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Skýrsla stjórnar Körfuknattleikssambands Íslands 2011-2013
Nokkrum dögum eftir Körfuknattleiksþing 2011 kom stjórn KKÍ saman og skipti með sér
verkum. Stjórnin hélt 29 bókaða stjórnarfundi en auk þess var fjöldi óformlegra funda,
símtala og tölvupóstsendinga um málefni körfuboltans og íþróttahreyfingarinnar.
Áralöng hefð er innan stjórnar KKÍ að jafnt aðalmenn sem varamenn eru boðaðir á alla
stjórnarfundi. Þannig er öll stjórn sambandsins virk og inni í öllum þeim málum sem verið
að ræða hverju sinni.

Samningar:
Sumarið 2012 var skrifað undir samning við Domino´s um að efsta deild karla og kvenna
muni bera nafn Domino´s – Domino´s deildin. Samningurinn er til loka tímabilsins
2014/2015. Samingurinn einn sá stærsti sem KKÍ kefur gert.
Samstarf við Iceland Express um efstu deild karla og kvenna hafði staðið í sjö tímabil á
undan.
Vorið 2012 var samið við Icelandair, en Icelandair er aðalstyrktaraðili afreksstarfsins.
Samningurinn við Icelandair er til lok árs 2014.
Samningur við Marka um notkun á Spaldingboltum í efstu deildum karla og kvenna var
endurnýjaður vorið 2012.
Samningur við Íslenskar Getraunir var endurnýjaður vorið 2012 um að fyrirtækjabikarinn
heiti Lengjubikarinn tímabilið 2012/2013.

Samningur við Vífilfell vegna bikarkeppninar um að að bikarkeppnin beri nafnið
Poweradebikarinn rennur út í vor en miklar líkur eru á að samið verði að nýju við Vífilfell.
Vorið 2011 var samið við PEAK um að A-landsliðin spili PEAK búningum sem og að
landsliðsmenn séu í PEAK upphitunarfötum, æfingagöllum og annað sem tilfellur.
Vorið 2012 var samningurinn gerður stærri þar sem yngri landsliðum var bætt inn í
samninginn.
KLM verðlaunagripir hafa séð KKÍ fyrir öllum verðlaunagripum á starfstímabilinu eins og
undanfarin ár.
Haustið 2011 var samið við Hertz bílaleigu um að Hertz sjái dómurum fyrir bílum í lengri
ferðir. Einnig hefur skrifstofa KKÍ afnot af bíl frá Hertz. Samningurinn við Hertz hefur
lækkað dómarakostnað töluvert.
Þjálfaranámskeið
Tvö þjálfaranámskeið voru árið 2011, eitt námskeið var haldið 2012. Stefnt að því að gera
góða breytingu á þessu frá og með haustinu 2013 þegar regluleg stigsnámskeið þjálfara
hefjast.
Dómaranámskeið
Dómaranámskeið voru nokkur 2011. Það má segja að haustið 2012 hafi orðið mikil
framþróun í kennslu á dómaranámskeiðum þegar hægt var orðið að taka skriflegan hluta
námskeiðsins í fjarnámi. Kristinn Óskarsson og Jón Bender áttu veg og vanda að þeirri
vinnu og námskeiðsgerð og fá kærar þakkir fyrir sína vinnu.
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.
Nokkrir einstaklingar úr körfuknattleikfélögum 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.
Verkefni FIBA dómara
Sigmundur Már Herbertsson fékk all nokkrar tilnefningar frá FIBA Europe auk þess sem
hann sótti endurmenntunarnámskeið dómara á vegum FIBA Europe.
Björgvín Rúnarsson hætti sem FIBA dómari sumarið 2012.
Pétur Hrafn Sigurðsson sóttu endurmenntunarnámskeið sumarið 2012 fyrir FIBA
eftirlitsmenn „commissioner“ og hefur hann nú þegar fengið verkefni á vegum FIBA Europe.
Kristinn Óskarsson sótti endurmenntunarnámskeið fyrir FIBA leiðbeinendur „ instructor“.

Starfandi formaður KKÍ
Formaður KKÍ hefur verið í fullu starfi í embætti sínu síðan sumarið 2011 samkvæmt
ákvörðun stjórnar sambandsins.
Afreks-og landsliðsmál KKÍ
Úrvals-og afreksbúðir eru fyrir allnokkru búnar að festa sig í sessi sem einn af föstu
punktunum í afreksstarfinu.
U-15 ára landsliðin fóru á Kaupmannahafnarmótið bæði 2011 og 2012.
U-16 og U-18 ára liðin fóru á Norðurlandamót í Solna 2011 og 2012.
U-20 drengir kepptu í B-deild Evrópukeppninnar sumarið 2011.
U-16 stúlkur kepptu í C-deild Evrópkeppninnar sumarið 2012 og sigruðu mótið.
U-18 ára drengir kepptu í B-deild Evrópukeppninnar.
A-landslið kvenna keppti á Norðurlandamóti vorið 2012 og enduðu þær í 3. sæti sem er
besti árangur A-landsliðs kvenna frá upphafi á NM.
A-landslið karla keppti á Norðurlandamóti sumarið 2011 og lentu strákarnir í 3. sæti. Í
ágúst 2011 var A-landsliði karla boðið til Kína þar sem leiknir voru tveir æfingaleikir.
Sumarið 2012 keppti A-landslið karla í Evrópukeppni eftir þriggja ára hlé frá EM. Keppt var
eftir nýju fyrirkomulagi FIBA Europe þar sem öll lönd voru saman í keppninni, sem var
riðlaskipt. Við lentum í 6 liða riðli með Serbíu, Svartfjallalandi, Ísrael, Eistlandi og Slóvakíu.
Áður en þessir leikir voru spilaðir var landsliðinu boðið til Litháen þar sem leikinn var einn
æfingaleikur við úrvalslið Litháens og svo einn vinátttulandleikur við A-lið Litháens, sem var
síðasti leikur þeirra fyrir ÓL 2012 í London.
Langstærsti útgjaldaliður KKÍ snýr að afreks- og landsliðsmálunum. Allnokkur tími og vinna
hefur farið í að fjarmagna afreksstarfið. Sumarið 2012 var sambandinu ansi dýrt
fjárhagslega en gott í útbreiðslu á íþróttinni og voru til dæmis allir heimaleikir liðsins i
beinni útsendingu á RÚV sem og þrír af fimm útileikjum.
Stjórn og afreksnefnd KKÍ hefur þurft að taka erfiðar ákvarðanir eins og að senda ekki Alandslið kvenna í Evrópukeppni sem og yngri landslið. Þetta er óviðunandi ástand sem þarf
að finna varanlega lausn á. Það gerist ekki nema að fjárhagur sambandsins batni til muna.
Ríkisvaldið verður að fara að sýna afreksíþróttum mun meiri skilning og virðingu en gert er
í dag. Efla verður afrekssjóð ÍSÍ verulega.
Nánari upplýsingar um afreks-og landsliðsstarf KKÍ kemur fram í skýrslu afreksnefndar.

