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Skýrsla stjórnar og fastanefnda KKÍ 2019-2021
Fljótlega eftir að Körfuknattleiksþingi 2019 lauk skipti stjórn með sér verkum að tillögu
formanns og nefndir voru skipaðar.
Stjórn KKÍ hélt 33 formlega fundi, auk margra annara óformlegra funda, símtala og
tölvupóstsamskipta. Fjarfundarformið var einnig mikið notað þar sem flestir eru orðnir ansi
vanir því fyrirkomulagi.
Formenn fastanefnda koma öll úr stjórn og eru þau mjög virk í starfinu og má segja í
daglegum samskiptum við skrifstofu sambandsins.
Skrifstofa KKÍ
Skrifstofa KKÍ er opinn alla virka daga frá 09:00 - 16:00.
Starfsmenn skrifstofu KKÍ reyna eftir fremsta megni að aðstoða og leiðbeina aðilum innan
hreyfingarinnar, en oft er álagið mikið og mörg verkefni í gangi á sama tíma sem þarf að
sinna. Það vekur oft undran félaga okkar á Norðurlöndum hvað skrifstofa KKÍ kemst yfir
mörg fjölbreytt verkefni ef miðað er við fjölda starfsmanna sambandsins, en skrifstofur
körfuknattleikssambanda Norðurlandaþjóðanna eru allar mun fjölmennari.
Stefán Þór Borgþórsson lét af störfum hjá KKÍ vorið 2019 en hann hafði gegnt starfi
mótastjóra frá árinu 2008, en mótamálin uxu mikið á þeim tíma sem Stefán starfaði sem
mótastjóri. Stjórn KKÍ færir Stefáni þakkir sínar fyrir sín störf, en hann er mikill KKÍ maður og
er boðin og búinn að aðstoða við ýmis verkefni og kemur að starfinu enn þann dag í dag.
Árni Eggert Harðarson lét af störfum íþróttafulltrúa sumarið 2019 en hann hóf störf árið
2015. Árna er þakkað fyrir góð störf fyrir sambandið.
Snorri Örn Arnaldsson var ráðinn sem mótastjóri vorið 2019.
Sigrún Ragnarsdóttir var ráðin sem skrifstofustjóri í byrjun desember 2019.
Sólveig Helga Gunnlaugsdóttir var ráðin inn sem íþróttafulltrúi í janúar 2021.
Heimsfaraldur COVID-19
Þetta starfstímabil stjórnar hefur verið ansi sérstakt þar sem heimsfaraldur COVID-19
hafði mikil áhrif á körfuboltafjölskylduna og allt þjóðfélagið. Svo sannarlega var og er um
fordæmalausa tíma að ræða. Stjórnin þurfti að taka ákvarðanir án fordæma og vinna að
málum sem ekki hafði þurft að huga að áður. Heimsfaraldurinn hafði áhrif á bæði
keppnistímabilin á starfstímabilinu sem og allt landsliðs- og afreksstarf á árinu 2020 sem
og að vori 2021. Það hefur farið mjög mikill tími og kraftur stjórnar, skrifstofu og nefnda
sambandsins í ýmsa vinnu tengda COVID-19.
Stjórn KKÍ þurfti, vegna þeirra aðstæðna sem voru í þjóðfélaginu, að taka mjög erfiðar
ákvarðanir hvernig ætti að klára keppnistímabilið 2019-2020. KKÍ var eitt af fyrstu
sérsamböndum í Evrópu, ef ekki heiminum, til að takast á við þá stöðu sem uppi var og
ákveða hvernig ljúka skyldi keppnistímabilinu 2019-2020. Körfuboltasambönd margra
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annarra þjóða leituðu til KKÍ eftir samtali og leiðsögn vorið 2020. KKÍ fékk sérstakt hrós frá
FIBA hvernig tekið var á málum hér á landi og lýsti yfir góðum stuðningi við ákvarðanir
sambandsins.
Það var ljóst sumarið 2020 að heimsfaraldurinn myndi hafa áhrif áfram. Vegna þessa útbjó
stjórn KKÍ sérstaka reglugerð er tekur á flestum þeim atriðum er snúa að keppnishaldi
meðan COVID-19 faraldurinn gengur yfir. Reglugerðin segir til um hvernig beri að taka á
málum ef upp kemur sú staða að fresta eða færa þurfi til leiki í mótahaldi vegna takmarkana
yfirvalda vegna faraldursins. Reglugerðin var kynnt fyrir aðildarfélögum KKÍ, en engin
andmæli bárust frá hreyfingunni vegna hennar. Það kom til þess mjög snemma á
keppnistímabilinu að grípa þyrfti til frestana vegna mikillar fjölgunar smita og má segja að
frá byrjun október til og með miðjum janúar 2021 hafi móthaldið verið í töluverði óvissu. Um
miðjan janúar var svo farið að spila aftur í tveimur efstu deildum karla og kvenna, í lok janúar
í yngri flokkum þar sem spilað er heima og heiman og í byrjum febrúar var allt mótahaldið
komið af stað þegar fjölliðamót yngri flokka fóru í gang og auk neðri deilda meistaraflokka.
Á meðan æfingabanni stóð í faraldrinum setti KKÍ af stað þrautakeppnir á samfélagsmiðlum
og hvatti til notkuna á myndbands æfingum frá Driplinu. Stöð 2 ákvað að taka Driplið til
sýninga og þannig gátu allri sem vildu gert heimaæfingingar. Á verðlaunahátið RÚV í júní
2020 þar sem barna- og unglingaefni var verðlaunað fékk Driplið tilnefningu í flokknum
fræðslunefni, sem er afar ánægjulegt.

Heimsfaraldurinn hafði einnig mjög mikil áhrif á allt afreks- og landsliðsstarf ársins 2020,
sem og fram á vorið 2021. Yngri landsliðin fengu engin verkefni á árinu og því mikil breyting
frá rúmlega 100 landsleikjum yngri liðanna okkar frá 2019 í engan árið 2020.
A landslið karla og kvenna fengu krefjandi verkefni að spila í sínum keppnum í nóvember
2020 og febrúar 2021 í svokölluðum „bubblum“, Konurnar spiluðu í Heraklion í Grikklandi og
Ljubljana í Slóveníu. Karlarnir kepptu í Bratislava í Slóvakíu og í Pristhina í Kosovó. Að ferðast
á þessum tímum er mjög krefjandi, þar sem tíðni flugferða er aðeins brot af því sem áður
þekktist, þjónusta er takmörkuð eða lokuð á flest öllum flugvöllum og tengja þarf saman
ferðir þeirra landsliðsmanna sem koma frá Íslandi við okkar landsliðsmenn sem leika víða
um Evrópu. Þetta lagði mikla vinnu á herðar öflugs starfsfólks KKÍ og treysta þurfti á ötula
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samvinnu við Icelandair og VITA. Sérstaklega var það Soffía Helgadóttir hjá VITA sem sá til
þess að allt þetta gengi upp og var hún vakandi yfir ferðalögum hópanna þegar á þurfti að
halda. Landsliðsfólkið okkar og starfsfólk í kringum landsliðin lagði á sig ómælda vinnu og
ferðalög auk sóttkvíar sem er sannarlega þakkarvert.

