins og
karfan.is og leikbrot.is staðið sig frábærlega í allri umfjöllun sem og vefmiðillinn
sport.is.
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Heiðursveitingar
Kolbeinn Pálsson fékk afhentan heiðurskross KKÍ á afmælis- og lokahófi KKÍ 30. apríl
2011 en Kolbeinn er fjórði einstaklingurinn í 50 ára sögu KKÍ sem fær afhentan
heiðurskross sambandsins.
Svali Björgvinsson fékk afhent gullmerki KKÍ á lokahófi KKÍ 1. maí 2010.
Snorri Örn Arnaldsson fékk afhent silfurmerki KKÍ á þingi KKÍ í Smáranum í maí 2009.
Sigmundur Már Herbertsson fékk afhent silfurmerki á lokahófi KKÍ 1. maí 2010.
Skúli Valtýsson, Ásgrímur Ingólfsson og Samúel Guðmundsson fengu afhent
silfurmerki KKÍ á 80 ára afmælishátíð Hauka 12. apríl 2011.
Ágúst Kárason, Rögnvaldur Hreiðarsson og Þóra Melsted fengu afhent silfurmerki
KKÍ á afmælis- og lokahófi KKÍ 30. apríl 2011.
Lokahóf
Lokahóf keppnistímabilsins 2009-2010 var haldið á Broadway 1. maí 2010 en þangað
komu hátt í 400 manns.
Lokahóf keppnistímabilsins 2010-2011 var haldið á Broadway 30. apríl 2011 en það var
jafnframt 50 ára afmælishóf. Hátt í 400 manns komu á afmælis-og lokahófið.
Pétur Guðmundsson fyrsti Evrópubúinn sem spilaði í NBA-deildinni var sérstakur
heiðursgestur KKÍ á hófinu ásamt Yvan Mainini, forseta FIBA.
Útikörfuboltavellir / Sumardeildin
Í mars 2010 kom Sverrir Bergmann, áhugamaður um körfubolta, á fund með KKÍ til
þess að fara yfir hugmyndir að sumardeild og í framhaldinu var henni komið á
laggirnar. Úrslitadagur Sumardeildarinnar var haldinn 21. ágúst á Klambratúni í
Reykjavík – sigurvegarar voru Lithuanica. Stefnt er að því að Sumardeildin verði enn
stærri sumarið 2011.
Áfram þarf að ýta við sveitarfélögunum um að bæta útiaðstöðu fyrir körfuboltavelli
því þó sum sveitarfélög hafi staðið sig mjög vel þurfa allmörg að standa sig betur.
Breyting á línum körfuboltavalla og 24 sek. klukkunni
Samkvæmt breytingum hjá FIBA World verða breytingar á línum og 24. sek. kerfi
haustið 2011. Breytingarnar áttu að taka gildi haustið 2010 en stjórn KKÍ ákvað að
veita sveitarfélögunum góðan tíma til að vinna þetta nmeð tilliti til fjárhagslegrar
stöðu flestra þeirra. Skrifstofa KKÍ hafði samráð við marga aðila en kynning á þessum
breytingum fór fyrst formlega fram á formannafundi 20. mars 2010 og í apríl 2010 til
allra sveitarfélaga á landinu. Áminningarbréf um þessi mál var svo sent í byrjun apríl
2011.
MBT – SmartStat
Algjör bylting varð haustið 2009 þegar nýtt mótakerfi var tekið í notkun en samið var
við MBT í Litháen sem er einnig með SmartStat tölfræðikerfið. Almenn ánægja er
með kerfið og það gjörbylti vinnuumhverfi sambandsins.
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Samstarf við ÍSÍ og önnur sérsambönd
Eins og gefur að skilja er mikið samstarf við ÍSÍ og er það með miklum ágætum.
Stjórn og starfsmenn KKÍ sóttu hina ýmsa fundi og ráðstefnur á vegum ÍSÍ.
Einnig er gott samstarf við önnur sérsambönd ÍSÍ sem og UMFÍ.
Íþróttaþing ÍSÍ var haldið í byrjun apríl 2011 og sóttu þingið fyrir hönd KKÍ: Hannes S.
Jónsson, Guðbjörg Norðfjörð, Þóra Melsted, Friðrik Ingi Rúnarsson og Pétur Hrafn
Sigurðsson.
Nokkrir einstaklingar úr körfuknattleiksráðum starfa í stjórn og eða fastanefndum ÍSÍ
Ólafur Rafnsson er forseti ÍSÍ, Kolbeinn Pálsson er fulltrúi í afrekssjóðí ÍSÍ og Skúli
Skúlason er formaður lyfjaráðs.
Endurskipulagning og markmið næstu ára
Starfsemi KKÍ hefur farið ört vaxandi á síðustu 10 til 15 árum og var orðið
nauðsynlegt fara vel yfir alla starfsemi sambandsins og
körfuknattleikshreyfingarinnar. Stjórn og starfsmenn hafa haldið nokkra starfsdaga
þar sem farið er vítt og breitt yfir starfsemina. Búið er að setja fram markmið til 2016
og fylgja þau markmið með hér í þessari skýrslu.
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Endurskipulagning á starfsemi sambandsins – markmið til 2016
Fjármál
•
•
•
•

Gera grófa fjárhagsáætlun fyrir 2012 og 2013
Hvar þarf að sækja fjármagn/tæki og tól
ÍSÍ/ríkið, Lottó, félögin (mótagjöld og annað), fyrirtækin, annað
Taka upp skipulag skrifstofunnar og stjórnar

Útbreiðsla - Fjölga skráðum iðkendum úr 7.000 í 10.000
•
Hvetja til svæðisbundinna móta – lágmarka ferðalög
•
Virkja félög, héraðssamböndin og íþróttabandalögin til að vinna að
aukningu iðkenda
•
Knýja á að sveitarfélögin bæti útiaðstöðu til körfuboltaiðkunar
•
átak á höfuðborgarsvæðinu
•
Ná í vinnuhópana/vinahópana sem æfa/iðka körfubolta sér til ánægju
og hreyfingar
•
Körfuknattleikur á að vera stundaður í öllum 25 íþróttahéruðum
landsins
Að auka fjölmiðlaumfjöllun
•
Gott upplýsingaflæði til fjölmiðla um allt okkar starf á öllum stigum
•
Útbúa þætti – t.d. þáttur vikunnar/mánðarins - gera þátt um
yngriflokkamót félaganna
•
Aðstaða fyrir fjölmiðla hjá félögunum
•
Heimasíður KKÍ og félaganna + t.d. facebook
•
Koma leikmönnum okkar sem eru erlendis á framfæri við fjölmiðla
•
Sýna frá stóru erlendu lokamótunum eins og HM og EM
Landsliðs- og afreksmál
•
Að A-landslið karla og kvenna taki þátt í Evrópukeppni í hvert sinn.
•
Umgjörð og aðbúnaður A-landsliða
•
Að yngri landslið taki þátt í Evrópukeppni þegar styrkleiki þeirra gefur
ástæðu til
•
Umgjörð og aðbúnaður yngri liðanna
•
Önnur mót allra landsliða til dæmis NM og æfingaleikir
•
Fagteymi sérfræðinga
•
Handbók landsliðsþjálfarans/skipulag afreksstarfsins
•
Afreksbúðir
•
Úrvalsbúðir
Fræðslumál
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allir þjálfarar hafi grunnmenntun
Huga að eftirliti fræðsluáætlunar og að henni sé fylgt
Búa til fleiri dómara
Endurmenntun dómara
Stefna að því að allir leikir á vegum KKÍ verði dæmdir af
réttindadómurum
Skipuleggja þjálfara- og dómaranámskeið mjög tímanlega
Bæta við fræðsluefni og aðgengi þjálfara og dómara að þeim
Halda kostnaði við námskeiðin í lágmarki fyrir félögin
Ritaraborð – námskeið