Körfuknattleiksfólk ársins
Í lok hvers ár velja sérsambönd ÍSÍ íþróttamenn sinna íþróttagreina. Fyrir valið á
körfuknattleiksfólki ársins 2011 ákvað stjórn KKÍ að breyta því hvernig valið fer fram. Fram
til þess tíma hafði stjórn sambandsins alltaf séð um valið. Fleiri komu að valinu að þessu
sinni en auk stjórnar eru það afreksnefnd, starfsmenn skrifstofu og landsliðsþjálfarar Aliða sem yngri liða sem velja körfuknattleiksfólk ársins.
Þetta nýja fyrirkomulag reyndist mjög vel og virðist það komið til að vera næstu árin hið
minnsta.
2011 Körfuknattleikskarl ársins Jakob Örn Sigurðarson
2011 Körfuknattleikskona ársins Helena Sverrisdóttir
2012 Körfuknattleikskarl ársins Jón Arnór Stefánsson
2012 Körfuknattleikskona ársins Helena Sverrisdóttir
Íþróttamaður ársins
Jakob Örn Sigurðarson varð í 3. sæti í kjörinu á Íþróttamanni ársins 2011 , var þetta besti
árangur körfuknattleiksmanns síðan 1981 þegar Pétur Guðmundsonn varð einnig í 3. sæti.
Enginn körfunattleiksmaður komst á topp 10 listann í kjörinu fyrir íþróttamann ársins
2012.
Þriggja manna kerfi í dómgæslu
Haustið 2012 tók stjórn KKÍ þá ákvörðun að leikir í Domino´s deild karla skyldu dæmdir í
þriggja manna kerfi. Þetta kerfi hefur verið tekið upp á síðustu 12 árum í Evrópu og var
Ísland orðið eitt síðasta landið í Evrópu sem hafði ekki tekið upp þriggja manna kerfið.
Dæmt hafði verið í þriggja manna kerfinu í öllum mótum á vegum KKÍ með einhverju móti á
síðustu 10 árum og komin var tími til að taka kerfið upp. Eitt af því sem gerist í þeim
löndum þar sem kerfið hefur tekið upp er að dómuurum fjölgar og mikil þörf er á að fjölga
dómurum hér á landi, en það bæði minnkar álag á starfandi dómara og lækkar kostnað
eins og ferðakostnað.
Fjölmiðlar
Samstarf við fjölmiðla er gott og leggja stjórn og starfsmenn KKÍ mikla áherslu á öflugt
samstarf við alla fjölmiðla. Fjölmiðlar njóta góðs af tölfræðikerfi KKÍ þar sem nálgast má
allar upplýsingar um tölfræði í Domino´s deildunum, 1.deild karla, Poweradebikarnum og
Lengjubikarnum fljótlega eftir að leik lýkur. Að undanförnu hefur það verið rætt innan KKÍ
hvort þjónusta okkar við fjölmiðlamenn sé orðin of mikil því ljóst er að flestir fjölmiðlar fara
á færri og færri leiki og treysta á það að fá úrslitin „beint í æð“ til sín eftir að leikjum lýkur á
kvöldin.
RÚV hefur sýnt frá Poweradebikanum auk þess sem þeir eru með vikulegan þátt um
körfubolta og handbolta saman sem þeir nefna „Íslenski boltinn“.
Einnig sýndi RÚV beint frá 8 af 10 leikjum A-landsliðs karla í undanriðli EM sumarið 2012.

Stöð 2 Sport hefur sýnt beint frá úrslitakeppni Domino´s deildar karla sem og verið með
upphitunarþætti fyrir upphaf deildarinnar sem og uppgjörsþátt í lok tímabils.
SportTV hefur sýnt fjölda leikja frá Domino´s deildunum , Poweradebikanum,
Lengjubikarnum, Stjörnuleikjunum sem og frá úrslitum yngri flokka. Það stefnir í að á
yfirstandandi keppnistímabili verðir sýnir 60-70 leikir á sporttv.is.
Karfan.is hefur staðið sig hreint út sagt ótrúlega í fréttaflutningi af körfbolta og fá Jón
Björn Ólafsson og allir hinir sjálfboðaliðarnir sem leggja til efni á karfan.is mikið hrós fyrir
sína góðu vinnu við útbreiðslu íþróttarinnar.
Einnig hafa miðlar eins og leikbrot.is og sport.is staðið sig vel.
Körfuboltahreyfingin hefur verið mjög dugleg að koma íþróttinni á framfæri meðal annars
með því að sýna beint frá leikjum á internetinu sem nokkur félög gera í dag frá öllum sínum
heimaleikjum.
Mótahald
Mótahald KKÍ er ansi víðamikið og eitt umfangmesta móthald innan sérsambanda ÍSÍ.
Stærsta og veigamesta starfið fer fram á körfuboltavöllum landsins hringinn í kringum í
landið á degi hverjum á æfingum eða í keppni.
Körfuboltinn önnur útbreiddasta íþróttagrein landsins í dag og er stundaður í 24 af 25
íþróttahéruðum landsins.
Mótahaldinu eru gerð ítarleg skil í skýrslu mótanefndar.
Heiðursveitingar
Lárus Blöndal og Hannes Birgir Hjálmarsson fengu Silfurmerki KKÍ á 100 ára afmæli Vals í
maí 2011.
Á lokahófi sambandins 2012 fengu Magnús Andri Hjaltason úr Grindavík og Gunnar
Jóhannsson úr Keflavík Silfurmerki KKÍ.
Alþjóðlegt starf
FIBA Europe hélt þing sitt 2011 í Portúgal og árið 2012 í Slóveníu, Hannes S. Jónsson
formaður og Friðrik Ingi Rúnarsson framkvæmdastjóri sóttu bæði þingin.
Norðurlandafundir voru haldnir haustin 2011 og 2012, Hannes S. Jónsson formaður og
Friðrik Ingi Rúnarsson framkvæmdastjóri sóttu báða fundina. Næsti norðurlandafundur
verður haldinn haustið 2013 á Íslandi.
FIBA Europe hefur haldið fundi fyrir framkvæmdastjóra einu sinni ári sem Friðrik Ingi
Rúnarsson hefur farið á.
Rúnar Birgir Gíslason fór á fund hjá MBT fyrirtækinu sem sér um móta- og tölfræðikerfið
sambandsins.

Hannes S. Jónsson er í fjárhagsnefnd FIBA Europe og hefur farið á nokkra fundi vegna setu
í nefndinni.
Guðbjörg Norðfjörð er í unglinganefnd FIBA Europe og hefur farið á nokkra fundi vegna setu
í nefndinni
Ólafur Rafnssson fyrrverandi formaður KKÍ og forseti ÍSÍ hefur gegnt embætti forseta FIBA
Europe síðan 2010. Sem forseti FIBA Europe situr hann í stjórn FIBA World. Töluverðar
hræringar urðu hjá FIBA Europe vorið 2012 þegar stjórn sambandins sagði upp
framkvæmdastjóranum. Nokkra mánuði tók að ráða nýjan framkvæmdastjóra, en Ólafur
gegndi framkvæmdastjórastöðunni á meðan.
Lyfjamál
Samtals hafa verið 30 körfuknattleiksmenn verið teknir í lyfjapróf á tímabilinu, 16 í keppni
og 14 utan. Enginn körfuknattleiksmaður hefur fallið á lyfjaprófi á tímabilinu.
Helena Sverrisdóttir hefur verið valin í skráðan lyfjaprófunarhóp FIBA fyrri hluta árs 2013. Í
hópinn eru valdir fremstu íþróttamenn í greininni, þurfa þeir að skrá upplýsingar um hvar
æfingar og keppnir fara fram svo hægt sé að boða íþróttamennina í lyfjapróf án fyrirvara.
Mikilvægt er að íþróttamenn séu vel upplýstir um þær reglur sem í gildi eru er varða
málaflokkinn. Bannlisti Alþjóða lyfjaeftirlitsins er uppfærður árlega. Mikilvægt er að
íþróttamenn hafi varann á sér og gangi úr skugga um að lyf er þeim eru ávísuð innihaldi
ekki efni af bannlista. Varúðar þarf að gæta við inntöku fæðubótarefna.
Lokahóf
Þónokkur umræða hefur átt sér stað um lokahófið KKÍ á undanförnum árum.
Stjórn KKÍ ákvað nú í vetur eftir að hafa framkvæmt könnun á meðal félaga í Dominos
deildunum að breyta lokhófinu sem verður í 4. maí næstkomandi.
Það verður prófað að hafa „standandi” hóf samt áfram flestu af því sem verið hefur verið á
undanförnum lokahófum. Hófið fer fram í Laugardalshöllinni laugardaginn 4. maí.
Lokahófið fór fram í Stapanum vorið 2012.
Smáþjóðaleikar 2015 á Íslandi
Mánaðarmótin maí/júní 2015 munu Smáþjóðaleikarnir fara fram á Íslandi. Mikilvægt er að
framkvæmd körfuboltans sem og annarra íþróttagreina takist vel og ljóst er að marga
sjálfboðaliða þarf til að vinna hin ýmsu verk á leikunum.