Aðildarfélög KKÍ hafa tekist á við erfiðar aðstæður, aðstæður sem enginn hefur nokkru sinni
tekist á við áður. Aðildarfélög KKÍ og allir sem að körfubotlanum koma hafa staðið sig
frábærlega í starfi sínu við þær aðstæður sem hafa verið í COVID-19 heimsfaraldrinum. Enn
ein áskorunin sem sjálfboðaliðar hafa þurft að taka á sig og leyst með miklum sóma.
KKÍ og körfuknattleiksfólk hefur frá upphafi baráttinnar við COVID-19 farið í einu og öllu eftir
tilmælum og reglum yfirvalda og mun gera það áfram. Forysta KKÍ hefur átt í góðum
samskiptum við yfirvöld sem ávallt hafa verið tilbúinn að mæta til fundar til að hlusta á
sjónarmið KKÍ og íþróttahreyfingarinnar. Fulltrúar yfirvalda jafnframt lýst sínum
sjónarmiðum og fært rök fyrir þeirri vinnu sem unnin hefur verið. KKÍ og HSÍ ákváðu í upphafi
þessa faraldurs að vinna eins mikið saman eins og hægt væri. Samböndin hafa unnið þétt
saman að leiðbeiningum til aðildarfélaganna varðandi sóttvarnir í kringum æfingar og
keppni, sem hafa verið uppfærðar í hvert sinn sem reglugerð heilbrigðisráðherra um
samkomutakmarkanir hefur tekið breytingum. Á þessum tíma hefur forysta KKÍ hefur ávallt
talað fyrir málstað körfuboltafólks og íþróttamanna, bæði innan íþróttahreyfingarinnar sem
og út á við í samfélagið, enda er það eitt af lykilhlutverkum sambandsins.
Ríkisstjórn , þingmönnum og stjórnum sveitarfélaga er þakkað fyrir þeirra mikilvægu aðstoð
við aðildarfélög KKÍ á þessum erfiðu tímum.
Fjármál
Rekstur KKÍ hefur verið krefjandi undanfarin ár og má það að langmestu rekja til þess hversu
landsliðstarfið og árangur landsliða okkar hefur vaxið mikið á þessum tíma. Það er ansi
fjárfrekt að halda úti öflugu landsliðsstarfi og áður en afrekssjóður ÍSÍ var hækkaður
reglulega og verulega frá ríkisvaldninu á árunum 2016-2020 voru styrkir úr afrekssjóði ansi
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rýrir. Það hefur farið mikill kraftur og vinna við að ná niður skuldum KKÍ en í lok árs 2017
voru skuldir komnar í um 55 milljónir, það er því afar ánægjulegt að góður árangur hefur
náðst og núna í lok árs 2020 eru skuldir komnar niður í um 14 milljónir. Með góðri aðstoð
Landsbankans eru þær skuldir sem eftir sitja í ákveðnum farvegi, sem léttir reksturinn
allverulega. Þegar fjárhagsstaða og fjármagnsflæði er þungt, má segja að allur rekstur sé í
gjörgæslu. Áfram er unnið að því að koma rekstinum réttu megin við núllið. KKÍ þakkar öllum
sem hafa sýnt þessum erfiðu aðstæðum skilning.
Heimsóknir til aðildarfélaganna
Á þingi sambandsins vorið 2019 var tilkynnt að fulltrúar stjórnar ásamt starfsfólki stefndu
að því að heimsækja sem flest félög fyrir þing 2021. Áður en heimsfaraldur COVID-19 skall
á náðist að heimsækja nokkur félög. Stefnt er að því að taka upp þráðin að nýju á komandi
hausti 2021.
Laganefnd skipuð til að yfirfara lög sambandsins
Litlar breytingar hafa verið gerðar á lögum KKÍ á undanförnum árum. Það var því orðið
tímabært að fara heildstætt yfir lög sambandsins, en nauðsynlegt var að uppfæra lögin til
samræmis við ákvæði laga ÍSÍ og FIBA. Sumarið 2020 skipaði stjórn sambandsins þrjá
löglærða einstaklinga í laganefnd til að yfirfara lögin og skila tillögu fyrir körfuknattleiksþing
2021. Nefndin hefur unnið mikla og góða vinnu og liggja nú fyrir þinginu drög að nýjum
lögum KKÍ. Laganefndina skipuðu þau Sveinbjörn Claessen formaður, María Káradóttir og
Þórólfur Þorsteinsson, starfsmaður með þeim var Snorri Örn Arnaldsson og aðstoðaði hann
nefndina við meðal annars við gagnaöflun.

Samstarfsaðilar
Það er körfuknattleikshreyfingunni mikilvægt að KKÍ eiga öfluga bakhjarla til að styðja við
starfsemi sambandsins. Það er mikilvægt að vinna mjög vel með hverjum og einum
samstarfsaðila.
Það er ánægjulegt að samstarfsaðilar KKÍ vinna í mörg ár með sambandinu og eru ánægð
með það starf sem unnið er innan sambandsins. Það er einnig ánægjulegt að sjá að margir
samstarfsaðilar aðildarfélaganna vinna mjög vel og náið með þeim að efla körfuboltann
innan þeirra svæða.
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Til að starfsemi sambandsins haldi áfram að vaxa og dafna þá er leitast við að gera
samninga sem koma að sem flestum þáttum starfsins. Tvö ný fyrirtæki hafa bæst við sem
samstarfsaðilar frá síðasta þingi, en það eru VÍS og Danól. Geysir hætti sem samstarfsaðili
síðastliðið haust og kunnum við þeim okkar bestu þakkir fyrir samstarfið.

Samningur við Domino´s vegna Domino´s deildanna rennur út út að loknu þessu
keppnistímabil 2020-2021. Báðir aðilar hafa lýst yfir vilja til að vinna áfram saman næstu
árin og eru samningur um áframhaldandi samstarf á lokametrunum.
VÍS er nýr samstarfsaðili KKÍ og mun bikarkeppnin bera nafn VÍS BIKARINN næstu árin, en
VÍS mun einnig koma að frekari útbreiðslu körfuboltans með ýmsum hætti.
Samningur við Icelandair rennur út á árinu og er unnið að því að framlengja samninginn.
Samningur við DHL rennur í vor en DHL hefur verið samstarfsaðili KKÍ síðan 2015 og er unnið
að endurnýjun á samningi.
Samningur við Lykil fjármögnun rennur út í vor og er unnið að því að endurnýja samstarfið
við Lykil.
Ölgerðin hefur verið samstarfsaðili KKÍ síðan árið 2015 og er núgildandi samningur út árið
2021.
Íslensk Getspá/Lengjan endurnýjaði samstarfssamning árið 2020 og gildir sá samningur út
árið 2021.
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ERREA er samstarfsaðili vegna landsliðsfatnaðar og var samnngur endunýjaður vorið 2019
út árið 2022.