Körfuknattleikssamband Íslands · Ársskýrsla 2009-2011

10

Skýrsla mótanefndar 2009-2011
Tímabilið 2009-2010
Mótanefnd var skipuð þeim Jóni Halldórssyni formanni, Kristjáni Guðlaugssyni og
Guðna Guðnasyni.
Veturinn 2009-10 tóku 42 félög þátt í Íslandsmótinu og var það aukning um eitt
félag miðað við tímabilið á undan. Einhver meiri breyting var þó á liðum en lið
Geislans, Árborgar, Smári Varmahlíð og Stál-úlfs, sem er íþróttafélag Félags Litháa á
Íslandi, bættust í flóruna í 2. deild karla. Afturelding sendi eingöngu lið tilkeppni í
yngri flokkum ásamt Herði og Kormáki. Þau félög sem tóku ekki þátt í Íslandsmótinu
þetta tímabilið voru Árvakur, Glói og Brokey. Reykdælir sem og Sindri sem höfðu
eingöngu sent lið tilkeppni í yngri flokkum undanfarin ár tóku þátt í 2. deild karla.
Meistarar Meistaranna fór fram á heimavelli KR sem voru Íslandsmeistarar karla frá
fyrra ári. Þar áttust við KR og Stjarnan hjá körlum og sigraði Stjarnan 80:89 og hjá
konum urðu KR meistarar eftir sigur á Íslandsmeisturum Hauka 45:78.
Átta lið léku í Iceland Express-deild kvenna. KR varð deildarmeistari að lokinni
deildarkeppni, fyrst í einni deild og svo eftir leiki í A- og B-riðlum. Eftir umspil um sæti
í undanúrslitum voru það Haukar sem lögðu Grindavík og Keflavík lagði Snæfell en
báðar rimmur fóru 2-0. Í undanúrslitunum mættust Hamar og Keflavík og þar sigraði
Hamar samanlagt 3-2 og KR lagði á sama tíma lið Hauka 3-0 samanlagt.
Í lokaúrslitunum mættust því KR og Hamar í skemmtilegri seríu. Eftir oddaleik í DHLhöllinni urðu KR-stúlkur Íslandsmeistarar 2010 með sigri 84:79.
Í Iceland Express-deild karla voru lið Hamars og Fjölnis nýliðar. Eftir deildarkeppni urðu
KR deildarmeistarar þar sem KR og Grindavík gátu orðið deildarmeistarar í síðustu
umferð. Í 8-liða úrslitakeppni mættust KR og ÍR þar sem KR vann 2-0, Keflavík sló út
Tindastól 2-1 og Grindavík féll úr leik fyrir Snæfell 2-0. Stjarnan og Njarðvík áttust við
í fyrstu umferð og þar vann Njarðvík 2-1 sigur samanlagt.
Í undanúrslitum léku því KR gegn Snæfell og Keflavík og Njarðvík. Snæfell lagði KR í
oddaleik í vesturbænum í mögnuðum sjónvarpsleik og Keflavík lagði granna sína
Njarðvík 3-1 og því Keflavík og Snæfell komin í lokaúrslitin.
Úrslitasería Snæfells og Keflavíkur verður lengi í minnum höfð enda var hún
stórskemmtileg. Að lokum varð að leika oddaleik í Keflavík til að skera úr um hvort
liðið yrði Íslandsmeistari 2010 og þar var það Snæfell sem sigraði og varð
Íslandsmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins.
1. deild karla var nokkuð jöfn en KFÍ sigraði deildarkeppnina og fór upp um deild.
Næstu lið voru jöfn og voru liðin í 3.-5. sæti öll jöfn að stigum. Haukar sem lentu í
öðru sæti léku gegn Þór Þorlákshöfn og Valur og Skallagrímur áttust við í hinni
viðureigninni. Að lokum áttust Haukar og Valur við um laust sæti í efstu deild að ári
og þar voru það Haukar sem fóru upp eftir að hafa unnið tvo leiki í röð.
Í 1. deild kvenna var skipuð 6 liðum og þar var það Fjölnir sem fór upp um deild eftir að
hafa orðið deildarmeistari og síðan lagt Þór Akureyri í úrslitakeppni með sigri í tveim
leikjum.
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Fyrirtækjabikarkeppnin bar nafnið Poweradebikarinn. Leikið var til úrslita í
Laugardalshöll. Hjá konum urðu KR meistarar eftir sigur á Hamar 67:63. Í úrslitum
karla áttust við Njarðvík og Grindavík þar sem Grindavík hrósaði sigri 79:62.
Subwaybikarkeppni karla og kvenna fór fram í annað sinn með nafni Subway sem
styrktaraðila og leikið var til úrslita í Laugardalshöll. Báðir úrslitaleikirnir voru sýndir í
beinni útsendingu á RÚV. Snæfell og Grindavík áttust við í úrslitaleik karla sem var
stórskemmtilegur og endaði með sigri Snæfels 92:81. Haukar og Keflavík áttust við í
hinum úrslitaleiknm og þar unnu Haukar 82:77 eftir skemmtilegan og jafnan leik.
2. deild karla var skipuð 16 liðum sem léku í þremur riðlum. Í lok tímabilsins var leikin
úrslitakeppni á Selfossi yfir eina helgi. Þar fóru Leiknir Reykjavík og Laugdælir í úrslit
sem þýddi að bæði lið áttu rétt á að leika í 1. deild að ári sem varð raunin. Laugdælir
sigruðu úrslitaleikinn 84:76.
Í keppni B-liða léku 10 lið í tveim riðlum. Breiðablik og Stjarnan voru efst í ööðrum
riðlinum og Valur og Fjölnir í hinum. Eftir útsláttarkeppni voru það Breiðablik og
Stjarnan sem mættust í úrslitaleik og þar sigraði Stjarnan 80:87 í úrslitaleik sem fram
fór á Álftanesi.
Bikarúrslit yngri flokka fóru fram í Ljónagryfjunni í umsjón Njarðvíkur og var umsjón til
fyrirmyndar og öll umgjörð leikja með glæsilegasta móti. Eftirfarandi lið urðu
bikarmeistarar:
Bikarmeistarar í einstökum flokkum urðu sem hér segir:
Unglingaflokkur karla:
Þór Þ/Hamar
Unglingaflokkur kvenna:
Grindavík
Drengjaflokkur:
Snæfell/Skallagrímur
Stúlknaflokkur:
Haukar
11. flokkur karla:
Njarðvík
10. flokkur karla:
Njarðvík
10. flokkur kvenna:
Keflavík
9. flokkur karla:
KR
9. flokkur kvenna:
Keflavík
Íslandsmót yngri flokka var að venju viðamikið og úrslitahelgin fór fram í Smáranum í
umsjón Breiðabliks. Umgjörð var með glæsilegasta móti og leikir sýndir beint á netinu
frá báðum helgum. Úrslit 11. flokks drengja voru kærð þar sem mistök á ritaraborði
urðu til þess að annað liðið náði að skora sigurkörfu og því tafðist úrslitaleikur í þeim
flokki og var spilaður síðar í Smáranum.
Íslandsmeistarar urðu sem hér segir í eftirtöldum flokkum 2010:

Meistaraflokkur karla:
Meistaraflokkur kvenna:
B-liðakeppni karla
Unglingaflokkur karla:
Unglingaflokkur kvenna:
Drengjaflokkur:
Stúlknaflokkur:
11. flokkur karla:

Snæfell
KR
Stjarnan
Haukar
Haukar
Fjölnir
Haukar
Njarðvík
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10. flokkur karla:
10. flokkur kvenna:
9. flokkur karla:
9. flokkur kvenna:
8. flokkur karla:
8. flokkur kvenna:
7. flokkur karla:
7. flokkur kvenna:
Minnibolti drengja:

Njarðvík
Keflavík
KR
Keflavík
KR
Keflavík
Grindavík
Grindavík
KR

Minnibolti stúlkna:

Keflavík

DEILDARMEISTARAR Í NEÐRI DEILDUM
1. deild karla:
KFÍ
1. deild kvenna:
Fjölnir
2. deild karla:
Laugdælir
ÍSLANDSMEISTARAR Í 2. DEILD YNGRI FLOKKA
8. flokkur karla:
Haukar
7. flokkur karla:
Fjölnir
EINSTAKLINGSVERÐLAUN SEM AFHENT VORU Á LOKAHÓFI KKÍ
Úrvalslið Iceland Express deildar kvenna:
Hildur Sigurðardóttir - KR
Kristrún Sigurjónsdóttir - Hamri
Margrét Kara Sturludóttir - KR
Birna Valgarðsdóttir - Keflavík
Signý Hermannsdóttir - KR
Besti leikmaður Iceland Express-deildar kvenna:
Signý Hermannsdóttir – KR
Úrvalslið Iceland Express deildar karla:
Hörður Axel Vilhjálmsson - Keflavík
Brynjar Þór Björnsson - KR
Páll Axel Vilbergsson - Grindavík
Sigurður Þorvaldsson - Snæfell
Hlynur Bæringsson - Snæfell
Besti leikmaður Iceland Express-deildar karla:
Hlynur Bæringsson - Snæfell
Besti erlendi leikmaður kvenna:
Besti erlendi leikmaður karla:
Besti varnarmaðurinn kvenna:
Besti varnarmaðurinn karla:
Prúðasti leikmaðurinn karla:
Prúðasti leikmaður kvenna:
Besti ungi leikmaðurinn kvenna:
Besti ungi leikmaðurinn karla:
Besti þjálfari kvenna:

Heather Ezell - Haukum
Justin Shouse - Stjörnunni
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir - KR
Hlynur Bæringsson - Snæfell
Ómar Örn Sævarsson - Grindavík
Ragna Margrét Brynjarsd. - Haukum
Guðbjörg Sverrisdóttir - Hamri
Ægir Þór Steinarsson - Fjölni
Benedikt Guðmundsson - KR
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Besti þjálfari karla:
Besti dómarinn:
Besti leikmaður úrslitakeppni kvenna:
Besti leikmaður úrslitakeppni karla:

Ingi Þór Steinþórsson - Snæfell
Sigmundur Már Herbertsson
Unnur Tara Jónsdóttir - KR
Hlynur Bæringsson - Snæfell

Úrvalslið 1. deildar karla:
Sævar Haraldsson – Haukar
Baldur Ragnarsson – Þór Þorlákshöfn
Hörður Hreiðarsson – Valur
Óðinn Ásgeirsson – Þór Akureyri
Grétar Erlendsson – Þór Þorlákshöfn
Besti leikmaður 1. deildar karla:
Grétar Erlendsson – Þór Þorlákshöfn
Besti þjálfari 1. deildar karla:
Borce Ilievski - KFÍ
Úrvalslið 1. deildar kvenna:
Íris Gunnarsdóttir – Skallagrímur
Erna Rún Magnúsdóttir – Þór Akureyri
Eva María Emilsdóttir – Fjölnir
Gréta María Grétarsdóttir – Fjölnir
Salbjörg Sævarsdóttir – Laugdælir
Besti leikmaður 1. deild kvenna:
Gréta María Grétarsdóttir – Fjölnir
Besti þjálfari 1. deildar kvenna:
Eggert Maríuson - Fjölnir
Áhorfendaverðlaun 2009-2010 Stuðningsmenn Snæfells
Fjölmiðlaverðlaunin: Morgunblaðið

Tímabilið 2010-2011
Mótanefnd var skipuð þeim Jóni Halldórssyni formanni, Kristjáni Guðlaugssyni og
Guðna Guðnasyni.
Nokkur ný lið skráðu sig til leiks veturinn 2010-11 en það voru Umf. Bolungarvík,
Fram, KV, Smári, Patrekur og Umf. Víkingur frá Ólafsvík. Í heildina tóku þátt 43 félög
sem er aukning um eitt milli ára. Geislinn, Árborg og Mostri voru ekki með og
Reykdælir skráðu eingöngu lið til leiks í yngri flokkum. Hörður, Kormákur, Afturelding
og Reykdælir sendu eingöngu lið til keppni í yngri flokkum.
Meistarar meistaranna fór fram í Stykkishólmi á heimavelli Íslandsmeistara karla.
Snæfell vann Grindavík hjá körlunum 102:93, en þar sem Snæfell voru tvöfaldir
meistarar voru það Grindavíkingar sem voru fulltrúar Bikarkeppninnar. Hjá konum
sigraði lið KR lið Hauka 72:58.
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Iceland Express-deild kvenna var skipuð 8 liðum. Eftir 14 leiki í deild og leiki í A- og Briðlum varð Hamar deildarmeistari 2011. Fjölnir féll í 1. deild kvenna. Eftir umspil neðri
liða í A-riðli og efri liða í B-riðli þar sem KR mæti Snæfelli og Haukar léku gegn
Njarðvík voru það Keflavík og KR annars vegar og Hamar og Njarðvík hinsvegar sem
léku í undanúrslitum. Keflavík lagði Njarðvík í lokaúrslitunum 3-0 og urðu
Íslandsmeistarar 2011.
Í fyrstu deild kvenna varð Stjarnan deildarmeistari. Tvö efstu A-lið 1. deildar kvenna
mættust í úrslitakeppni og voru það lið Stjörnunnar og Vals sem áttust við. Valur
sigraði 2-0 og leikur því í Iceland Express-deild kvenna að ári.
1. deild karla var skipuð 10 liðum þar sem Þór Þorlákshöfn hafði nokkra yfirburði og
sigraði örugglega og unnu sér sæti í efstu deild að ári. Í úrslitakeppni um annað sætið
og réttinn til að fylgja Þór Þorlákshöfn upp um deild léku Þór Akureyri, Breiðablik,
Valur og Skallagrímur. Valur sigraði í tveim leikjum og Þór Akureyri sömuleiðis. Valur
sigraði síðan Þór Akureyri 2-1 eftir jafna og skemmtilega seríu og leika því í efstu
deild að ári. Leiknir Reykjavík og Ármann féllu í 2. deild.
Lengjubikarinn fór fram í upphafi móts og fóru úrslitaleikirnir fram í
Laugardalshöllinni. Snæfell lagði Grindavík að velli í undanúrslitunum og KR sigraði
Keflavík. Snæfell vann svo KR í úrslitaleiknum 97:93.
Hjá konunum voru það Keflvíkingar sem lögðu KR 101:70 en KR hafði sigrað Hauka
og Keflavík Hamar á leið sinni í úrslitin.
Bikarkeppni KKÍ bar nafnið Poweradebikarinn í fyrsta sinn en var áður nafn
Fyrirtækjabikarsins. KR og Grindavik áttust við í úrslitaleik karla. Grindavík lagði nýliða
Hauka í undanúrslitum og KR sigraði Tindastól. Í Laugardalshöll sigraði KR lið
Grindavíkur 94:72 og urðu bikarmeistarar eftir 20 ára bið. Hjá konum urðu Keflavík
meistarar eftir sigur á KR í úrslitaleik 72:62. KR lagði Hamar á leið sinni í úrslit en
Keflavík granna sína í Njarðvík.
2. deild karla var leikin í tveimur riðlum og eingöngu skipuð A-liðum félaga. B-lið léku í
sér keppni. 8-liða úrslitakeppni var leikin í kross með útsláttarfyrirkomulagi. Í
úrslitaleik 2. deildar áttust við ÍG og ÍA þar sem ÍG frá Grindavík sigraði 95:82. Bæði lið
unnu sér rétt til að leika í 1. deild karla að ári. Í keppni B-liða vann Stjarnan lið KR eftir
4-liða úrslitakeppni með útsláttarfyrirkomulagi. Stjarnan lagði lið Vals og KR sigraði
Grindavík í undanúrslitum.
Bikarúrslit yngriflokka fóru fram á Ásvöllum í umsjón Hauka og var glæsileg umgjörð á
öllum leikjum og þeir sýndir beint á Haukar-TV á netinu. Bikartitlar fóru í alla fjóra
landsfjórðunga og þar var Höttur frá Egilsstöðum að vinna sinn fyrsta titil í hópíþrótt í
sögu austurlands.
Úrslit yngriflokka fóru fram á tveimur helgum í apríl, fyrst dagana 9.-11. og svo seinni
helgina 15.-17. og var mótshald í umsjón Fjölnis sem var með glæsilegasta móti og
voru allir leikir sendir beint út á netinu.
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Sá einstaki árangur náðist hjá Keflavík að allir kvennaflokkar félagasins hömpuðu
íslandsmeistaratitli, frá Minnibolta upp í meistaflokk.
Íslandsmeistarar urðu sem hér segir í eftirtöldum flokkum 2011:
Meistaraflokkur karla:
KR
Meistaraflokkur kvenna:
Keflavík
B-liðakeppni karla
Stjarnan
Unglingaflokkur karla:
Njarðvík
Unglingaflokkur kvenna:
Keflavík
Drengjaflokkur:
Njarðvík
Stúlknaflokkur:
Keflavík
11. flokkur karla:
KR
10. flokkur karla:
Stjarnan
10. flokkur kvenna:
Keflavík
9. flokkur karla:
Haukar
9. flokkur kvenna:
Keflavík
8. flokkur karla:
Grindavík
8. flokkur kvenna:
Keflavík
7. flokkur karla:
KR
7. flokkur kvenna:
Keflavík
Minnibolti drengja:
KR
Minnibolti stúlkna:
Keflavík
DEILDARMEISTARAR Í NEÐRI DEILDUM
1. deild karla:
Þór Þorlákshöfn
1. deild kvenna:
Stjarnan
2. deild karla:
ÍG
ÍSLANDSMEISTARAR Í 2. DEILD YNGRI FLOKKA
7. flokkur karla:
Njarðvík
Bikarmeistarar í einstökum flokkum urðu sem hér segir:
Meistaraflokkur karla:
KR
Meistaraflokkur kvenna:
Keflavík
Unglingaflokkur karla:
Haukar
Unglingaflokkur kvenna:
Snæfell
Drengjaflokkur:
Njarðvík
Stúlknaflokkur:
Keflavík
11. flokkur karla:
Njarðvík/Grindavík
10. flokkur karla:
Höttur
10. flokkur kvenna:
Keflavík
9. flokkur karla:
Tindastóll
9. flokkur kvenna:
Keflavík
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EINSTAKLINGSVERÐLAUN SEM AFHENT VORU Á LOKAHÓFI KKÍ
Úrvalslið Iceland Express deildar kvenna 2010-2011
Pálína Gunnlaugsdóttir - Keflavík
Margrét Kara Sturludóttir - KR
Birna Valgarðsdóttir – Keflavík
Bryndís Guðmundsdóttir - Keflavík
Ragna Margrét Brynjarsdóttir - Haukar
Besti leikmaður Iceland Express-deildar kvenna:
Margrét Kara Sturludóttir - KR
Úrvalslið Iceland Express deildar karla 2010-2011:
Pavel Ermolinskij - KR
Brynjar Þór Björnsson - KR
Hörður Axel Vilhjálmsson – Keflavík
Jón Ólafur Jónsson - Snæfell
Sigurður Gunnar Þorsteinsson - Keflavík
Besti leikmaður Iceland Express-deildar karla:
Pavel Ermolinskij - KR
Besti erlendi leikmaður kvenna:
Besti erlendi leikmaður karla:

Jacquline Adamshick - Keflavík
Marcus Walker - KR

Besti varnarmaðurinn kvenna:
Besti varnarmaðurinn karla:

Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir - KR
Hörður Axel Vilhjálmsson - Keflavík

Prúðasti leikmaðurinn karla:
Prúðasti leikmaður kvenna:

Ægir Þór Steinarsson – Fjölnir
Hildur Sigurðardóttir – KR

Besti ungi leikmaðurinn kvenna:
Besti ungi leikmaðurinn karla:

Bergþóra Tómasdóttir - Fjölnir
Ægir Þór Steinarsson - Fjölni

Besti þjálfari kvenna:
Besti þjálfari karla:

Jón Halldór Eðvaldsson – Keflavík
Hrafn Kristjánsson - KR

Besti dómarinn:

Sigmundur Már Herbertsson

Besti leikmaður úrslitakeppni kvenna:
Besti leikmaður úrslitakeppni karla:

Pálína Gunnlaugsdóttir - Keflavík
Marcus Walker - KR
f.h. mótanefndar
Stefán Þór Borgþórsson
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Skýrsla aga- og úrskurðarnefndar KKÍ 2009-2011
Keppnistímabilið 2009-2010
Keppnistímabilið 2009-2010 var fyrsta starfsár aga- og úrskurðarnefndar eftir
breytingar sem gerðar voru á regluverki KKÍ. Fékk nefndin 23 agamál til meðferðar á
starfsárinu, auk 4 kærumála.
Af 23 agamálum lauk 11 málum með áminningu og tveimur með áminningu auk
sekta, en 10 málum lauk með úrskurði um leikbann. Þannig voru 6 leikmenn
úrskurðaðir í 1 leiks bann, 2 í tveggja leikja bann, 1 í þriggja leikja bann og 1 leikmaður
hlaut 4 leikja bann.
Af þeim 4 kærumálum sem aga- og úrskurðarnefnd fékk til afgreiðslu, lauk 2 með því
að kröfum kærenda var hafnað, 1 máli var vísað frá en fallist var á kröfu kæranda í
einu máli, þar sem félagi var dæmdur sigur í leik.
Keppnistímabilið 2010-2011.
Aga- og úrskurðarnefnd bárust 20 agamál til afgreiðslu vegna meintra brota, auk 3ja
kærumála, en rétt er að fram komi að í einu og sama agamálinu hlutu 8 leikmenn
refsingu vegna agabrota.
Af þeim 20 agamálum sem nefndin úrskurðaði í, hlutu 17 leikmenn eða þjálfarar
áminningu, en 10 voru úrskurðaðir í leikbann, þar af 6 í eins leiks bann, 2 í tveggja
leikja bann, 1 leikmaður í þriggja leikja bann og loks 1 leikmaður í fjögurra leikja bann.
Í þeim þremur kærumálum sem aga- og úrskurðarnefnd fékk til afgreiðslu lauk
tveimur með úrskurði um sigur, kæranda í hag, auk þess sem leikmaður var dæmdur í
eins leiks bann í þriðja málinu.
f.h. aga-og úrskurðarnefndar
Ingimar Ingason
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Skýrsla Dómaranefndar KKÍ 2009 - 2011
Dómaranefnd var skipuð KKÍ í júní 2009 og tók þegar til starfa. Í nefndinni sátu Pétur
Hrafn Sigurðsson formaður, Rögnvaldur Hreiðarsson og Sigmundur Már Herbertsson.
Verkefni nefndarinnar felast í niðurröðun dómara á leiki og eru leikirnir um 900 sem
raðað er á eða 1.800 dómarastörf á keppnistímabilinu. Verkefnið er gríðarlega
umfangsmikið og ljóst að í framtíðinni þarf að skoða hvernig skipulagi þess verður
háttað, hvort niðurröðun og umsjón með niðurröðun verði ekki að fara inn á
skrifstofu KKÍ þar sem þetta er í raun hálfs dags starf á álagstímum og erfitt fyrir fólk
í fullu starfi að halda utan um þetta. Jafnframt skipuleggur Dómaranefnd námskeið
og fundi með dómurum, raðar niður á erlenda viðburði sem Ísland tekur þátt í og
síðast en ekki síst leitar leiða til að gera dómgæsluna betri á Íslandi ár frá ári. Hér á
eftir verður stiklað á stóru í starfi nefndarinnar.
Haustfundir
Dómaranefnd skipulagði haustfund dómara í Laugardalnum 12 og 13 september
2009. 11. september 2010 var haldinn haustfundur að Laugarvatni.
Á haustfundi eru lagðar línur fyrir veturinn, aðkeyptir fyrirlesarar fjalla um ólík mál,
áhersluatriði dómaranefndar eru kynnt, dómarar taka skriflegt próf og þrekpróf og
hópurinn hristur saman. Á fyrri haustfundinum lagði dómaranefnd fyrir dómarahópinn
spurningalista þar sem könnuð voru viðhorf dómara til ýmissa mála er snerta
dómgæslu, niðurröðun, æskilegan fjölda leikja á viku, samskipti við þjálfara og
leikmenn ofl. Ein af meginniðurstöðunum var að dómarar telja sig þurfa fleiri leiki til
að bæta sig.
Aðrir fundir með dómurum
Á miðju tímabili og fyrir úrslitakeppni er haldinn fundur með öllum dómurum þar sem
farið er yfir málefni sem upp hafa komið um veturinn, áhersluatriðin rædd og farið yfir
samræmingaratriði.
Þrekpróf
Þrekpróf eru haldin þrisvar á keppnistímabili. Enn fremur er boðið upp á upptökupróf
fyrir þá örfáu sem ekki ná í fyrsta sinn og þá dómara sem af einhverjum orsökum áttu
ekki heimangengt þegar prófin eru haldin.
Dómaranámskeið
Alls voru haldin 5 dómaranámskeið á keppnistímabilinu 2009 – 2010. Þrjú í Reykjavík,
eitt á Sauðárkróki og eitt á Höfn. Tímabilið 2010 – 2011 voru haldin þrjú námskeið, í
Reykjavík, á Akureyri og í Borgarnesi.
Stefnumótun
Dómaranefnd ásamt með stjórn og starfsmönnum KKÍ og Kristni Óskarssyni FIBA
leiðbeinanda, hélt stefnumótunarþing um dómaramál 8. nóv. 2010. Markmiðið var að
koma fram með stefnu í dómaramálum og skilgreina hlutverk dómaranefndar, KKDÍ og
KKÍ betur. Verið er að vinna eftir þessari stefnumótun með það í huga að bæta
dómgæsluna, koma á reglulegri þjálfun dómara, fjölga dómurum þannig að allir leikir í
körfuknattleik verði dæmdir af dómurum með réttindi og í búning, að við eignumst
dómaraleiðbeinendur bæði innlenda og alþjóðlega, að við eignumst fleiri toppdómara
og að við eigum FIBA dómara. Enn fremur að kennsluefni fyrir dómara verði
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endurskoðað og bætt, hugsanlega tekið upp „pungapróf“ og dómararéttindum
þannig skipt upp í flokka.