Skýrsla mótanefndar 2011-13
Tímabilið 2011-12
Mótanefnd var skipuð þeim Jóni Halldórssyni, formanni, Kristjáni Guðlaugssyni og Guðna
Guðnasyni.
Tímabilið 2011-12 tóku 44 félög þátt í Íslandsmótinu og var það aukning um eitt félag milli
ára. Lið Mostra kom aftur til leiks í 2. deildinni en þeir voru ekki með árið á undan. Augnablik
og Katla komu ný inn í Íslandsmótið en sem fyrr tefldu Hörður,Kormákur, Reykdælir og
Afturelding eingöngu liðum í yngri flokkum. Það félag sem tók ekki þátt var Kkf. Þórir úr
Reykjavík.
Meistarar meistaranna fór fram í DHL-höllinni á heimavelli Íslandsmeistara karla KR. Þar
mættu KR-ingar Grindavík. Grindavík hafði betur 85-87 en KR sem vann tvöfalt árið á
undan mætti Grindavík sem tapaði í bikarúrslitum fyrir KR. Hjá konunum lögðu KR-ingar
Keflavík 49-88 en KR var ríkjandi bikarmeistari og Keflavík Íslandsmeistari.
Fyrirkomulag fyrirtækjabikarsins var breytt á þinginu 2011 í keppni karla og kvenna. Hjá
konunum léku öll lið úrvalsdeildar og tvö efstu lið 1. deildar kvenna í tveimur fimm liða
riðlum. Dregið var í riðla eftir fyrirfram ákveðinni styrleikaröðun. Leikin er ein umferð fyrir
keppnistímabilið. Efsta lið hvors liðs fór í úrslitaleikinn. Í úrslitaleiknum mættust Keflavík og
Haukar þar sem þær rauðu unnu 61-63 en leikið var í Dalhúsum.
Hjá körlunum var ákveðið á þinginu 2011 að breyta fyrirkomulaginu í fyrirtækjabikarnum.
Nú var leikið í fjórum riðlum en öll lið úrvalsdeildar ásamt fjórum efstu úr 1. deild skipuðu
riðlana. Dregið var í riðla eftir fyrirfram ákveðinni styrleikaröðun. Sigurvegari hvers riðils fór
í hin fjögur fræknu en það voru Grindavík, Snæfell, Keflavík og Þór Þ. Í úrslitaleiknum hafði
Grindavík betur gegn Keflavík í rosalegum leik 75-74 en öll úrslitahelgin fór fram í DHLhöllinni.
Iceland Express-deild karla var skipuð 12 liðum en Þór Þ. og Valur voru nýliðar í deildinni.
Að lokinni deildarkeppni var Grindavík deildarmeistari nokkuð örugglega en átta stig skildu
að liðin í 1. og 2. sæti. Valur og Haukar féllu niður í 1. deild.
Í átta liða úrslitum mættust Grindavík(1) og Njarðvík(8) þar sem Njarðvík vann 2-0. KR(2)
lagði Tindastól(7) 2-0. Þór Þ.(3) hafði betur gegn Snæfelli(6) í oddaleik og í viðureign
Stjörnunnar(4) og Keflavíkur(5) þurfti einnig oddaleik til að útkljá einvígið. Stjarnan hafði
betur.
Í undanúrslitum mættust Grindavík og Stjarnan. Þar sem Grindavík vann 3-1 og Þór Þ. lagði
einnig KR 3-1.
Í úrslitunum mættust þá nýliðarnir Þór Þ. gegn efsta liðinu Grindavík. Á endanum vann
Grindavík einvígið 3-1 og varð Íslandsmeistari í annað sinn í sögu félagsins og í fyrsta sinn
síðan árið 1996.
Átta lið léku í Iceland Express-deild kvenna og var sú breyting gerð á þingingu 2011 að
hætta að skipta deildinni í A og B hluta að loknum tveimur umferðum. Nú var leikin fjórföld
umferð eða 28 leikir á lið. Valur var nýliði í deildinni en lið Hamars féll niður í 1. deild.

Grindavík gaf frá sér sæti sitt í deildinni og skráði sig í 1. deild. Fjölnir sem féll árið á undan
tók sæti Grindavíkur í úrvalsdeildinni.
Í undanúrslitum lögðu Haukar(4) Keflavík(1) 3-0 og Njarðvík(2) hafði betur gegn
Snæfelli(3) 3-1. Í úrslitum mættust því Njarðvík og Haukar. Njarðvík hafði betur 3-1 og
hampaði því fyrsta Íslandsmeistaratitli meistaraflokks kvenna í sögu félagsins.
Tíu lið skipuðu 1. deild karla en ÍG og ÍA voru nýliðar. Lið KFÍ endaði í efsta sæti og fór beint
upp í úrvalsdeild. Í undanúrslitum um laust sæti mættust annars vegar Hamar(2) og ÍA(5)
og hinsvegar Skallagrímur(3) og Höttur(4). Svo fór að ÍA og Skallagrímur fóru bæði áfram
2-0.
Sannkallaður vesturlandsslagur var í úrslitum og íþróttahúsin full á öllum leikjunum. Svo fór
að Skallagrímur hafði betur 2-1 og fylgdi KFÍ upp í úrvalsdeildina.
Sex lið skipuðu 1. deild kvenna og var leikin þreföld umferð sem gerði 15 leiki á lið. Í fyrsta
sinn voru úrslit um laust sæti í úrvalsdeildinni. Grindavík og KFÍ léku til úrslita þar sem
Grindavík hafði betur 2-1 og fór upp um deild.
Í 2. deild karla voru 18 lið skráð til leiks og var leikið í tveimur níu liða riðlum. Tvöföld
umferð í hvor riðli. Fjögur efstu lið hvors riðils fóru í úrslitakeppni sem var með
útsláttarfyrirkomulagi. Í úrslitaleiknum áttust við Augnablik og Reynir Sandgerði. Svo fór að
Augnablik hafði betur 89-80 en bæði lið fóru upp um deild.
Aðeins sex lið léku í B-liða deild karla. Fjögur efstu liðin fóru í úrslitakeppnina en svo fór að
í úrslitaleik höfðu Haukar-b betur gegn KR-b 90-87.
Úrslitaleikir bikarkeppni KKÍ fóru fram í Laugardalshöll eins og undanfarin ár og voru þeir í
beinni útsendingu á RÚV. Í úrslitaleik kvenna áttust við Snæfell og Njarðvík. Það voru
Njarðvíkingar sem stóðu uppi sem sigurvegarar og fögnuðu sínum fyrsta bikarmeistaratitli
í meistaraflokki kvenna. Í úrslitaleik karla áttust við Keflavík og Tindastóll og svo fór að
Keflavík hafði betur 97-95.
Bikarúrslit yngri flokka fóru fram í Vodafone-höllinni í umsjón Valsmanna. Umgjörðin tókst
afar vel upp en fimm félög unnu titla.
Góð þátttaka var í Íslandsmóti yngri flokka og var keppnin með hefðbundnu sniði. Að þessu
sinni var ákveðið að úrslit eldri flokkana yrði á heimavelli félaganna. Njarðvík sá um aðra
helgina og KR um hina. Stjórn KKÍ ákvað að afnema skotklukku í 8. flokki og neðar og var
leikið eftir því fyrirkomulagi út veturinn.
Íslandsmeistarar
Úrvalsdeild:
B-liðakeppni karla:
Unglingaflokkur karla:
Unglingaflokkur kvenna:
Drengjaflokkur:
Stúlknaflokkur:
11. flokkur karla:
10. flokkur karla:
10. flokkur kvenna:

Grindavík
Haukar
KR
Keflavík
KR
Njarðvík
Stjarnan
Haukar
Keflavík

9. flokkur karla:
9. flokkur kvenna:
8. flokkur karla:
8. flokkur kvenna:
7. flokkur karla:
7. flokkur kvenna:
Minnibolti 11 ára:
Minnibolti kvenna:

Grindavík
Keflavík
KR
Keflavík
KR
Keflavík
Keflavík
Keflavík

Bikarmeistarar
Unglingaflokkur karla:
Unglingaflokkur kvenna:
Drengjaflokkur:
Stúlknaflokkur:
11. fl. karla:
10. fl. karla:
10. fl. kvenna:
9. fl. karla:
9. fl. kvenna:
Bikar - Mfl. karla:
Bikar - Mfl. kvenna:

KR
Snæfell
Njarðvík
Njarðvík
KR
Haukar
Keflavík
Grindavík
Keflavík
Keflavík
Njarðvík

Deildarmeistarar
Úrvalsdeild karla:
Úrvalsdeild kvenna:
1. deild karla:
1. deild kvenna:
2. deild karla:

Grindavík
Keflavík
KFÍ
Grindavík
Augnablik

Eftirtalin verðlaun voru veitt fyrir keppnistímabilið 2011-2012:
Prúðustu leikmenn IEX deilda:
Prúðasti leikmaðurinn í Iceland Express-deild kvenna:
Hildur Björg Kjartansdóttir - Snæfell
Prúðasti leikmaðurinn í Iceland Express-deild karla:
Darri Hilmarsson – Þór Þorlákshöfn

Bestu erlendu leikmenn IEX deilda:
Besti erlendi leikmaður Iceland Express-deild kvenna:
Lele Hardy - Njarðvík
Besti erlendi leikmaður í Iceland Express-deild karla:
J´Nathan Bullock - Grindavík

Bestu varnarmenn IEX deilda:
Besti varnarmaðurinn í Iceland Express-deild kvenna:
Pálína Gunnlaugsdóttir - Keflavík
Besti varnarmaðurinn í Iceland Express-deild karla:
Guðmundur Jónsson – Þór Þorlákshöfn

Bestu ungu leikmenn IEX deilda:
Besti ungi leikmaðurinn í Iceland Express-deild kvenna:
Margrét Rósa Hálfdánardóttir - Haukar
Besti ungi leikmaðurinn í Iceland Express-deild karla:
Elvar Már Friðriksson - Njarðvík
Besti dómari Iceland Express-deildum:
Jón Guðmundsson

Bestu þjálfarar IEX deilda:
Besti þjálfari Iceland Express-deild karla:
Helgi Jónas Guðfinsson – Grindavík
Besti þjálfari Iceland Express-deild kvenna:
Sverrir Þór Sverrisson - Njarðvík

Úrvalslið Iceland Express deildar karla og kvenna:
Pálína Gunnlaugsdóttir - Keflavík
Magnús Þór Gunnarsson – Keflavík
Íris Sverrisdóttir - Haukar
Justin Shouse - Stjarnan
Hildur Sigurðardóttir – Snæfell
Jón Ólafur Jónsson - Snæfell
Petrúnella Skúladóttir - Njarðvík
Finnur Atli Magnússon - KR
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir- KR
Sigurður Gunnar Þorsteinsson- Grindavík

Bestu leikmenn IEX deilda:
Besti leikmaður Iceland Express-deildar kvenna:
Pálína Gunnlaugsdóttir - Keflavík
Besti leikmaður Iceland Express-deildar karla:
Justin Shouse - Stjarnan

Tímabilið 2012-13
Mótanefnd var skipuð þeim Jóni Halldórssyni, formanni, Kristjáni Guðlaugssyni og Guðna
Guðnasyni.
Tímabilið 2011-12 tóku 44 félög þátt í Íslandsmótinu og var það sami fjöldi og árið á
undan. Afturelding sem hafði til þessa eingöngu teflt fram yngri flokkum bætti við
meistaraflokki. Níu lið voru skráð í 1. deild kvenna og var það aukning um þrjú lið. Um mitt
sumar voru 11 lið skráð til leiks en Hekla og Víkingur Ó. þurftu að draga liðin úr keppni.

Þar sem keppnistímabilinu er ekki lokið verður samantekt um
uppgjör vetrarins bætt við skýrsluna í lok árs.

Skýrsla dómaranefndar KKÍ 2011 – 2012 og 2012 - 2013
Stjórn KKÍ skipaði eftirtalda einstaklinga í dómaranefnd KKÍ:
Pétur Hrafn Sigurðsson formaður, Rögnvaldur Hreiðarsson og Sigmundur Már Herbertsson.
Á síðara árinu kom Rúnar Gíslason inn fyrir Sigmund Má sem hætti að eigin ósk.
Starfsemi dómaranefndar var með nokkuð hefðbundnum hætti.
Tímabilið 2011 - 2012
Haldinn var haustfundur sem markar upphaf keppnistímabilsins hjá dómurum.
Aðalfyrirlesari var Kristinn Óskarsson FIBA instructor, en hann hefur haft veg og vanda að
undirbúningi og skipulagi efnistaka á haustfundum undanfarin 10 ár. Á haustfundi koma
dómarar saman á námskeið, taka þrekpróf, skriflegt próf og undirbúa keppnistímabilið
framundan. Í janúar er haldinn annar fundur þar sem farið er yfir tímabilið og skerpt á
áherslum dómaranefndar og rætt um framhaldið. Jafnframt er annað þrekpróf haldið. Fyrir
úrslitakeppni er sérstakur fundur haldinn þar sem farið er í gegnum áhersluatriði og
úrslitakeppnina framundan. Skilyrði fyrir því að dæma í efstu deild eru að dómarar nái
öllum prófum.
Dómaranefnd ákvað að hætta að flokka dómara í A, B, C eða D dómara. Nefndin vinnur með
dómurum sem hafa réttindi til að dæma og lítur svo á að með því að raða dómara á leik þá
sé hann til þess hæfur að dæma hann.
Raðað er á alla leiki í efstu þremur deildum karla og efstu tveimur deildum kvenna, auk
unglingaflokks karla. Fyrra tímabilið fengu 36 dómarar leiki í þessum deildum. Markmið
dómaranefndar er að fjölga dómurum með réttindi sem dæma á vegum KKÍ. Ljóst var að
því markmiði var ekki hægt að ná nema fjölga leikjum sem í boði vour. Þeir einstaklingar
sem komu af dómaranámskeiðum sem haldin voru fengu fá verkefni, flestir misstu
áhugann og komust aldrei í takt við dómarahópinn. Alls var raðað á 925 leiki á tímabilinu og
eins og áður sagði 36 dómarar sem skipta með sér verkinu.
Mikið var rætt um þriggja dómara kerfi og var það keyrt í bikarkeppni KKÍ og reyndist vel.
Haldið var námskeið fyrir dómara í kerfinu og fjölliðamót dæmd til að slípa dómara til. Enn
fremur voru margir unglingaflokksleikir dæmdir í þriggja dómara kerfinu til að þjálfa
dómarana í nýrri tækni. Dómarar gáfu laun þriðja dómarans.
Dómarar voru á faraldsfæti. Á norðurlandamót unglingalandsliða 2011 fóru Sigmundur Már
Herbertsson, Davíð Hreiðarsson, Jakob Árni Ísleifsson, Davíð Tómas Tómasson og Kristinn
Óskarsson sem FIBA instructor.
Árið 2012 fóru Ísak Kristinsson, Steinar Orri Sigurðsson, Davíð Hreiðarsson, Sigurbaldur
Frímannsson og Kristinn Óskarsson sem FIBA Instructor.
Steinar Orri Sigurðsson og Halldór Geir Jensson fóru á Copenhagen Invitational með U-15
ára landsliðum karla og kvenna árið 2011 og árið 2012 fóru Jón Þór Eyþórsson og Gunnar
Andresson.
Rögnvaldur Hreiðarsson fór með A-landsliði karla á Norðurlandamót og Björgvin
Rúnarsson fór með A-landsliði kvenna á Norðurlandamót.