Samningur við Altís, umboðsaðila Molten bolta rennur út vorið 2022.
Samningur er við Margt Smátt út árið 2021.
Samningur við SÝN var endurnýjaður síðastliðið sumar um sýningarrétt á Domino’s deildum
karla og kvenna á Stöð 2 Sport. Einnig verður sýnt frá 1. deildum karla og kvenna ásamt
úrslitahelgum 9. flokks og eldri. Þessi samningur mun auka enn frekar sýnileika og
umfjöllum körfuboltans, en Stöð 2 Sport og starfsfólk hafa aukið fjölda beinna útsendinga
og þáttagerðar mjög mikið á síðustu árum.
RÚV hefur sýningarréttinn frá VÍS BIKARNUM og á landsleikjum A-landsliða okkar út árið
2023.
Stjórn KKÍ þakkar Domino´s, Icelandair, DHL, VÍS, Lykli, Ölgerðinni, Errea, Molten, Danól,
Lengjunni, RÚV, Stöð 2 Sport, og Margt Smátt fyrir þeirra mikla og góða stuðning við
körfuboltann, sem og ánægjulegt og gott samstarf.
Umsýslu-, móta- og tölfræðikerfi KKÍ
KKÍ hefur endurnyjað samning við Genius Sports varðandi umsýslu-, móta- og tölfræðikerfi
sambandsins. KKÍ fær afnot af öllum þessum kerfum fyrirtækisins. Samningnum fylgir að
Genius Sports fær einkaréttinn af tölfræðinni til frekari nota og ráðstöfun á henni.
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KKÍ 60 ára · 29. janúar 2021
KKÍ náði þeim áfanga að verða 60 ára 29. janúar síðastliðinn, en sambandið var formlega
stofnað sunnudaginn 29. janúar 1961. Körfubolti hafði verið stundaður hér á landi um
nokkurt skeið áður en kom að stofnun KKÍ, en eftir dugnað stórhuga baráttumanna tókst
að setja KKÍ á stofn. Þessum einstaklingum eigum við körfuboltafólk mikið að þakka. Það
gekk þó ekki þrautalaust fyrir sig þar sem nokkur andstaða var við fjölgun sérsambanda á
þessum tíma. Bogi Þorsteinsson varð fyrsti formaður KKÍ og var einn af þeim barðist hvað
mest fyrir stofnun samabandsins.
Fræðsla og útbreiðsla
Vinsældir körfuboltanns hefur aukist jafnt og þétt á undandörnum árum og áratugum og í
dag er körfubolti einn vinsælasta íþróttagrein landsins. Körfubolti er ein útbreiddasta og
fjölmennasta íþróttagrein landsins samkvæmt nýjustu tölum úr tölfræði ÍSÍ.

Iðkendur í körfubolta eru 8.313, en íþróttin er þá orðin fimmta fjölmennasta íþróttagrein
landsins. Körfubolti er nú stundaður í 24 af 25 íþróttahéruðum landsins. Ávallt er unnið er
að því fjölga körfuknattleiksfélögum og er nýjum félögum veitt aðstoð og fylgst vel með
þeirra starfi. Undanfarin ár hefur KKÍ og í samráði við Domino´s og FIBA gefið um 2000 bolta
af öllum stærðum til félaganna, skóla og stofnanna.
KKÍ hefur aðstoð Hauka í kringum æfingar barna með með sérþarfir. KKÍ, ÍF og Errea afhentu
þessum börnum og þjálfurum þeirra landsliðsbúning merktan hverjum og einum ásamt
landsliðs hettupeysu merkta ÍSLAND-KÖRFUBOLTI og var mikil ánægja hjá krökkunum með
gjafirnar. Kristinn Jónasson og Thelma Þorbergsdóttir komu verkefninu af stað og hafa stýrt
því með dugnaði sínum og áhuga.
Þjálfara- og dómaranámskeið hafa verið haldin ásamt ritaraborðs- og tölfræðinámskeiðum. KKÍ hvetur félögin til að nýta sér vel þessi námskeið til að efla innra starf
félaganna. Aðildarfélög KKÍ eru hvött til að senda einstaklinga á þessi námskeið og einnig
að óska eftir námskeiðum til sín.
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Sérstök ráðstefna til að fjölga konum í dómgæslu var haldin haustið 2019 og komu FIBA
dómararnir Kati Nynas og Karolina Andersson frá Finnlandi og héldu erindi um stöðu
kvenndómara í boltagreinum.
Frekari upplýsingar um fræðslu- og útbreiðlsumál er að finna í skýrslu fræðslunefndar.
Fjölmiðlar
Það er KKÍ mikilvægt að eiga gott og vandað samstarf við fjölmiðla. Þetta samstarf hefur
gengið vel og heilt yfir verið körfuboltanum á Íslandi til framdrátta. Fjölmiðlar eiga stóran
hlut í miklum vexti körfuboltans á liðnum árum, enda umfjöllun þeirra verið í senn viðamikil
og fagleg.

Íþróttamiðstöðin í Laugardal - samstarf við ÍSÍ, UMFÍ, önnur sérsambönd og íþrótta- og
héraðsbandalög.
Eins og gefur að skilja er mjög mikið samstarf og samgangur við stjórn og starfsfólk ÍSÍ,
önnur sérsambönd, íþrótta- og héraðsbandalögin og UMFÍ. Í íþróttamiðstöðinni starfar fólk
með mikla reynslu og þekkingu sem oft er miðlað á milli sambandsaðila. KKÍ þakkar það
góða samstarf sem er í íþróttamiðstöðinni þvert á íþróttagreinar og íþrótta- og
héraðsbandalögin.
Alþjóðastarfið
Alþjóðlega starfið er mikilvægt og stór þáttur í starfsemi sambandins hefur vaxið mikið á
undanförnum árum. Eitt af því sem heimsfaraldur COVID-19 hefur sýnt er að í mörgum
tilfellum er alveg jafn árangursríkt að halda fjarfundi, en sú tækni hefur verið notuð mikið
frá því í mars 2020. Fyrir hönd KKÍ hafa Hannes S. Jónsson formaður, Guðbjörg Norðfjörð
Elíasdóttir varaformaður, Kristinn Geir Pálsson afreksstjóri og Snorri Örn Arnaldsson
mótastjóri séð um alþjóðlegt samstarf.
Norðurlöndin starfa mikið saman og og funda regluega en Hannes S. Jónsson stýrir þessu
samstarfi fyrir KKÍ þar til í október á þessu ári þegar Svíar taka við.
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Í maí 2019 fór þing FIBA Europe fram, en töluverð átök voru á þinginu í aðdraganda kosninga
til stjórnar og eftir kosningu einnig.
Hannes S. Jónsson var ekki endurkjörinn í stjórn FIBA Europe.
Hannes situr áfram í nefndum á vegum FIBA og FIBA Europe.
Afreks- og landsliðsmál
Afreks- og landsliðsmálin eru mjög umfangsmikil í starfsemi sambandsins og á sama tíma
eru gerðar miklar kröfur til landsliðanna og til skrifstofu KKÍ varðandi aðbúnað liðanna.
Kröfur FIBA eru miklar í keppnishaldinu og margt sem þarf að hafa í huga er snýr er afreksog landsliðsmálunum.
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Undanfarin ár hefur verið mikið rætt og unnið að að því að landsliðin okkar eignist
varanlegan þjóðarleikveikvang. Í ársbyrjun 2020 skipaði Lilja Alfreðsdóttir mennta- og
menningarmálaráðherra vinnuhóp um þjóðarleikvang fyrir inniíþróttir og er Hannes S.
Jónsson formaður KKÍ einn þeirra sem skipaður var í hópinn. Hópurinn skilaði skýrslu á
haustdögum 2020 og fékk í framhaldinu það hlutverk að vinna málið áfram. Bjartsýni ríkir á
að málið verði klárað á næstu mánuðum og að hægt verði að hefja byggingu
þjóðarleikvangs fyrir inniíþróttir á allra næstu árum. Landsliðum okkar sem og annarra
íþróttagreina vantar tilfinnanlega varanlegt heimili, en þjóðarleikvangur sem uppfyllir kröfur
FIBA og annarra alþjóðasamband leysir þann vanda.