Þriggja dómara kerfi
Dómaranefnd ræddi strax í byrjun starfstíma síns skipulag og upptöku á þriggja
dómara kerfi sem hefur rutt sér til rúms allstaðar í Evrópu. Markmiðið er að allir leikir í
úrvalsdeild karla, bikarkeppni karla og úrslitakeppni karla verði dæmdir í þriggja dómara
kerfi. Síðastliðið haust hófst undirbúningurinn með því að allir leikir í bikarkeppni karla
og margir leikir í unglingaflokki karla voru dæmdir í þriggja dómara kerfi. Um haustið
var haldið námskeið fyrir dómara í þriggja dómara kerfi og í kjölfarið var eitt
fjölliðamót dæmt í kerfinu þar sem leiðbeinendur leiðbeindu dómurum í gegn um
leikina þar sem „mekkanikin“ er töluvert öðruvísi en í tveggja dómara kerfinu.
Æfingarnar tókust vel og fjöldi leikja var dæmdur í þessu kerfi. Markmiðið er að
dómarar fái reynslu og verði tilbúnir haustið 2011 þegar þriggja dómara kerfið verður
vonandi að veruleika. Þess má geta að dómarar rukkuðu ekki aukalega fyrir þá leiki
sem þeir dæmdu þrír, heldur skiptu á milli sín þóknun tveggja.
Þróun dómgæslu
Ljóst er að ef framþróun á að verða í dómgæslu og að dómgæslan haldi í við stöðuga
þróun leiksins og aukin gæði, þá þarf ýmislegt að koma til. Koma þarf á þjálfun
dómara, fjölga þarf dómurum og fjölga þarf verkefnum dómara. Það vita allir sem vilja
vita að góðir dómarar verða ekki betri ef gæði leikmanna og leikjanna eru slök, á sama
hátt verða gæði leikjanna og leikmannana ekki betri ef dómgæslan er slök. Þetta þarf
hvoru tveggja að haldast í hendur og það er á ábyrgð KKÍ og aðildarfélaganna að
þessir hlutir séu í sem bestu lagi. Dómaranefnd hefur fyrir hönd KKÍ, unnið að
verkefnum til að bæta dómgæsluna og þar með gæði leiksins.
• Þriggja dómara kerfið sem er einn stólpinn í að koma dómgæslunni á hæsta
mögulega stall.
• Þjálfun dómara. Fengnir hafa verið einstaklingar með mikla reynslu úr
dómgæslu til að horfa á leiki dómaranna, fara inn í klefa eftir leik og gefa
ráðleggingar og koma með athugasemdir á svipaðan hátt og þjálfari vinnur
með leikmenn. Þetta hefur algerlega skort á Íslandi og hafa dómarar ekki
fengið viðbrögð frá fagmönnum við dómgæsluna. Þetta verkefni fór af stað
síðasta vetur og hafa Jón Bender og Kristinn Óskarsson borið hitan og þungan
af því. Hefur þessu verið gríðarlega vel tekið af dómurum og sjáum við nú
þegar verulegan árangur af þessu starfi.
• Fjöldi leikja. Ljóst er að dómarar taka ekki framförum nema dæma þrjá til fjóra
leiki í viku. Þar gildir það sama og um leikmenn, þeir verða að æfa og keppa
reglulega til að taka framförum. Eins og skipulagið er í dag eru ekki nægilega
margir leikir í yngri flokkum og á lægri stigum fyrir nýja og yngri dómara sem
hafa vilja og metnað til að dæma. Því lagði Dómaranefnd til fyrir þetta
keppnistímabil að nefndin myndi raða á leiki í drengjaflokki og þannig fjölga
verkefnum. Dómaranefnd myndi sjá til að ferðakostnaður væri ekki til staðar
og að gjaldið fyrir dómgæsluna verði málamyndagjald. Hvorki félögin né KKDÍ
vildu samþykkja þessa hugmynd sem undrar Dómaranefnd KKÍ þar sem þessi
hugmynd er að mati nefndarinnar mikið framfaraskref.
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Dómgæsla erlendis
Dómarar fóru víða síðastliðin tvö tímabil.
Á Norðurlandamóti unglingalandsliða 2009 dæmdu Rögnvaldur Hreiðarsson, Eggert
Þór Aðalsteinsson, Jakob Árni Ísleifsson og Halldór Geir.
Á Norðurlandamóti unglingalandsliða 2010 dæmdu Davíð K. Hreiðarsson, Davíð Tómas
Tómasson, Björgvin Rúnarsson og Sigmundur Már Herbertsson.
Á Norðurlandamóti unglingalandsliða sem fram fer í maí 2011 munu Sigmundur Már
Herbertsson, Davíð Kr. Hreiðarsson, Davíð Tómas Tómasson og Jakob Árni Ísleifsson
dæma. Í júní munu Steinar Orri Sigurðsson og Ísak Kristinsson dæma á alþjóðlegu
unglingamóti í Danmörku.
Sigmundur Már Herbertsson FIBA dómari dæmdi víða á síðustu tveim árum
2009 Smáþjóðaleikar og 4 leikir í Evrópukeppnum félagsliða
2010 U-16 C deild í Andorra, 7 leiki í Evrópukeppnum félagsliða og kvennalandsleik
Hollands og Króatíu.
Kristinn Óskarsson fór sem FIBA Instructor á Norðurlandamót yngri landsliða í maí
2010 og júní 2011 og sótti námskeið á vegum FIBA fyrir FIBA National Referees
Instructors í júní 2010 og maí 2011.