Tímabilið 2012-2013
Tímabilið var afar viðburðaríkt. Það hófst á haustfundi dómara og sem fyrr var Kristinn
Óskarsson FIBA Instructor aðalfyrirlesari á námskeiðinu, ásamt Jan Holmin sem er FIBA
Instructor frá Svíþjóð. Jafnframt hélt Matti Ósvald afar áhugaverðan fyrirlestur.
Dómaranefnd fékk Helga Jónas Guðfinnsson til að taka dómara í æfingaprógram hjá sér og
fékk hver dómari sitt prógram. Almenn ánægja var með þessa ráðstöfun og fjöldi dómara
nýtti sér þetta.
Stjórn KKÍ tók þá ákvörðun að taka upp þriggja dómara kerfi í efstu deild karla.
Dómaranefnd KKÍ var því mjög hliðholl. Ísland var eitt síðasta landið í Evrópu sem tók upp
þriggja dómara kerfi. Sem betur fer hefur leikurinn í efstu deild karla þróast og orðið
hraðari og betri og krefst þess að þrír dómarar dæmi leikinn svo vel sé. Dómaranefnd er
almennt séð ánægð með hvernig til tókst við innleiðingu þriggja dómara kerfisins. Fyrir
innleiðingu var óttast að fjölgun yrði í dæmdum villum. Niðurstaðan til þessa er að svo er
ekki. Villum fjölgar frá því í fyrra um 1,6 á umferð sem er vel innan skekkjumarka.
Eins og fram kom hér að framan að þá telur dómaranefnd það eitt af frumskilyrðum fyrir
fjölgun dómara að verkefnum þeirra fjölgi. Fjölgun dómara er einnig grundvöllur fyrir því að
fá betri dómara og meiri samkeppni. Þriggja dómara kerfið var einn hluti þess, en einnig er
mikilvægt að búa til leiki fyrir nýliða sem koma fram. Því lagði dómaranefnd fram hugmynd
til félaganna og Körfuknattleiksdómarafélags Íslands um að nefndin myndi raða dómurum
á leiki í drengjaflokki. Greiðslan verði 1.000 krónur pr. dómara og dómarar kæmu innan
héraðs án ferðakostnaðar. Mörg félög samþykktu þetta og sama gerði KKDÍ fyrir hönd
félagsmanna sinna. Dómaranefnd lýsir ánægju sinni með framkvæmdina og hafa margir
nýir dómarar nýtt sér drengjaflokksleikina sem frekari stökkpall og komist inn í
dómarahópinn. Aldrei hafa fleiri dómarar fengið leiki á vegum dómaranefndar KKÍ eða alls
49 sem er fjölgun um 13 dómara! Það er því hægt að fullyrða að þessi tilraun hafi tekist vel.
Vonandi eiga svo þessir dómarar eftir að aðstoða félögin við dómgæslu á fjölliðamótum
sem þau halda og þannig létta undir í starfinu og tryggja betri dómgæslu í fjölliðamótum
yngri flokka. Markmiðið hlýtur að vera að allir leikir á vegum KKÍ verði dæmdir af
einstaklingum með dómararéttindi. Leikjunum sem raðað er á hefur fjölgað og verða vel
yfir 1.000 talsins á þessu keppnistímabili.
Ein stærsta nýungin í dómaramálum er sú að nú eru dómaranámskeið haldin á netinu.
Frumkvæði að námskeiðinu, námsefnagerð og framkvæmd var í höndum Kristins
Óskarssonar og Jóns Bender. Eru þeim færðar þakkir fyrir. Tvö námskeið voru haldin á
þessu tímabili og voru þau afar vel sótt, en alls hafa 53 skráð sig á námskeiðin tvö. Síðara
námskeiðinu lýkur nú í lok mars. Verklegi hlutinn var svo haldinn á fjölliðamótum félaganna
og kom fjöldi dómara að vinnu þar. Námsefnið er áhugavert og ástæða til að hvetja alla
forsvarsmenn félaga að skrá sig á námskeið og fara í gegn um námsefnið. Námskeiðið er
ekki mjög tímafrekt og snýst ekki bara um leikreglur .
Almennt séð telur undirritaður að dómgæsla í körfuknattleik sé á góðu róli. Við stöndum
framarlega í t.d. norrænum samanburði. Ef miðað er við hinar tvær stóru boltaíþróttirnar á
Íslandi þá eru körfuboltadómarar þar í fremstu röð. Dómarar eru almennt í góðu líkamlegu
ástandi, þeir eru áhugasamir og metnaðargjarnir og vilja ná sem lengst í dómgæslunni. Það
hefur verið ánægjulegt að starfa með dómurum í körfuknattleik þessi 4 ár sem ég hef verið
í dómaranefnd. Dómarar hafa verið tilbúnir til að leggja á sig töluverða sjálfboðavinnu við

að læra nýja hluti, kenna nýjum dómurum, aðstoða við dómaranámskeið, halda fyrirlestra,
vinna í félagslífi dómara o.s.frv. Ekki má heldur gleyma að dómarar hafa verið tilbúnir til að
leggja mikið á sig, stundum með afar litlum fyrirvara, til að bjarga því að leikir geti farið
fram þegar félagar þeirra forfallast. Dómarahópurinn samanstendur af skemmtilegum
karakterum sem koma oftar en ekki á óvart, utanvallar.
Framtíðin í dómgæslu í körfuknattleik er björt, því þó hópurinn sé að eldast og okkar bestu
dómarar flestir komnir um og yfir fertugt, þá eru ungir og efnilegir strákar að banka á
dyrnar og ljóst að margir eiga eftir að láta til sín taka í náinni framtíð.
Undirritaður vill þakka Rögnvaldi, Rúnari og Sigmundi sem starfað hafa í Dómaranefnd og
skilað mikilli vinnu og frábæru starfi fyrir körfuknattleikshreyfinguna á Íslandi.
Pétur Hrafn Sigurðsson
Formaður

SKÝRSLA AFREKSNEFNDAR
Afreksnefnd KKÍ var skipuð sumarið 2011 af stjórn sambandsins samkvæmt nýrri
reglugerð sambandsins. Landsliðsnefnd karla, landsliðsnefnd kvenna og
unglingalandsliðsnefnd voru sameinaðar í eina nefnd ; Afreksnefnd KKÍ. Markmið með
þessari breytingu var fyrst og fremst að samhæfa landsliðsstarf sambandsins.
Nefndina skipa Páll Kolbeinsson formaður, Svali Björgvinssson, Anna María Sveinsdóttir,
Karl Jónsson og Guðbjörg Norfjörð. Starfsmaður nefndarinnar og tæknilegur ráðgjafi er
Friðrik Rúnarsson, framkvæmdarstjóri KKÍ.
Fyrsta verkefni nefndarinnar var að leggja drög að handbók KKÍ þar sem tekið er á helstu
áhersluatriðum sambandins í afreksmálum. Í handbók væri staðfest ferli við ráðningar
þjálfara, aðferðarfræði við val á leikmönnum, markmið og tilgangur landsliðsstarfsins,
aga –og siðareglur reglur, leiðbeiningar fyrir farastjóra svo dæmi sé tekin. Stefnan er
afhenda handbækur til þjálfara og leikmanna við upphaf verkefnis þar sem framangreind
atriði koma fram auk upplýsinga um æfingaáætlun, áætlað kostnað, ferðalög, og
leikjaáætlun.
Seinni kafli handbókar væri síðan faglegar áherslur í leik landsliða KKÍ. Þjálfar myndu hafa
svigrúm til hafa sínar áherslur en þyrftu að kenna ákveðna hluti í vörn og sókn. Þar með
myndi verða til samfella í þjálfun landsliðsmanna sem ætti að leiða til betri árangurs til
lengri tíma. Markmið til framtíðar væri að vera með samkeppnishæf landslið kvenna og
karla í Evrópukeppnum.
Vinna við Handbókina er á lokastigi og stefnt er að hún verði tilbúin á árinu 2013 þó farið sé
að vinna eftir henni að hluta.
Landslið KKÍ eru flaggskip sambandsins og er andlit þess út á við, bæði hér á landi og
erlendis.
Skyldur KKÍ að mati afreksnefndar er að :
· Auka þátttöku á erlendum vettvangi og eignast góð landslið
· Búa til fyrirmyndir fyrir unga iðkendur
· Miðla þekkingu til leikmanna og þjálfara hvað er nauðsynlegt til að ná árangri hvort sem
um
ræðir hér heima eða á alþjóðlegum grunni.
Áherslur KKÍ
· Auka iðkendafjölda – gott landsliðsstarf eykur áhuga ungra iðkenda við að velja
körfubolta
· Eignast landsliðsmenn í alþjóðlegum gæðaflokki
· Eignast fleiri atvinnumenn
KKÍ ábyrgist og annast
· Halda utan um og bjóða upp á æfingabúðir fyrir leikmenn og námskeið fyrir þjálfara
· Skipa og þróa menntun og reynslu fyrir þjálfara út um allt land sbr stigsnámskeið ÍSÍ
· Innihald fyrir verðandi þjálfara
· Áætlun fyrir þjálfara að komast lengra