Þar sem landsliðstarfið er mjög umfangsmikið og mikill fjöldi æfinagrtíma sem þarf að
koma fyrir getur oft verið erfitt að finna tíma fyrir allar þessar æfingar og þakkar KKÍ
aðildarfélögum sínum og sveitarfélögum fyrir góða aðstoð og stuðning við landsliðsstarfið.
KKÍ og HR hafa unnið saman frá árinu 2017 en HR sé um mælingar á nokkrum landsliðum,
og munu niðurstöður þeirra nýtast báðum aðilum. Samstarfið felur í sér að
meistaranámsnemi í íþróttafræðum í HR gerir yfirgripsmikla rannsókn á landsliðum KKÍ og
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eru mælingar og niðurstöður nýttar í meistararitgerð í íþróttavísindum og þjálfun.
Rannsóknin er gerð í nánu samstarfi við þjálfarateymi landsliðs og leikmanna.
Frekari upplýsingar um afreks- og landsliðsmál er að finna í skýrslu afreksnefndar.
Lyfjamál
Lyfjapróf í körfuknattleik (þvagprufur) teknar af Lyfjaeftirliti Íslands:
Frá mars 2019 - mars 2020:
Konur: 3 utan keppni, 6 í keppni
Karlar: 5 utan keppni, 4 í keppni
Frá mars 2020 - mars 2021:
Konur: 3 utan keppni, 2 í keppni
Karlar: 5 utan keppni
Öll sýnin reyndust neikvæð.
Fræðslumálin munu færast í aukana á þessu ári þar sem alþjóðlegur staðall um fræðslu
(International Standard for Education) er nýtilkominn. Nýjar lyfjareglur WADA hafa tekið gildi
um allan heim og gilda næstu sex árin og samhliða því tóku nýjar Lyfjareglur Lyfjaeftirlits
Íslands gildi, en þær byggjast á Alþjóðalyfjareglunum. Þar sem Lyfjaeftirlit Íslands er
sjálfstæð lyfjaeftirlitsstofnun, taka Lyfjareglur Lyfjaeftirlits Íslands við af Lögum ÍSÍ um
lyfjamál og eru gildandi reglur í lyfjamálum á Íslandi.
Mikilvægt er að íþróttamenn séu áfram vel upplýstir um þær reglur sem í gildi eru er varða
málaflokkinn. Mikilvægt er að íþróttamenn taki vara á sér og gangi úr skugga um að lyf er
þeim eru ávísuð innihaldi ekki efni af bannlista. Varúðar þarf einnig að gæta við inntöku
fæðubótarefna því íþróttamaður ber alltaf ábyrgð á því sem hann neytir.
Alþjóðlegir dómarar, eftirlitsmenn og dómaraleiðbeinandi
Á dómaralista KKÍ hjá FIBA eru þeir Aðalsteinn Hjartarson, Davíð Tómas Tómasson,
Jóhannes Páll Friðriksson, Ísak Ernir Kristjánsson og sá allra nýjasti er Bjarki Þór Davíðsson.
FIBA eftirlitsmenn eru Jón Bender og Rúnar Birgir Gíslason. Kristinn Óskarsson er
alþjóðlegur dómaraleiðbeinandi.
Fyrirkomulagið er þannig að annað hvert ár fá aðildarþjóðir FIBA pláss fyrir ákveðinn fjölda
dómara og eftirlitsmanna út frá árangri landsliða og félagsliða í alþjóðlegum keppnum.
Frekari upplýsingar um dómaramál er að finna í skýrslu dómaranefndar
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Heiðursveitingar
Sunnudaginn 29. september varð Keflavík, Íþrótta- og Ungmennafélag, 90 ára og hélt af því
tilefni afmælishóf í Íþróttahúsi sínu Blue-höllinni að Sunnubraut. Hannes S. Jónsson,
formaður KKÍ, og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir, varaformaður KKÍ, mættu í afmælið,
óskuðu félaginu til hamingju með áfangan.
Í tilefni afmælisins heiðruðu þau Hannes og Guðbjörg nokkra einstaklinga fyrir mikil og góð
störf fyrir körfuboltann. Björg Hafsteinsdóttir og Kristinn Óskarsson voru sæmd Gullmerki
KKÍ og Silfurmerki KKÍ fendu þau Einar Hannesson, Einar Skaftason, Rúnar Georgsson og
Sigurður Ingimundarson. Þá hlaut Anna María Sveinsdóttir Gullmerki KKÍ einnig í 50 ára
afmæli sínu í október sem Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir, varaformaður afhenti henni.
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Á Dómaraþingi KKDÍ í júní 2020 afhenti Hannes Jónsson formaður Einari Þór
Skarphéðinssyni dómara til 30 ára silfurmerki KKÍ fyrir góð og mikilvæg störf fyrir
körfuknattleikshreyfinguna, en Einar hefur verið dómari, þjálfari, leikmaður og sjálfboðaliði
í rúm 40 ár.
Einar Bollason heiðurskrosshafi KKÍ var þann 17. júní 2020 sæmdur riddarskross hinnar
íslensku fálkaorðu af forseta Íslands Guðna Th. Jóhannessyni. Einar hlaut riddarakross fyrir
framlag sitt til íþrótta og störf í ferðaþjónustu.
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Móthaldið
Mótahald KKÍ hefur vaxið hröðum skrefum síðustu ár, en það endurspeglar góða og vaxandi
stöðu körfuknattleiksíþróttarinnar hér á landi ásamt því öfluga starfi sem aðildarfélög KKÍ,
hringinn um landið, standa fyrir. Þessi samantekt birtist í stuttri skýrslu mótanefndar um
stöðu mótamála, en hana má nálgast á eftirfarandi tengli:
https://www.kki.is/frettir/frett/2020/07/09/Motahald-KKI-reglulegurvoxtur/?pagetitle=M%c3%b3tahald+KK%c3%8d+-+reglulegur+v%c3%b6xtur
Þar sem móthald KKÍ er mjög umfangsmikið er afar brýnt að forsvarfólk félaganna sæki þá
fundi sem haldnir eru varðandi mótahaldið og kynni sér það sem snýr að móthaldi sérlega
vel.
Frekari upplýsingar um mótahaldið má finna í skýrslum mótanefndar, dómaranefndar og
aga- og úrskurðarnefndar
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Diploma námskeiði fyrir sjúkraþjálfara sem var sérmiðað að körfuknattleik
Í lok janúar 2021 stóðu KKÍ og Atlas endurhæfing fyrir sérstöku Diploma námskeiði fyrir
sjúkraþjálfara sem var sérmiðað að körfuknattleik. Þetta er í fyrsta sinn sem sérstakt
námskeið er haldið sérmiðað og eingöngu með körfuknattleik sem viðfangsefni að því er
best vitað og er KKÍ eitt af fyrstu sérsamböndunum til að koma á fót þessu verkefni.
Vonir standa til að allir þeir sjúkraþjálfarar sem fari í verkefni fyrir KKÍ hafi lokið
námskeiðinu. Einnig er stefnt að því að KKÍ bjóði uppá námskeið sem þetta fyrir
sjúkraþjálfara aðildarfélaga sinna.