f.h. dómaranefndar
Pétur Hrafn Sigurðsson
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Skýrsla unglinganefndar KKÍ fyrir tímabilið maí 2009 – apríl 2011
Hlutverk unglinganefndar KKÍ er að vera ráðgefandi til stjórnar KKÍ í þeim málum er
snúa að unglingalandsliðum og körfuknattleik yngri flokka á Íslandi.
Að loknu þingi 2009 voru eftirtaldir fulltrúar skipaðir af stjórn KKÍ til þess að starfa í
unglinganefnd KKÍ fram til þings 2011: Anna M. Sveinsdóttir, Gréta María
Grétarsdóttir, Lárus Ingi Friðfinnsson, Ragnar M. Sigurðsson og Þóra Melsted sem er
formaður nefndarinnar. Sumarið 2010 sagði Ragnar sig frá setu í nefndinni, ekki var
skipaður annar fulltrúi í hans stað.
Á ábyrgðarsviði unglinganefndar er að setja fram tillögur til stjórnar KKÍ varðandi
unglingalandslið, afreksverkefni 18 ára og yngri, skipan fararstjóra, skipan
sjúkraþjálfara, ráðningu unglingalandsliðsþjálfara og að hafa eftirlit með starfi
unglingalandsliða.
Úrvalsbúðir KKÍ
Tvær helgar að sumri, fljótlega að loknum skólaslitum að vori og rétt fyrir
skólasetningu síðsumars, eru haldnar úrvalsbúðir fyrir krakka á aldrinum 11 – 13 ára.
Litið er á úrvalsbúðir sem undanfara landsliða og tilnefna félögin leikmenn í búðirnar.
Sumarið 2009 stýrði Yngvi Gunnlaugsson úrvalsbúðum stúlkna og Ingi Þór
Steinþórsson stýrði búðunum hjá drengjunum. Auk þeirra komu margir færir þjálfarar
með innlegg í þjálfun krakkanna þessar helgar.
Sumarið 2010 héldu unglingalandsliðsþjálfararnir Ingi Þór Steinþórsson og Margrét
Sturlaugsdóttir utan um búðirnar og fengu með sér færa og reynslumikla þjálfara til
að vinna með hópunum.
Afreksbúðir KKÍ
Til nokkurra ára hafði KKÍ staðið fyrir afreksbúðum þar sem þjálfari boðaði unga og
efnilega leikmenn, aðallega á aldrinum 13 – 16 ára, á þriggja tíma æfingar daglega í 6
vikur að sumri og fengu leikmennirnir greiðslu frá sveitarfélagi sínu sem nam
vinuskólalaunum. Vorið 2009 var ákveðið að breyta skipulagi búðanna í þeim tilgangi
að ná betur upphaflegu markmiði sem er að ná til þeirra leikmanna sem þjálfari telur
eiga mesta möguleika á að verða afreksmenn í framtíðinni. Fallið var frá því að hafa
sex vikna æfingatíma og í staðinn haldnar kynjaskiptar æfingar þrjár helgar yfir
sumarið og um leið var aukinn sá fjöldi sem boðaður var á æfingarnar. Sumarið 2009
stýrði Einar Á. Jóhannsson búðunum hjá drengjunum og Jón H. Eðvaldsson hjá
stúlkunum. Sumarið 2010 var aftur farin sama leið og sumrinu áður og haldnar þrjár
æfingahelgar. Tómas Holton stýrði afreksbúðum stúlkna og Bárður Eyþórsson
drengjunum fyrstu helgina. Snorri Örn Arnaldsson tók við þeim á miðju sumri þegar
Bárður hætti afreksþjálfun fyrir KKÍ af persónulegum ástæðum.
Fræðslufundur yngri landsliða kvenna
Samhliða Stjörnuleik kvenna í Ásgarði, sem var í fyrsta sinn gerður að sér viðburði,
var haldin fræðslufundur fyrir yngri landslið kvenna. Æfingar yngri landsliðshópa
kvenna voru haldnar sama dag og áður en leikurinn hófst, var haldin fundur um
afrekstarf og fleira tengt því. Anna María Sveinsdóttir fjallaði um kvennakörfuna frá
sínu sjónarhorni, erlendir leikmenn úr deildinni, þær Jacquline, Jaleese og Natasha
sögðu frá sinni reynslu og lífinu sem atvinnumenn og Hafrún Kristjánsdóttir
íþróttasálfræðingur var með fyrirlestur og tókst fundurinn vel.
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Æfingabúðir fyrir hávaxna leikmenn
KKÍ fékk Friðrik Ragnarsson, þjálfara Njarðvíkur með sér í lið, til að stýra átaki í þjálfun
hávaxinna leikmanna, og var boðað til fyrstu æfingahelgar dagana 29.-30. apríl. Þar
voru á endanum 70 leikmenn sem mættu til leiks í Dalhúsum í Grafarvogi og nutu
leiðsagnar manna eins og Péturs Guðmundssonar, fyrrverandi NBA-leikmanns,
Friðriks Stefánssonar, Ragnars Nathanealssonar, Páls Kristinssonar, Signýar
Hermansdóttur og fleiri.
Þetta var fyrsta skrefið í átakinu og verður stefnt á að vinna áfram með þetta
verkefni, jafnvel boða ákveðna leikmenn úr þessum hóp í sérverkefni á næstunni.
Norðurlandamót er haldið ár hvert í Solna í Svíþjóð og þar hafa U16 og U18 karla og
kvenna lið tekið þátt. Hér á eftir fer listi yfir leikmenn og árangur liðanna en úrslit
einstakra leikja er hægt að nálgast á vefslóðinni: http://www.kki.is/mot
2009
U16 stúlkna
Árnína Lena Rúnarsdóttir
Árný Sif Gestsdóttir
Berglind Gunnarsdóttir
Dagbjört Samúelsdóttir
Eva Rós Guðmundsdóttir
Hrafnhildur Sævarsdóttir
Ína María Einarsdóttir
Margrét R. Hálfdanardóttir
María Ben Jónsdóttir
Sandra Ýr Grétarsdóttir
Sigrún Albertsdóttir
Telma Lind Ásgeirsdóttir
Þjálfari: Yngvi Gunnlaugsson
U16 drengja
Andri Þór Skúlason
Andri Daníelsson
Ágúst Orrason
Emil Karel Einarsson
Kristófer Acox
Maciej Stanislav Baginski
Matthías Orri Sigurðarson
Oddur Birnir Pétursson
Sigtryggur Arnar Björnsson
Snorri Hrafnkelsson
Valur Orri Valsson
Þorsteinn Már Ragnarsson
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson

Keflavík
Keflavík
Snæfell
Haukar
Keflavík
Snæfell
UMFN
Haukar
Keflavík
UMFG
Keflavík
Keflavík
Árangur: 4. sæti

Keflavík
Keflavík
Breiðablik
Þór Þorlákshöfn
KR
Njarðvík
KR
Njarðvík
Charles P. Allen High School (Kanada)
Breiðablik
Njarðvík
Breiðablik
Árangur: 3. sæti

Kristófer Acox var valinn í úrvalslið mótsins í flokki 16 ára ka.
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U18 kvenna
Bergdís Ragnarsdóttir
Björg Guðrún Einarsdóttir
Dagmar Traustadóttir
Guðbjörg Sverrirsdóttir
Heiða Björg Valdimarsdóttir
Heiðrún Hödd Jónsdóttir
Heiðrún Kristmundsdóttir
Lóa Dís Másdóttir
Rannveig Ólafsdóttir
Salbjörg Ragna Sævarsdóttir
Sara Mjöll Magnúsdóttir
Þorbjörg A. Friðriksdóttir

Fjölnir
Snæfell
Njarðvík
Haukar
Njarðvík
KR
KR
Keflavík
Haukar
Hamar
Snæfell
KR

Þjálfari: Margrét Sturlaugsdóttir
U18 karla
Arnar Pétursson
Arnþór Freyr Guðmundsson
Björn Ingvi Tyler Björnsson
Daði Grétarsson
Haukur Óskarsson
Haukur Pálsson
Ragnar Nathanelsson
Sigurður Þórarinsson
Tómas Tómasson
Trausti Eiríksson
Þorgrímur Guðni Björnsson
Ægir Þór Steinarsson

Árangur: 5. sæti

Breiðablik
Fjölnir
Fjölnir
ÍR
Haukar
Fjölnir
Hamar
Skallagrímur
Fjölnir
Skallagrímur
Valur
Fjölnir

Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson

Árangur: Norðurlandameistarar

Haukur Helgi Pálsson og Ægir Þór Steinarsson voru valdir í úrvalslið mótsins auk þess
sem Haukur var valinn MVP í flokki 18 ára karla.
2010
U16 stúlkna
Alexandra Marý Hauksdóttir
UMFG
Aníta Eva Viðarsdóttir
Keflavík
Bergþóra Tómasdóttir
Fjölnir
Eva Rós Guðmundsdóttir
Keflavík
Eyrún Líf Sigurðardóttir
UMFN
Hildur Björg Kjartansdóttir
Snæfell
Ingibjörg Yrsa Ellertsdóttir
UMFG
Ingunn Embla Kristínardóttir
Keflavík
Ingunn Erla Kristjánsdóttir
KR
Lovísa Falsdóttir
Keflavík
Lovísa Björt Henningsdóttir
Haukar
Margrét R. Hálfdanardóttir Haukar
Þjálfari: Jón Halldór Eðvaldsson

Árangur: 5. sæti
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U16 drengja
Elvar Már Friðriksson
Emil Karel Einarsson
Jens Valgeir Óskarsson
Maciej Stanislaw Baginski
Martin Hermannsson
Matthías Orri Sigurðarson
Oddur Rúnar Kristjánsson
Sigurður Dagur Sturluson
Stefán Karel Torfason
Svavar Ingi Stefánsson
Valur Orri Valsson
Þorgrímur Kári Emilsson
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson

Njarðvík
Þór Þorlákshöfn
Grindavík
Njarðvík
KR
KR
KR
Njarðvík
Þór Akureyri
FSu
Njarðvík
ÍR
Árangur: Norðurlandameistarar

Valur Orri Valsson var valinn maður úrslitaleiksins og Martin Hermannson var valinn í
úrvalslið mótsins og jafnframt MVP í flokki 16 ára karla
U18 kvenna
Auður Íris Ólafsdóttir
Árný Sif Gestsdóttir
Bergdís Ragnarsdóttir
Björg Guðrún Einarsdóttir
Dagbjört Samúelsdóttir
Guðbjörg Sverrisdóttir
Heiðrún Kristmundsdóttir
Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir
Rannveig Ólafsdóttir
Sara Mjöll Magnúsdóttir
Sigrún Albertsdóttir
Telma Lind Ásgeirsdóttir
Þjálfari: Margrét Sturlaugsdóttir
U18 karla
Andri Fannar Freysson
Björn Kristjánsson
Oddur Birnir Pétursson
Elvar Sigurðsson
Haukur Helgi Pálsson
Hjalti Valur Þorsteinsson
Illugi Auðunsson
Kristófer Acox
Oddur Ólafsson
Ólafur Helgi Jónsson
Snorri Hrafnkelsson
Styrmir Gauti Fjeldsted