Þjálfarar
Að mati nefndarinnar tóks vel til í ráðningu þjálfara en í fyrsta skipti var auglýst eftir
umsóknum. Með því að fækka farastjórum var fjölgaði í þjálfarateymum sem gefur fleiri
þjálfurum tækifæri að koma að landsliðsverkefnum.
Hér fyrir neðan er upptalning af verkefnum sem landslið okkar tóku þátt á árinu 2011 og
2012.
Landsliðsverkefni KKÍ 2011
Copenhagen Invitiational U-15 í Forum, Danmörku í júní 2011
U15 stúlkna
Ísland-Englands 61-45
Ísland - Hjemly 52-58
Ísland-Berlín 46-56
Ísland-Holland 58-61
Ísland - Danmörk 61-47
Eftirtaldir leikmenn léku með U-15 ára landsliði stúlkna 2011:
Andrea Rán Hauksdóttir · Breiðablik
Bríet Sif Hinriksdóttir · Keflavík
Elsa Rún Karlsdóttir · Valur
Eva Margrét Kristjánsdóttir · KFÍ
Guðlaug Björt Júlíusdóttir · Njarðvík
Helena Ósk Árnadóttir · Keflavík
Ingibjörg Sigurðardóttir · Grindavík
Julia Lane Figeroa Sicat · Grindavík
Margrét Hrund Arnardóttir · Hrunamenn
Nína Jenný Kristjánsdóttir · Hekla
Sandra Lind Þrastardóttir · Keflavík
Sara Rún Hinriksdóttir · Keflavík
Þjálfari: Tómas Holton
U-15 drengja
Ísland-Noregur 78-84
Ísland-Værlöse 59-65
Ísland-England 78-71
Ísland- Danmörk 78-51
Ísland- Værlöse 73-60
Eftirtaldir leikmenn léku með U-15 ára landsliði drengja 2011:
Atli Þórsson · Fjölnir
Daði Lár Jónsson · Stjarnan
Gunnar Ingi Harðarson · Ármann
Helgi Rúnar Björnsson · Stjarnan
Hilmir Kristjánsson · Grindavík
Hinrik Guðbjartsson · Grindavík

Hlynur Logi Víkingsson · Ármann
Högni Fjalarsson · KR
Jón Axel Guðmundsson · Grindavík
Kristján Leifur Sverrisson · Haukar
Pétur Rúnar Birgisson · Tindastóll
Vilhjálmur Kári Jensson · KR
Þjálfari: Snorri Örn Arnaldsson
U16 stúlkna - Norðurlandamót haldið í Solna
Ísland-Noregur 80-86
Ísland-Danmörk 52-66
Ísland-Svíþjóð 33-53
Ísland-Finnland 70-84
Eftirtaldir leikmenn léku með U-16 ára landsliði stúlkna 2011:
Andrea Björt Ólafsdóttir · Njarðvík
Andrea Rán Hauksdóttir · Breiðablik
Aníta Carter Kristmundsdóttir · Njarðvík
Elsa Rún Karlsdóttir · Valur
Guðlaug Björt Júlíusdóttir · Njarðvík
Hallveig Jónsdóttir · Breiðablik
Ingunn Embla Kristínardóttir · Keflavík
Katrín Fríða Jóhannsdóttir · Keflavík
Lovísa Björt Henningsdóttir · Haukar
Sandra Lind Þrastardóttir · Keflavík
Sara Rún Hinriksdóttir · Keflavík
Thelma Hrund Tryggvdóttir · Keflavík
Þjálfari: Margrét Sturlaugsdóttir
U18 kvenna - Norðurlandamót haldið í Solna
Ísland – Finnland 33:104
Ísland-Svíþjóð 41-114
Ísland-Noregur 60-64
Ísland-Danmörk 45-93
Eftirtaldir leikmenn léku með U-18 ára landsliði kvenna 2011:
Árnína Lena Rúnarsdóttir · UMFN
Berglind Gunnarsdóttir · Snæfell
Dagbjört Samúelsdóttir · Haukar
Hildur Björg Kjartansdóttir · Snæfell
Ína María Einarsdóttir · UMFN
Margrét Rósa Hálfdanardóttir · Haukar
Aníta Eva Viðarsdóttir · Keflavík
Árný Sif Kristínardóttir · Keflavík
Lovísa Falsdóttir · Keflavík
Telma Lind Ásgeirsdóttir · Keflavík
Eva Rós Guðmundsdóttir · Keflavík

Bergþóra Tómasdóttir · Fjölnir
Þjálfari: Jón Halldór Eðvaldsson

U16 drengja - Norðurlandamót haldið í Solna
Ísland-Noregur 113-64
Ísland-Finnland 99-85
Ísland-Svíþjóð 70-80
Ísland-Danmörk 84-69
Ísland-Finnland ( Úrslitaleikur ) 67-84
Eftirtaldir leikmenn léku með U-16 drengja 2011:
Andrés Kristleifsson · Höttur
Brynjar Þór Guðnason · Njarðvík
Christopher Sófus Cannon · Stjarnan
Dagur Kár Jónsson · Stjarnan
Erlendur Ágúst Stefánsson · Þór Þorlákshöfn
Eysteinn Bjarni Ævarsson · Höttur
Hugi Hólm Guðbjörnsson · KR
Maciej Baginski · Njarðvík
Oddur Rúnar Kristjánsson · KR
Tómas Þórður Hilmarsson · Stjarnan
Þorgeir Blöndal · KR
Þorsteinn Eyfjörð Þórarinsson · KR
Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
U18 karla - Norðurlandamót haldið í Solna
Ísland – Danmörk 80:65
Ísland-Svíþjóð 74-77
Ísland-Noregur 81-60
Ísland- Finnland 81-95
Ísland – Svíþjóð ( Úrslitaleikur ) 65-93
Eftirtaldir leikmenn léku með U-18 ára landsliði karla 2011:
Ágúst Orrason · Breiðablik
Emil Karel Einarsson · Þór Þorlákshöfn
Jens Valgeir Óskarsson · Grindavík
Kristófer Acox · KR / Spring Valley HS, USA
Martin Hermannsson · KR
Matthías Orri Sigurðarson · KR
Oddur Birnir Pétursson · UMFN
Sigurður Dagur Sturluson · UMFN
Snorri Hrafnkelsson · Breiðablik
Stefán Karel Torfason · KR