Alls voru 9 sjúkraþjálfarar sem sátu námskeiðið og var almenn ánægja með hvernig til tókst.
Kennarar voru Valgeir Viðarsson og Róbert Magnússon frá Atlas endurhæfingu.
Körfuknattleiksfólk ársins 2019 og 2020
Í lok hvers árs velja sérsambönd ÍSÍ íþróttamenn sinna íþróttagreina. Hjá KKÍ er það þannig
að stjórn, afreksnefnd, starfsmenn skrifstofu og landsliðsþjálfarar velja körfuknattleiksfólk
ársins.
2019 Körfuknattleikskarl ársins · Martin Hermannsson
2019 Körfuknattleikskona ársins · Helena Sverrisdóttir
Aðrar sem fengu atkvæði í stafrófsröð eru:
Guðbjörg Sverrisdóttir, Gunnhildur Gunnarsdóttir, Hallveig Jónsdóttir, Hildur Björg
Kjartansdóttir, Lovísa Björt Henningsdóttir, Sara Rún Hinriksdóttir, Thelma Dís Ágústsdóttir
og Þóra Kristín Jónsdóttir.
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Aðrir sem fengu atkvæði í stafrófsröð:
Elvar Már Friðriksson, Haukur Helgi Briem Pálsson, Kristófer Acox, Jón Axel Guðmundsson
og Tryggvi Snær Hlinason.
2020 Körfuknattleikskarl ársins · Martin Hermannsson
2020 Körfuknattleikskona ársins · Sara Rún Hinriksdóttir
Aðrar sem fengu atkvæði eru í stafrófsröð:
Bríet Sif Hinriksdóttir, Hallveig Jónsdóttir, Helena Sverrisdóttir, Hildur Björg
Kjartansdóttir, Thelma Dís Ágústsdóttir og Þóra Kristín Jónsdóttir
Aðrir sem fengu atkvæði eru í stafrófsröð:
Elvar Már Friðriksson, Haukur Helgi Briem Pálsson, Hörður Axel Vilhjálmsson, Jón Axel
Guðmundsson og Tryggvi Snær Hlinason.

19

Íþróttamaður ársins 2019 og 2020
Á árlegu hófi ÍSÍ og samtaka íþróttafréttamanna 28. desember 2019 var kvennalið Vals
kjörið lið ársins 2019 og Martin Hermansson varð í 2. sæti í kjöri Íþróttamanns ársins 2019.
Martin var aftur kjörinn í 2. sætið árið 2020, auk þess sem Tryggvi Snær Hlinason var kjörinn
í 10. sætið.
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Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs
Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs tók til starfa á vormánuðum 2020 eftir að
mennta- og menningarmálaráðuneytið setti lög um starfið haustið 2019.
Samskiptaráðgjafi hefur það markmið að auka öryggi í íþrótta- og æskulýðsstarfi barna,
ungmenna og fullorðinna. Markmiðið er að allir geti tekið virkan þátt á sínum vettvangi og
jafnframt leitað sér aðstoðar eða leitað réttar síns vegna atvika og misgerða sem hafa átt
sér stað án þess að óttast afleiðingar.
Þjónusta og ráðgjöf samskiptaráðgjafa stendur öllum þeim til boða sem tilheyra skipulögðu
íþrótta- og æskulýðsstarfi á landinu. Til samskiptaráðgjafa er hægt að leita með mál er
varða andlegt-, líkamlegt- og kynferðislegt ofbeldi og áreitni, einelti og önnur sambærileg
tilvik sem hafa komið upp á vettvangi íþrótta- eða æskulýðsstarfs. Einnig mun
samskiptaráðgjafi koma á samræmdum viðbragðsáætlunum á landsvísu í þessum
málaflokkum.
Starfi samskiptaráðgjafa sinnir Sigurbjörg Sigurpálsdóttir sem er klínískur sálfræðingur
með aðsetur í húsnæði Domus Mentis Geðheilsustöðvar. Hægt er að hafa beint samband
við hana og er hún með símatíma alla þriðjudaga kl. 10-11, í síma 839-9100. Utan þess
tíma er hægt að hringja í símanúmerið en ekki alltaf öruggt að ná samtali. Einnig er hægt
að senda tölvupóst á sigurbjorg@dmg.is sem verður svarað eins fljótt og hægt er.
Eftir samtal eða fyrstu samskipti við samskiptaráðgjafa er boðið upp á viðtal ef málið varðar
áreitni, ofbeldi eða einelti. Þá er frekari upplýsinga aflað og í kjölfarið eru næstu skref
ákveðin, ávallt í samráði við þann sem leitar til samskiptaráðgjafa. Einnig er hægt að leita
eftir ráðgjöf hjá samskiptaráðgjafa, ekki þarf að fara lengra með mál ef viðkomandi kýs það
ekki.
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Samskiptaráðgjafi er óháður aðili sem getur aðstoðað og leiðbeint einstaklingum sem telja
sig hafa verið beittir ofbeldi eða misrétti í íþrótta- eða æskulýðsstarfi. Þjónusta
samskiptaráðgjafa er gjaldfrjáls.
Heimasíða samskiptaráðgjafa er https://www.samskiptaradgjafi.is/ og mun hún þjóna sem
upplýsinga- og fræðslusíða starfsins. Hægt er að setja sig í samband við samskiptaráðgjafa
í gegnum síðuna, tilkynna atvik og fá ráðgjöf eða aðrar upplýsingar.