Haukar
Keflavík
Fjölnir
Snæfell
Haukar
Hamar
KR
Snæfell
Haukar
Snæfell
Keflavík
Keflavík
Árangur: 5. sæti

Njarðvík
KR
Njarðvík
Fjölnir
Fjölnir/Montverde
Hamar
KR
KR
Hamar
Njarðvík
Breiðablik
Njarðvík

Þjálfari: Bárður Eyþórsson
Árangur: 4. sæti
Haukur Helgi Pálsson var valinn í úrvalslið mótsins.
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Evrópumót
2009
U18 karla tók þátt í EM sem fram fór í Sarajevó 23. júlí - 2. ágúst.
Liðið var skipað eftirtöldum leikmönnum:
Arnar Pétursson
Arnþór Freyr Guðmundsson
Björn Ingvi Tyler Björnsson
Daði Grétarsson
Haukur Óskarsson
Haukur Pálsson
Ragnar Nathanelsson
Sigurður Þórarinsson
Tómas Tómasson
Trausti Eiríksson
Þorgrímur Guðni Björnsson
Ægir Þór Steinarsson

Breiðablik
Fjölnir
Fjölnir
ÍR
Haukar
Fjölnir
Hamar
Skallagrímur
Fjölnir
Skallagrímur
Valur
Fjölnir

Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson

Árangur: 13. sæti

2010
Engin lið tóku þátt í EM mótum 2010.
Copenhagen Invitational - Æfingamót U15 karla
Í júní 2009 tók fjórtán manna lið U15 ka þátt í alþjóðlegu móti, Copenhagen
Invitational, í Kaupmannahöfn undir stjórn Einars Árna Jóhannssonar. Liðið stóð sig
frábærlega og vann mótið.
2009
U15 drengja
Adam Karl Helgason
Darri Freyr Atlason
Elvar Már Friðriksson
Emil Karel Einarsson
Hafsteinn Davíðsson
Jens Óskarsson
Maciej Stanislav Baginski
Martin Hermannsson
Matthías Orri Sigurðarson
Oddur Rúnar Kristjánsson
Sigurður Dagur Sturluson
Stefán Karel Torfason
Valur Orri Valsson
Þorgrímur Kári Emilsson
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson

KR
KR
Njarðvík
Þór Þ
Hamar
Grindavík
Njarðvík
KR
KR
KR
Njarðvík
Þór Ak
Njarðvík
ÍR
Árangur: 1. sæti
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Í júní 2010 tók lið U15 karla þátt í alþjóðlega mótinu í Kaupmannahöfn undir stjórn
Inga Þórs Steinþórssonar. Drengirnir stóðu sig með prýði og hömpuðu silfri. U15
kvenna var þá boðin þátttaka í æfingamóti sem haldið var í tengslum við alþjóðlega
mótið. Margrét Sturlaugsdóttir stýrði þeim og lentu þær í öðru sæti líkt og strákarnir.
Nú í sumar taka bæði kynin þátt í formlegu móti.
2010
U15 drengja
Andrés Kristleifsson
Aron Freyr Kristjánsson
Christopher Sófus Cannon
Dagur Kár Jónsson
Erlendur Ágúst Stefánsson
Eysteinn Bjarni Ævarsson
Hugi Hólm Guðbjörnsson
Maciej Baginski
Oddur Rúnar Kristjánsson
Tómas Orri Grétarsson
Þorsteinn E. Þórarinsson
Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson

Höttur
Keflavík
Stjarnan
Stjarnan
Þór Þorlákshöfn
Höttur
KR
Njarðvík
KR
KR
KR
Árangur: 2. sæti

Maciej Baginski var valinn í úrvalslið mótsins.
U15 stúlkna
Aníta Kristmundsd. Carter
Birta Björk Árnadóttir
Guðlaug Björt Júlíusdóttir
Hallveig Jónsdóttir
Ingunn Embla Kristínardóttir
Katrín Fríða Jóhannsdóttir
Lovísa Björt Henningsdóttir
Sandra Lind Þrastardóttir
Sara Diljá Sigurðardóttir
Sara Rún Hinriksdóttir
Sóllilja Bjarnadóttir
Thelma Hrund Tryggvadóttir
Þjálfari: Margrét Sturlaugsdóttir

Njarðvík
Breiðablik
Njarðvík
Breiðablik
Keflavík
Keflavík
Haukar
Keflavík
Valur
Keflavík
Breiðablik
Keflavík
Árangur: 2. sæti

Ingunn Embla Kristínardóttir var valin í úrvalslið æfingamótsins.
Körfuboltabúðir án landamæra
Oddur Birnir Pétursson í Njarðvík fór í körfuboltabúðir án landamæra sem FIBA og NBA
héldu í Barcelona haustið 2010.
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Children of the World - Æfingabúðir í tengslum við heimsmeistaramót 2010
FIBA og tyrkneska körfuknattleikssambandið héldu körfuboltabúðir fyrir efnilega
krakka fædda 1996 í tengslum við heimsmeistaramótið sem haldið var í Tyrklandi í lok
ágúst 2010. Ísland átti tvo fulltrúa í búðunum, þau Högna Fjalarsson úr KR og Bríeti
Hinriksdóttur úr Keflavík. Með þeim í för var Örvar Kristjánsson þjálfari.

Samráð
Stjórn og unglinganefnd KKÍ fundaði með fulltrúum unglingaráða félaganna haustin
2009 og 2010.
F.h. unglinganefndar KKÍ
Þóra Melsted
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Skýrsla fræðslunefndar KKÍ 2009-2011
Fræðslunefnd var skipuð Snorra Erni Arnaldssyni,formanni, Bárði Eyþórssyni og
Bryndísi Gunnlaugsdóttur.
Meginverkefni fræðslunefndar var að koma nýlegri fræðsluáætlun KKÍ í gagnið og
haldið var námskeið á haustdögum 2009 í KKÍ 1a sem var ágætlega sótt. Rætt var við
nokkra hugsanlega leiðbeinendur um að halda fleiri námskeið í KKÍ 1 hlutanum og er
sú vinna enn í gangi. Leiðbeinendum verður falið að vinna upp kennsluefni í
samræmi við skilgreiningu hvers námskeiðs.
Fræðslunefnd kom og að skipulagningu tveggja þjálfaranámskeiða sem haldin verða í
maímánuði, annars vegar Mario Blasone 12.-15. maí og hins vegar Lee Taft 21.-22.
maí.