Valur Orri Valsson · FSu
Þorsteinn Ragnarsson · Þór Þorlákshöfn
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson
U-20 karla - Evrópukeppni B-deild, Bosnía í júlí.
Ísland-Bosnía 78:82
Ísland-Ísrael 73:78
Ísland-Belgía 69:80
Ísland-Hvíta Rússland 97:84
Ísland-Finnland 76:87
Ísland-England 70:72
Ísland-Holland 80:75
Ísland-England 71:83
Eftirtaldir leikmenn léku með U-20 ára landsliðinu 2011:
Ægir Steinarsson, Newberry
Daði Grétarsson, Ármann
Emil Barja, Haukar
Martin Hermannsson, KR
Tómas Tómasson, Newberry
Arnþór Guðmundsson, Fjölnir
Haukur Óskarsson, Haukar
Oddur Ólafsson, Birmingham Southern
Haukur Pálsson, Maryland
Trausti Eiríksson, Skallagrímur
Sigurður Þórarinsson, Skallagrímur
Ragnar Nathanaelsson, Hamar
Þjálfari: Benedikt Guðmundsson
Verkefni A-landsliðs karla 2011:
Norðurlandamót, Sundsvall í júlí
Ísland-Svíþjóð 62:74
Ísland-Finnland 76:108
Ísland-Danmörk 85:76
Ísland-Noregur 81:61
Vináttuleikir í Kína í september
Ísland-Kína 66:80
Ísland-Kína 66:79
Eftirtaldir léku með A-landsliði karla á árinu 2011
Brynjar Þór Björnsson · Jamtland, Svíþjóð
Haukur Helgi Pálsson · Maryland / Fjölnir
Jakob Sigurðarson · Sundsvall, Svíþjóð
Finnur Atli Magnússon · KR
Hlynur Bæringsson · Sundsvall, Svíþjóð

Jón Arnór Stefánsson · CB Granada, Spáni
Helgi Már Magnússon · Uppsala, Svíþjóð
Ólafur Ólafsson · Grindavík
Pavel Ermolinski · Sundsvall, Svíþjóð
Hörður Axel Vilhjálmsson · Mitteldeutscher BC, Þýskaland
Logi Gunnarsson · Solna, Svíþjóð
Sigurður Gunnar Þorsteinsson · Grindavík
Ægir Þór Steinarsson – Fjölni
Jón Ólafur Jónsson - Snæfell
Þjálfari: Peter Ökvist
Aðstoðarþjálfari: Pétur Sigurðsson
Aðstoðarþjálfari: Helgi Jónas Guðfinsson
Landsliðsverkefni KKÍ 2012
Copenhagen Invitiational – Forum, Danmörku í júní.
U-15 ára stúlkna:
22.06.2012 Ísland – Holland 42:48
22.06.2012 Ísland – Berlínarúrvalið 66:70
23.06.2012 Ísland – England 63:52
23.06.2012 Ísland – Danmörk 50:64
24.06.2012 Ísland –Holland 68:35 ( Brons-Leikur )
Eftirtaldir leikmenn léku með U-15 ára landsliði stúlkna 2012:
Dagný Lísa Davíðsdóttir · Hamar
Elfa Falsdóttir · Keflavík
Eva Kristjánsdóttir · KFÍ
Harpa Hrund Einarsdóttir · Njarðvík
Ingibjörg Sigurðadóttir · Grindavík
Irena Sól Jónsdóttir · Keflavík
Karen Dögg Vilhjálmsdóttir · Njarðvík
Kristrún Björgvinsdóttir · Keflavík
Laufey Rún Harðardóttir · Keflavík
Thelma Dís Ágústsdóttir · Keflavík
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar
Þuríður Birna Björnsdóttir · Njarðvík
Þjálfari: Jón Halldór Eðvaldsson
U-16 ára stúlkna
Norðurlandamót haldið í Solna 16. – 20. maí
17.05.2012 Ísland – Noregur 62:29
17.05.2012 Ísland – Danmörk 71:67
18.05.2012 Ísland – Svíþjóð 53:66
19.05.2012 Ísland – Finnland 60:56
20.05.2012 Ísland – Danmörk 56:62

Evrópukeppni C-Deild, Gíbraltar 17. – 22. júlí
17.07.2012 Ísland – Kýpur 66:43
18.07.2012 Ísland – Monaco 88:30
19.07.2012 Ísland – Wales 64:12
21.07.2012 Ísland – Gibraltar 107:20
22.07.2012 Ísland – Kýpur 57:44
U-16 ára landslið stúlkna sigraði C-deildina.
Eftirtaldir leikmenn léku með U-16 ára landsliði stúlkna:
Bríet Sif Hinriksdóttir · Keflavík
Dagný Lísa Davíðsdóttir · Hamar
Elínora Guðlaug Einarsdóttir · Keflavík
Elsa Rún Karlsdóttir · Valur
Guðbjörg Ósk Einarsdóttir · Njarðvík
Guðlaug Björt Júlíusdóttir · Njarðvík
Margrét Ósk Einarsdóttir · Valur
Nína Jenný Kristjánsdóttir · FSu
Sandra Lind Þrastardóttir · Keflavík
Sara Rún Hinriksdóttir · Keflavík
Sólrún Inga Gísladóttir · Haukar
Sólrún Sæmundsdóttir · KR
Þjálfari: Tómas Holton
U-18 ára stúlkna
Norðurlandamót haldið í Solna 16. – 20. maí
16.05.2012 Ísland – Finnland 54:76
17.05.2012 Ísland – Svíþjóð 56:89
18.05.2012 Ísland – Noregur 66:51
18.05.2012 Ísland – Danmörk 45:81
20.05.2012 Ísland – Danmörk 56:59
Eftirtaldir leikmenn léku með U-18 ára landsliði stúlkna:
Andrea Björt Ólafsdóttir · Njarðvík
Aníta Carter · Njarðvík
Aníta Eva Viðarsdóttir · Keflavík
Hallveig Jónsdóttir · Valur
Hildur Björg Kjartansdóttir · Snæfell
Ingibjörg Yrsa Ellertsdóttir · Grindavík
Ingunn Embla Kristínardóttir · Keflavík
Lovísa Björt Henningsdóttir · Haukar
Lovísa Falsdóttir · Keflavík
Margrét Rósa Hálfdanardóttir · Haukar
Marín Laufey Davíðsdóttir · Hamar
Sara Diljá Sigurðardóttir · Valur
Þjálfari: Jón Halldór Eðvaldsson

U-15 ára drengja:
22.06.2012 Ísland – Berlínarúrvalið 82:46
22.06.2012 Ísland – Austur Noregur 102:51
23.06.2012 Ísland – Holland 66:54
23.06.2012 Ísland – Pólland 62:55
24.06.2012 Ísland – Danmörk 65:69 ( Úrslitaleikur )
Adam Smári Ólafsson · KR
Aðalsteinn Már Pétursson · UMFG
Árni Elmar Hrafnsson · Fjölnir
Bergþór Ægir Ríkharðsson · Fjölnir
Birgir Björn Magnússon · Haukar
Halldór Garðar Hermannsson · Þór Þ.
Hilmir Kristjánsson · UMFG
Kári Jónsson · Haukar
Kristinn Pálsson · Njarðvík
Kristófer Rúnar Ólafsson · UMFG
Ragnar Helgi Friðriksson · Njarðvík
Ragnar Jósef Ragnarsson · KR
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson

U-16 ára drengja
Norðurlandamót haldið í Solna 16. – 20. maí
17.05.2012 Ísland – Noregur 88:96
17.05.2012 Ísland – Finnland 90:98
18.05.2012 Ísland – Svíþjóð 52:59
19.05.2012 Ísland – Danmörk 66:58
Eftirtaldir leikmenn léku með U-16 ára landsliði drengja:
Atli Þórsson · Fjölnir
Daði Lár Jónsson · Stjarnan
Gunnar Ingi Harðarson · KR
Helgi Rúnar Björnsson · Stjarnan
Hilmir Kristjánsson · Grindavík
Hlynur Logi Víkingsson · Valur
Högni Fjalarsson · KR
Jón Axel Guðmundsson · Grindavík
Kári Jónsson · Haukar
Kristinn Pálsson · Njarðvík
Pétur Rúnar Birgisson · Tindastóll
Vilhjálmur Kári Jensson · KR
Þjálfari: Snorri Örn Arnaldsson
U-18 drengja
Norðurlandamót haldið í Solna 16. – 20. maí

16.05.2012
17.05.2012
18.05.2012
19.05.2012
20.05.2012

Ísland – Danmörk 94:59
Ísland – Svíþjóð 87:76
Ísland – Noregur 83:42
Ísland – Finnland 71:64
Ísland – Finnland 64:105 ( Úrslitaleikur )