Skýrsla mótanefndar KKÍ 2019-2021
Mótanefnd er skipuð þeim Lárusi Blöndal, formanni, Guðna Guðnasyni og Bjarka
Þorsteinssyni.
Tímabilið 2019-2020
Tímabilið 2019-2020 voru 35 félög skráð til leiks, en það eru tveimur félögum meira en
tímabilið á undan.
Í meistarakeppni var leikið í Origo höll Vals, heimavelli Íslandsmeistara kvenna. Í
karlaleiknum mættust Íslandsmeistarar KR og bikarmeistarar Stjörnunnar og hafði Stjarnan
betur 89-77. Í kvennaleiknum áttu Íslandsmeistarar Vals og Stjarnan að mætast, en
Stjarnan hafði tapað gegn Val í bikarúrslitum. Stjarnan dró hins vegar lið sitt úr keppni og
því var liði Keflavíkur boðið sætið, en Keflavík hafði tapað í undanúrslitum bikarkeppninnar.
Svo fór að Valur vann 105-81.
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Geysisbikarkeppni KKÍ var haldin með sama sniði og árið á undan, en allir úrslitaleikirnir voru
leiknir í Laugardalshöll í umsjón KKÍ. Leikir meistaraflokka voru allir sýndir í beinni
útsendingu á RÚV eða RÚV2 ásamt úrslitaleik unglingaflokks karla. Til stóð að sýna
bikarúrslitaleik 10. flokks stúlkna í beinni á RÚV2, en fresta þurfti leiknum vegna veðurs og
fór hann fram eftir bikarúrslitaleik kvenna í staðinn. Þeir leikir sem voru ekki í beinni
útsendingu á RÚV eða RÚV2 voru sýndir beint á Youtube síðu KKÍ. Í bikarúrslitaleik karla hafði
Stjarnan betur gegn Grindavík og í bikarúrslitaleik kvenna hafði Skallagrímur betur gegn KR.
Íslandsmóti allra deilda og flokka tímabilið 2019-2020 var slitið laugardaginn 14. mars
vegna heimsfaraldurs COVID-19, en þá höfðu yfirvöld stöðvað allar æfingar og keppni og
ekki var fyrirséð að hægt yrði að hefja æfingar aftur fyrr en í maí, rúmum sjö vikum seinna.
Keppni lauk því ekki með hefðbundnum hætti.
Stjórn KKÍ sendi frá sér eftirfarandi tilkynningu til aðildarfélaga sambandsins þann 14. mars
2020.
Öllum er ljóst að uppi eru algjörlega fordæmalausar aðstæður í
þjóðfélaginu vegna heimsfaraldurs Kórónaveirunnar. Stjórn og
starfsmenn KKÍ funduðu í morgun til að fara yfir þá stöðu sem upp er
komin og hvernig bregðast skuli við með mótahaldið. Mótanefnd og
stjórn KKÍ hefur til hliðsjónar h) lið 3. greinar reglugerðar um mótanefnd,
en þar segir um hlutverk mótanefndar, „að gera tillögu að
mótafyrirkomulagi til stjórnar KKÍ ef ljóst er að mótahald verði ekki með
þeim hætti sem tilgreint er í reglugerð um körfuknattleiksmót.“ Í þeim
aðstæðum sem uppi eru, þar sem ríkisstjórn Íslands að tillögu
sóttvarnarlæknis hefur sett á fjögurra vikna samkomubann, er ljóst að
mótahald verður ekki með þeim hætti sem tilgreint er í reglugerð um
körfuknattleiksmót.
Í ljósi þessa hefur stjórn KKÍ ákveðið eftirfarandi:
Íslandsmóti 2019-2020 er lokið í eftirfarandi flokkum og deildum. Í
umræddum deildum og flokkum verður enginn deildar- eða
Íslandsmeistari krýndur tímabilið 2019-2020.
- 2. deild karla
- 2. deild kvenna
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- 3. deild karla
- unglingaflokkur karla
- stúlknaflokkur
- drengjaflokkur
- 10. flokkur drengja og stúlkna
- 9. flokkur drengja og stúlkna
- 8. flokkur drengja og stúlkna
- 7. flokkur drengja og stúlkna
- minnibolti 11 ára drengja og stúlkna
- minnibolti 10 ára drengja og stúlkna
Íslandsmóti Domino’s deilda karla og kvenna ásamt 1. deilda karla og
kvenna er frestað meðan samkomubann er. Endanleg ákvörðun um
framhald þessara deilda verður tilkynnt í síðasta lagi á miðvikudag
18.3.2020 þegar íþróttahreyfingin hefur fengið rými til að ræða frekar við
sóttvarnarlækni og almannavarnir um þá stöðu sem er uppi og með
hvaða hætti samkomu- og nálægðarbann hefur áhrif á
íþróttahreyfinguna.
Ef stjórn KKÍ ákveður að ljúka keppnistímabilinu 2019-2020 í tveimur
efstu deildum karla og kvenna, mun stjórnin funda áfram og ræða hvort
og þá hvernig lið verði flutt milli deilda. Ótímabært er að fara nánar út í
það á þessari stundu.