f.h. fræðslunefndar KKÍ
Snorri Örn Arnaldsson
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Skýrsla landsliðsnefndar KKÍ 2009-2011
A-landslið karla og kvenna
Landslið karla og kvenna léku í seinni hluta Evrópukeppninnar sem hafði hafist árið
áður. Bæði lið tóku einnig þátt í Smáþjóðaleikunum sem fram fóru á Kýpur um
sumarið. Þar urður konurnar í öðru sæti. Um haustið tóku svo við leikir í
Evrópukeppninni heima og að heiman. A-lið karla byrjaði vel og sigrað Dani á útivelli
og sterkt lið Hollands hér heima. Veikindi settu strik í reikningin í erfiðum útileik
gegn Svartfjallalandi og Austurríki sigraði hér heima í Smáranum í lokaleik keppninar
að þessu sinni þar sem tvíhöfði var leikinn og konurnar léku sama dag gegn
Svartfjallalandi. Svartfellingar sigruðu báða riðla sína í keppni karla og kvenna og
munu bæði lið leika á lokaúrslitum EM í haust.
Úrslit leikja urðu sem hér segir:
Smáþjóðaleikar · Karlar
Ísland 93-53 Malta
Ísland 54-87 Kýpur
Ísland 82-77 Andorra
Ísland 93-39 San Marínó
Ísland 66-74 Lúxemborg
Smáþjóðaleikar · Konur
Ísland 53-69 Malta
Ísland 80-55 Lúxemborg
Ísland 61-51 Kýpur
Evrópukepppni karla - Seinni hluti
Ísland 66-54 Danmörk úti
Ísland 87-75 Holland heima
Ísland 58-102 Svartfjallaland úti
Ísland 65-76 Austurríki heima
Evrópukeppni kvenna - Seinni hluti
Ísland 68-70 Sviss úti
Ísland 52-70 Holland heima
Ísland 60-74 Slóvenía úti
Ísland 77-68 Írland heima
Ísland 62-77 Svartfjallaland heima
Leikmenn í landsliðum sem léku fyrir Íslands hönd:
Jóhann Ólafsson · Pro Merlins/Njarðvík
Fannar Helgason · Stjarnan
Jón Nordal Hafsteinsson · Keflavík
Sigurður Þorvaldsson · Snæfell
Sveinbjörn Claessen · ÍR
Jón Arnór Stefánsson · CB Granada
Maggi Þór Gunnarsson · Njarðvík
Fannar Ólafson · KR
Pavel Ermolinski · Las Palmas
Þorleifur Ólafsson · Grindavík
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Páll Axel Vilbergsson · Grindavík
Ómar Sævarsson · Grindavík
Hörður Axel Vilhjálmsson · Keflavík
Helgi Már Magnússon · KR/Solna Vikings
Logi Gunnarsson · Njarðvík
Sigurður Þorsteinsson · Keflavík
Þjálfari: Sigurður Ingimundarson
Petrúnella Skúladóttir · Grindavík
Íris Sverrisdóttir · Grindavík
Ingibjörg Jakobsdóttir · Grindavík
Signý Hermannsdóttir · KR
Hafrún Hálfdánardóttir · Hamar
Bryndís Guðmundsdóttir · Keflavík
Ragna Margrét Brynjarsdóttir · Haukar
Telma Björk Fjalarsdóttir · Haukar
Guðrún Ámundadóttir · KR
Hildur Sigurðardóttir · KR
Birna Valgarðsdóttir · Keflavík
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Hamar
Kristrún Sigurjónsdóttir · Hamar
Helena Sverrisdóttir · TCU/ Haukar
María Ben Erlingsdóttir · UTPA/Keflavík
Þjálfari: Henning Henningson
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REKSTRARREIKNINGUR 2010
TEKJUR:
Skýr.
Framlög og styrkir ..............................................................
Tekjur af leikjum ................................................................
Auglýsingatekjur ...............................................................
Landslið .............................................................................
Fræðslu- og útbreiðslustarfsemi .......................................
Aðrar tekjur .........................................................................
Vaxtatekjur .........................................................................

1
2
3
4
5

2010

2009

20,775,312
14,267,568
8,776,185
10,458,000
1,755,638
23,389,838
353,808

28,521,839
15,933,755
7,569,957
14,754,703
539,000
15,525,463
23,177

79,776,349

82,867,894

30,328,196
1,265,000
13,265,821
3,093,792
1,060,294
19,176,303
1,258,201

30,071,611
1,906,852
30,466,524
1,740,518
1,136,320
13,064,429
2,162,544

69,447,607

80,548,798

10,328,742

2,319,096

GJÖLD:
Yﬁrstjórn ............................................................................
Þjálfun og kennsla .............................................................
Íþróttaleg viðskipti .............................................................
Kynning, fræðsla og útbreiðslustarfsemi ..........................
Rekstur mannvirkja ............................................................
Önnur gjöld .........................................................................
Vaxtagjöld ..........................................................................

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur)

6
7
8

9

SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI
2010

2009

8,866,008
1,881,138
10,028,166

8,540,585
1,790,088
18,191,166

20,775,312

28,521,839

14,267,568

15,933,755

14,267,568

15,933,755

8,776,185

7,569,957

8,776,185

7,569,957

2,000,000
6,958,000
1,500,000

4,510,798
7,746,675
2,497,230

10,458,000

14,754,703

17,291,715
425,000
5,673,123

11,877,986
351,000
3,296,477

23,389,838

15,525,463

16,595,444
1,518,187
760,740
234,739
3,741,757
3,114,326
482,237
3,880,766

18,573,002
1,224,894
933,044
170,347
4,028,244
1,062,760
146,265
3,933,055

30,328,196

30,071,611

1. FRAMLÖG OG STYRKIR:
Lottó ..................................................................................
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ ...........................................................
Aðrir styrkir .........................................................................
2. TEKJUR AF LEIKJUM:
Þátttökugjöld og tekjur af mótahaldi .................................
3. AUGLÝSINGATEKJUR:
Ýmsir auglýsingasamningar ................................................
4. LANDSLIÐ:
Karlalandslið .......................................................................
Unglingalandslið .................................................................
Kvennalandslið ...................................................................
5. AÐRAR TEKJUR:
Innheimt vegna dómara ......................................................
Sektargreiðslur ...................................................................
Félagaskipti ........................................................................
6. YFIRSTJÓRN:
Laun starfsmanna og launatengd gjöld ..............................
Sími og burðargjöld .............................................................
Pappír, prentun og ritföng ..................................................
Tölvur og áhöld ...................................................................
Þinghald, fundir, hóf, ráðstefnur .........................................
FIBA ....................................................................................
Niðurfærsla viðskiptakrafna ...............................................
Annar kostnaður .................................................................

SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI
2010

2009

1,265,000
0

1,862,126
44,726

1,265,000

1,906,852

2,331,278
2,256,687
0
7,665,392
37,302
975,162

2,208,873
2,070,043
8,876,633
9,740,556
7,239,084
331,335

13,265,821

30,466,524

17,291,653
1,884,650

11,877,917
1,186,512

19,176,303

13,064,429

(15,907,471)
10,328,742

(18,226,567)
2,319,096

(5,578,729)

(15,907,471)

8,883,627
4,455,672
1,378,437
(943,913)
1,317,300

9,977,585
1,275,717
940,315
(825,393)
1,210,350

15,091,123

12,578,574

6,007,739
1,382,275
512,270

7,524,413
860,246
1,838,345

7,902,284

10,223,004

7. ÞJÁLFUN OG KENNSLA:
Landslið .............................................................................
Annar þjálfunarkostnaður ...................................................

8. ÍÞRÓTTALEG VIÐSKIPTI:
Íslandsmót ..........................................................................
Bikarkeppni .........................................................................
Karlalandslið .......................................................................
Unglingalandslið stúlkna og drengja ..................................
Kvennalandslið ...................................................................
Annað .................................................................................

9. ÖNNUR GJÖLD:
Jöfnun dómarakostnaðar ....................................................
Annar kostnaður .................................................................

10. EIGIÐ FÉ:
Skuldir umfram eignir 1/1 ...................................................
(Gjöld) umfram tekjur skv. rekstrarreikningi ........................

11. VIÐSKIPTAKRÖFUR:
Félögin ................................................................................
Iceland Express ...................................................................
ÍSÍ ........................................................................................
Óbein afskrift viðskiptakrafna ............................................
Aðrar viðskiptakröfur ..........................................................

12. VIÐSKIPTASKULDIR:
FIBA ....................................................................................
Fræðslusjóður .....................................................................
Aðrir lánadrottnar ...............................................................

13. VAXTAGJÖLD:
Gengismunur ......................................................................
Önnur vaxtagjöld ................................................................

(51,754)
1,309,955
1,258,201

961,999
1,200,545
2,162,544

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2010
EIGNIR:
Bankainnistæður ................................................................
Viðskiptakröfur ...................................................................
SKULDIR:
Langtímalán ........................................................................
Skuld við lánastofnanir .......................................................
Viðskiptaskuldir ..................................................................
Ýmsar skammtímaskuldir ....................................................
Skuldir umfram eignir 31. desember ..................................

SJÓÐSSTREYMI
Afkoma ársins .....................................................................
Afskriftir .............................................................................
Viðskiptakröfur ...................................................................
Viðskiptaskuldir ..................................................................
Ýmsar skammtímaskuldir ....................................................

11

12
10

2010

2009

9,657
15,091,123
15,100,780

31,895
12,578,574
12,610,469

0
5,771,018
7,902,284
7,006,207
(5,578,729)
15,100,780

915,258
6,532,893
10,223,004
10,846,785
(15,907,471)
12,610,469

2010
10,328,742
0
(2,512,549)
(2,320,720)
-3,840,578
1,654,895

Fjárfestingar .......................................................................
Breyting á skammtímalánum ..............................................
Breyting á langtímalánum ..................................................

0
(761,875)
(915,258)
(1,677,133)

Breyting á sjóði ...................................................................

(22,238)

Sjóður 1/1 ...........................................................................

31,895

Sjóður 31/12 ......................................................................

9,657