Evrópukeppni B-deild haldin í Sarajevo, Bonsíu 9. – 19. ágúst
09.08.2012 Ísland – Sviss 89:71
10.08.2012 Ísland – Montenegro 80:68
11.08.2012 Ísland – Noregur 81:65
12.08.2012 Ísland – Svíþjóð 83:93
13.08.2012 Ísland – Finnland 78:86
15.08.2012 Ísland – Holland 63:70
16.08.2012 ísland – Portúgal 75:77
18.08.2012 Ísland – Slóvakía 74:59
19.08.2012 Ísland – Svíþjóð 84:81
Eftirtaldir leikmenn léku með U-18 ára landsliði karla:
Dagur Kár Jónsson · Stjarnan
Elvar Már Friðriksson · Njarðvík
Emil Karel Einarsson · Þór Þorlákshöfn
Hugi Hólm · KR
Jens Valgeir Óskarsson · Njarðvík
Maciej Stanislav Baginski · Njarðvík
Martin Hermannsson · KR
Sigurður Dagur Sturluson · Njarðvík
Stefán Karel Torfason · Þór Ak
Svavar Ingi Stefánsson · FSu
Valur Orri Valsson · Keflavík
Þorgeir Blöndal · KR
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson

Verkefni A-landsliða karla og kvenna 2012

A-landslið kvenna – Norðurlandamót haldið í Osló 24. – 27. maí.
24.05.2012 Ísland – Noregur 82:55
25.05.2012 Ísland – Svíþjóð 44:80
25.05.2012 Ísland – Danmörk 72:67
26.05.2012 Ísland – Finnland 80:83
Eftirtaldir leikmenn léku á NM kvenna 2012:
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Haukar · Nýliði
Helena Sverrisdóttir · Good Angels Kosice · 38
Pálína Gunnlaugsdóttir · Keflavík · 15
Petrúnella Skúladóttir · Njarðvík · 18
Margrét Kara Sturludóttir · KR · 9
Hildur Sigurðardóttir · Snæfell · 66
Helga Einarsdóttir · KR · 4
Sigrún Ámundadóttir · KR · 20
Hafrún Hálfdánardóttir – KR - Nýliði
María Ben Erlingsdóttir · Valur · 33
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir · Njarðvík · 12
Ólöf Helga Pálsdóttir · Njarðvík · 3
Þjálfari: Sverrir Þór Sverrisson
Aðstoðarjálfari: Anna María Sveinsdóttir

A-landslið karla – Æfingaferð í Litháen 20. – 25. júlí
21.07.2012 Ísland – Úrvalslið Litháen 88:75
24.072012 Ísland – Litháen 51:101
A-landslið karla – Undankeppni EM Slóvenía 2013
14.08.2012 Ísland – Serbía 78:91
18.08.2012 Ísland - Slóvakía 81:75 ( Slóvakía )
21.08.2012 Ísland – Ísrael 83:110
24.08.2012 Ísland – Svatfjallaland 67:85 ( Svartfjallaland )
27.08.2012 Ísland – Eistland 67:86
30.08.2012 Ísland – Serbía 58:114 ( Serbía )
02.09.2012 Ísland – Slóvakía 84:86
05.09.2012 Ísland – Ísrael 75:92 ( Ísrael )
08.09.2012 Ísland – Svartfjallaland 92:101
11.09.2012 Ísland – Eistland 58:80 ( Eistland )

Eftirtaldir leikmenn léku í Litháen og á EM 2012:
Brynjar Þór Björnsson KR
Haukur Helgi Pálsson Manresa
Árni Ragnarsson Fjölnir,
Finnur Atli Magnusson KR
Hlynur Bæringsson Sundsvall
Jón Arnór Stefánsson CAI Zaragoza
Jakob Örn Sigurðarson Sundsvall
Helgi Már Magnússon KR
Axel Kárason Vaerlose
Pavel Ermolinskij Norrköping Dolphins
Ægir Þór Steinarsson Newberry College, USA,
Logi Gunnarsson Angers BC 49
Sigurður Gunnar Þorsteinsson Grindavík
Þjálfari: Peter Öqvist
Aðstoðarjálfari: Pétur Sigurðsson
Aðstoðarjálfari: Tómas Holton

Skýrsla aga- og úrskurðarnefndar
Keppnistímabilið 2011-2012
Keppnistímabilið 2011-2012 fékk aga- og úrskurðarnefndin 29 agamál til meðferðar, auk
3 kærumála. Af 29 agamálum lauk 3 málum með áminningu, 22 málum lauk með úrskurði
um leikbann, 3 málum var vísað frá og í 1 máli var sýknað. Af þeim úrskurðum þar sem
kveðið var á um leikbann, voru 19 leikmenn eða þjálfarar úrskurðaðir í 1 leiks bann, 1 í
tveggja leikja bann, og 2 í þriggja leikja bann.
Af þeim 49 kærumálum sem aga- og úrskurðarnefnd fékk til afgreiðslu, lauk 1 með því að
kröfu kærenda var hafnað, en í 2 málum var fallist á kröfu kærenda, þar sem félagi var
dæmdur sigur í leik.
Keppnistímabilið 2012-2013
Það sem af er keppnistímabili 2012 - 2013, hefur Aga- og úrskurðarnefnd borist 28
agamál til afgreiðslu vegna meintra brota, auk 4 kærumála. Af þeim 28 agamálum sem
nefndin úrskurðaði í, hafa 11 leikmenn eða þjálfarar hlotið áminningu, 15 verið úrskurðaðir
í leikbann, þar af 15 í eins leiks bann, 1 í tveggja leikja bann og 1 í þriggja leikja bann. Einu
málið hefur verið vísað frá og í einu máli hefur kærði við sýknaður.
Í þeim fjórum kærumálum sem aga- og úrskurðarnefnd hefur fengið til afgreiðslu lauk
tveimur með úrskurði kæranda í hag, einu máli lauk með því að kröfu kæranda var hafnað,
en fjórða málinu er ólokið.

Skýrsla fræðslunefndar
Eftir að fræðslunefnd KKÍ hóf störf sumarið 2011 fengum við fráfarandi formann
nefndarinnar, Snorra Örn Arnaldsson til að koma og hitta nýskipaða nefnd og greina okkur
frá störfum fyrri nefndar.
Snorri Örn kynnti fræðsluáætlun fyrir nefndinni en hana er að finna á heimasíðu KKÍ. Hún
gildir til ársins 2013 og þar eru sett fram háleit markmið í því skyni að efla þekkingu
körfuknattleiksþjálfara á Íslandi. Eitt námskeið hafði verið haldið (1A), þar sem Snorri
sjálfur hannaði námsefnið og hélt fyrirlestur. Erfitt reyndist koma því við að halda fleiri
námskeið samhliða öllum öðrum verkefnum sem menn hafa á sinni könnu.
Eftir fundinn með Snorra Erni ákvað fræðslunefndin að beina kröftum sínum í að hanna
námsefni fyrir Þjálfara 1, Þjálfara 2 og Þjálfara 3 sem yrði aðgengilegt leiðbeinendum á
skrifstofu KKÍ þannig að auðveldara reyndist að fá þjálfara til að halda námskeið.
Markmiðið var að fá okkar reyndu þjálfara til að hanna námsefnið og halda verkefninu
innan körfuboltafjölskyldunnar.
Leitað var til fjögurra einstaklinga á tímabililinu nóvember 2011 til september 2012. Allir
einstaklingar höfðu metnað fyrir verkefninu og langaði til að klára verkefnið en við erum því
miður erum við að upplifa sömu hluti og fyrri fræðslunefnd þar sem eina námskeiðið og
einu gögn varðandi það námskeið var unnið af fráfarandi formanni fræðslunefndar.
Í upphafi árs 2013 voru tveir einstaklingar fengnir til að taka að sér verkefnið og munu þeir
vinna að námsefninu með skrifstofu KKÍ og er áætlað að fyrstu námskeiðin munu hefja
haustið 2013.