Þegar ljóst var að ekki yrði hægt að hefja æfingar aftur fyrr en í fyrsta lagi í lok apríl og að
öllum líkindum ekki fyrr en í byrjun maí var ljóst að ekki yrði hægt að leika fleiri leiki
keppnistímabilið 2019-2020. Stjórn KKÍ fékk því það vandasama og flókna verkefni að skera
úr um hvernig lokaniðurstaða keppnistímabilsins yrði og hvernig lið myndu færast á milli
deilda.
Stjórn KKÍ komst að niðurstöðu eftir mikil fundarhöld, en eftirfarandi tilkynning var send á
aðildarfélög sambandsins miðvikudaginn 18. mars 2020.
Stjórn KKÍ fundaði í hádeginu í dag til að ræða framhald Domino´s deilda
og 1. deilda karla og kvenna. Það er ekki ofsögum sagt að þær aðstæður
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sem uppi eru í dag eru án fordæma og því var það verkefni sem beið
stjórnar KKÍ vandasamt og krefjandi.
Fyrir fundinn höfðu starfsmenn KKÍ teiknað upp nokkrar sviðsmyndir
með mismunandi útfærslum af keppnisfyrirkomulagi að loknu
samkomubanni. Stjórn KKÍ ræddi þessar sviðsmyndir á fundi sínum í dag
og þá möguleika sem þær fela í sér. Vitað var að allar þær ákvarðanir
sem hægt var að taka eru erfiðar og að einhverju leyti slæmar, sér í lagi
þar sem ekki verður hægt að nýta reglugerðir sambandsins.
Vitað er að talsverð óvissa er framundan hvað varðar stöðu erlendra
leikmanna og möguleika þeirra til að snúa aftur til landsins þegar rofar
til. Ekki er vitað vitað hvort og hvaða leikmenn geta hugsanlega snúið
aftur til Íslands þegar mótið yrði sett á að nýju. Þar eru það ekki aðeins
aðgerðir íslenskra yfirvalda sem geta haft áhrif þar heldur aðgerðir
annarra stjórnvalda eins og við höfum séð í fréttum undanfarna daga.
Einnig er nokkur óvissa með hversu lengi samkomubann muni vara sem
og flækjustig og vandamál tengd liðsæfingum í samkomubanni. Einnig er
ekki ljóst hvort stjórnvöld muni grípa til harðari eða kraftmeiri aðgerða í
baráttu sinni.
Algjör óvissa er á þessari stundu hversu alvarleg áhrif kórónavírusinn og
COVID-19 sjúkdómurinn muni hafa á leikmannahópa, þjálfarateymi,
dómara, sjálfboðaliða og annað starfslið félaga í umræddum deildum.
Mikilvægt er að huga að öllum þeim þátttakendum sem koma að leiknum
og getu félaga til að tefla fram liði/leikmönnum með þjálfurum, sem og
getu félaga til að sjá um heimaleiki sína og að hafa fullfríska dómara. KKÍ
þarf, eins og aðrir í þjóðfélaginu að huga að heilsu og heilbrigði allra
þeirra sem að íþróttinni koma.
Af samtölum íþróttahreyfingarinnar við yfirvöld má skilja að það fjögurra
vikna samkomubann sem sett hefur verið sé lágmark, það hefur og
komið fram á daglegum blaðamannafundum almannavarna að ekki er
víst að fjórar vikur dugi og að líkön þeirra geri ráð fyrir að þjóðfélagið
verði að einhverju leyti í lamasessi fram á sumarmánuði vegna
kórónavírussins. Aðgerðir stjórnvalda hafa verið að herðast undanfarna
daga og óvíst hver staðan verður á næstu misserum vegna þess. Að
framansögðu má telja ljóst að ekki verður hægt að spila strax og
samkomubanni verður aflétt, einnig er ekki víst hvort lið verða
fullmönnuð. Ómögulegt yrði því að festa dagsetningar að loknu því
ástandi sem nú ríkir.
Það óvænta rof sem orðið hefur á keppnisdagatalinu, ásamt þeirri óvissu
sem fylgir um áframhaldandi aðgerðir stjórnvalda í baráttunni gegn
kórónaveirunni og áhrif veirunnar á félög KKÍ voru að endingu það
leiðarljós sem stjórn sambandsins fylgdi. Allir eru meðvitaðir um að
engar ákvarðanir eru í boði þar sem allir njóta algjörrar sanngirni, þar
sem eina rétta og sanngjarna niðurstaðan fæst með því að klára
deildar- og úrslitakeppnir. Í grunninn má segja að allar ákvarðanir verði
rangar, en hlutverk stjórnar KKÍ er þá að taka ákvörðun sem hún telur
besta fyrir körfuknattleikshreyfinguna til lengri tíma litið.
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Niðurstaða stjórnar KKÍ við það ástand sem við blasir er því að ekki
verður keppt frekar á keppnistímabilinu 2019/2020. Einnig samþykkti
stjórn KKÍ eftirfarandi á fundi sínu, miðvikudaginn 18. mars 2020
1. Enginn Íslandsmeistari verður krýndur tímabilið 2019/2020.
2. Sú niðurstaða sem deildarkeppni Domino´s deilda og 1. deilda
hefur þegar gefið okkur ræður.
i. Fjölnir fellur niður í 1. deild karla.
ii. Valur er deildarmeistari Domino´s deildar kvenna og Fjölnir
deildarmeistari 1. deildar kvenna.
3. Núverandi stöðutafla er lokastaða Domino´s deilda og 1. deilda
tímabilið 2019/2020. Það þýðir að,
i. Stjarnan er deildarmeistari Domino´s deildar karla.
ii. Höttur er deildarmeistari 1. deildar karla og vinnur sér sæti
í Domino’s deildinni tímabilið 2020/2021. Engin frekari
breyting verður á Domino´s deild karla.
iii.
Grindavík fellur úr Domino´s deild kvenna. Fjölnir er
deildarmeistari 1. deildar kvenna og vinnur sér sæti í
Domino’s deildinni tímabilið 2020/2021. Engin frekari
breyting verður á Domino´s deild kvenna.
Vegna þeirra aðstæðna sem uppi eru og hafa stuðlað að ótímabærum
lokum keppnistímabilsins 2019/2020 má ljóst vera að mörg félög muni
lenda í fjárhagsvanda vegna talsverðs tekjumissis. Það sama mun gilda
um fjárhag KKÍ. Það verður verðugt verkefni allra hlutaðeigandi að takast
á við þann vanda.
Stjórn og starfsmenn KKÍ vilja að lokum þakka aðildarfélögum
sínum innilega fyrir sýnda biðlund og mikinn skilning á við þessar erfiðu
aðstæður sem uppi eru. Við óskum ykkur alls hins besta í framhaldinu.
Áfram körfubolti.
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Með þessum hætti lauk keppnistímabilinu 2019-2020. Enginn verðlaun voru veitt til
leikmanna fyrir frammistöðu tímabilsins.
Mótanefnd stóð fyrir tveimur fundum fyrir keppnistímabilið. Í maí var haldinn
dagatalsfundur þar sem farið var yfir skipulag komandi tímabils og aðildarfélögum gefinn
kostur á að koma athugasemdum sínum á framfæri. Í lok ágúst var haldinn fundur með
unglingaráðum félaganna þar sem farið var yfir keppni yngri flokka á því tímabili sem
framundan var.
Tímabilið 2020-2021
Tímabilið 2020-2021 voru 33 félög skráð til leiks, en það eru tveimur félögum minna en
tímabilið á undan. Samstarfi félaga á Suðurlandi um lið FSu lauk og því var ekki keppt undir
þeirra merkjum, Grundarfjörður dró lið sitt úr keppni en stefndi á keppni í 4. deild karla og
Hörður sem tók þátt í 2. deild kvenna tímabilið á undan. Þróttur Vogum bættist við í 3. deild
karla. Vitað er af áhuga fleiri liða, sem ákváðu þó að bíða með þátttöku vegna aðstæðna.
Í meistarakeppni kvenna var leikið í Borgarnesi þar sem deildarmeistarar Vals mættu
bikarmeisturum Skallagríms, en ákveðið var að bjóða deildarmeisturum að taka sæti
Íslandsmeistara þar sem engir Íslandsmeistarar voru krýndir 2020. Skallagrímur hafði sigur
74-68.
Í meistarakeppni karla var leikið í Mathús Garðabæjar-höllinni þar sem deildarmeistarar
Stjörnunnar mættu fulltrúum bikarkeppninnar, Grindavík, en Grindavík tapaði í bikarúrslitum
fyrir Stjörnunni. Stjarnan hafði sigur 106-86.
Domino‘s deild karla er skipuð 12 liðum og eru Höttur nýliðar í deildinni. Aðeins tókst að leika
fyrstu umferð Domino‘s deildar karla áður en keppni var stöðvuð af yfirvöldum 7. október
2020 og æfingar bannaðar á höfuðborgarsvæðinu. Almennt æfingabann var sett á 31.
október og stóð til 8. desember 2020. Keppni var heimiluð að nýju 13. janúar 2021, en önnur
umferð Domino‘s deild karla var leikin 14.-15. janúar 2021. Leiknar voru níu umferðir frá 14.
janúar til 12. febrúar, en þá tók landsleikjahlé við. Keppni Domino‘s deildar karla hófst aftur
28. febrúar eftir landsleikjahlé, en fyrirhugað er að deildarkeppni ljúki 15. apríl.
Domino‘s deild kvenna er skipuð 8 liðum og eru Fjölnir nýliðar í deildinni. Það tókst að hefja
þriðju umferð áður en keppni var stöðvuð af yfirvöldum 7. október 2020 og æfingar
bannaðar á höfuðborgarsvæðinu. Vegna frestana sem komu til vegna COVID-19 þá höfðu
liðin leikið mismarga leiki. Almennt æfingabann var sett á 31. október og stóð til 8.
desember 2020. Keppni var heimiluð að nýju 13. janúar 2021, en önnur umferð Domino‘s
deild kvenna var leikin 13. janúar 2021. Leiknar voru fimm umferðir frá 13.-27. janúar, en þá
tók landsleikjahlé við. Keppni Domino‘s deildar kvenna hófst aftur 17. febrúar eftir
landsleikjahlé, en fyrirhugað er að deildarkeppni ljúki 17. apríl. Stjórn KKÍ ákvað, að tillögu
mótanefndar, að fækka umferðum Domino‘s deildar kvenna úr fjórum í þrjár, en hvert lið
deildarinnar mun þá leika samtals 21 leik á keppnistímabilinu 2020-2021.
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1. deild karla er skipuð 9 liðum, en lið Snæfells dró sig úr keppni stuttu fyrir fyrstu umferð.
Fyrsta umferð var leikin áður en keppni var stöðvuð af yfirvöldum. Keppni var bönnuð af
yfirvöldum 7. október 2020 og æfingar bannaðar á höfuðborgarsvæðinu. Almennt
æfingabann var sett á 31. október og stóð til 8. desember 2020. Keppni var heimiluð að nýju
13. janúar 2021, en önnur umferð 1. deildar karla var leikin 15. janúar 2021. Fyrirhugað er
að deildarkeppni ljúki 12. apríl. Félög í 1. deild karla óskuðu eftir því fyrir upphaf
keppnistímabilsins að leikin yrði tvöföld umferð í stað þrefaldrar umferðar, en það var
samþykkt af stjórn KKÍ. Af þeim sökum leikur hvert lið deildarinnar 16 leiki á
keppnistímabilinu 2020-2021.
1. deild kvenna er skipuð 9 liðum. Liðin léku einn til fjóra leiki áður en keppni var stöðvuð af
yfirvöldum. Keppni var bönnuð af yfirvöldum 7. október 2020 og æfingar bannaðar á
höfuðborgarsvæðinu. Almennt æfingabann var sett á 31. október og stóð til 8. desember
2020. Keppni var heimiluð að nýju 13. janúar 2021, en önnur umferð 1. deildar kvenna var
leikin 16. janúar 2021. Fyrirhugað er að deildarkeppni ljúki 17. apríl. Stjórn KKÍ ákvað, að
tillögu mótanefndar, að fækka umferðum 1. deildar kvenna úr þremur í tvær, en hvert lið
deildarinnar mun þá leika samtals 18 leiki á keppnistímabilinu 2020-2021.
2. deild karla er skipuð 12 liðum. Liðin léku einn til tvo leiki áður en keppni var stöðvuð af
yfirvöldum. Æfingabann neðri deilda stóð lengur, en æfingar þeirra hófust aftur 13. janúar.
Keppni 2. deildar karla hófst að nýju 13. febrúar. Stjórn KKÍ ákvað, að tillögu mótanefndar,
að fækka umferðum 2. deildar karla úr tveimur í eina, en hvert lið deildarinnar mun þá leika
samtals 11 leiki á keppnistímabilinu 2020-2021.
3. deild karla er skipuð 6 liðum. Keppni var ekki hafin í deildinni þegar keppni var stöðvuð af
yfirvöldum. Æfingabann neðri deilda stóð lengur, en æfingar þeirra hófust aftur 13. janúar.
Keppni 3. deildar karla hófst 13. febrúar. Stjórn KKÍ ákvað, að tillögu mótanefndar, að fækka
umferðum 3. deildar karla úr tveimur í eina, en hvert lið deildarinnar mun þá leika samtals 5
leiki á keppnistímabilinu 2020-2021.
Til stóð að halda keppni í 2. deild kvenna og 4. deild karla, en deildirnar eru utandeildir. Engin
keppni hefur farið fram í þessum deildum á tímabilinu og ólíklegt má teljast að keppt verði í
deildunum fyrr en tímabilið 2021-2022.
Bikarkeppni meistaraflokka verður ekki leikin með hefðbundnu sniði vegna takmarkana
yfirvalda, en ekki tókst að hefja leik áður en keppni var stöðvuð. Í stað venjulegrar bikarviku,
þar sem undanúrslit meistaraflokka ásamt bikarúrslitum allra flokka eru leikin, þá verða
bikarúrslit meistaraflokka leikin laugardaginn 1. maí í Smáranum í Kópavogi. Breyttur
leikstaður kemur til vegna vatnsskemmda sem urðu á gólfi Laugardalshallar, en
Laugardalshöll verður ekki leikhæf að nýju fyrr um mitt ár. Fyrirkomulag bikarkeppni
meistaraflokka verður eftirfarandi:
-

lið 1. deildar karla leika um fjögur laus sæti í 16 liða úrslitum, en öll lið
Domino‘s deildar karla komast beint í 16 liða úrslit. Leikið verður á um þriggja
daga fresti, 16-, 8- og 4-liða úrslit, og eins og fyrr segir, úrslit í Smáranum í
Kópavogi 1. maí. Undankeppni 1. deildar er leikin sitt hvoru megin við
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-

lokaumferð 1. deildar karla, en 16, 8 og undanúrslit eru leikin að lokinni
deildarkeppni Domino‘s og 1. deilda karla.
Í bikarkeppni kvenna eru 16 lið skráð úr Domino‘s og 1. deildum kvenna og
fara þau öll áfram í 16 liða úrslit, sem hefst að lokinni deildarkeppni.

Mótanefnd stóð fyrir einum fundi fyrir keppnistímabilið. Í maí var haldinn dagatalsfundur þar
sem farið var yfir skipulag komandi tímabils og aðildarfélögum gefinn kostur á að koma
athugasemdum sínum á framfæri. Ekki gafst færi á að halda fund með unglingaráðum
félaganna í ágúst vegna samkomutakmarkana.

Skýrsla dómaranefndar KKÍ 2019-2021
Stjórn KKÍ skipaði eftirtalda einstaklinga í dómaranefnd KKÍ:
Jón Bender formaður, Rögnvaldur Hreiðarsson og Aðalsteinn Hrafnkelsson.
Starfssemi dómaranefndar var með nokkuð breyttum hætti vegna COVID-19. Haustfundur
2019 var með hefðbundnum hætti en það voru gestafyrirlesarar Kati Nynäs og Karolina
Andersson frá Finnlandi. Degi fyrir haustfundinn höfðu þær einnig haldið opinn fyrirlestur
um konur í dómarastarfinu í samvinnu við dómaranefnd KKÍ, Háskólann í Reykjavík og
Félagsmálaráðuneytið.

Nefndin stóð að rúmlega 20 fræðslufundum eftir að mótahald var lagt niður árið 2020. Sjö
fundanna voru í samvinnu við IBA í gegnum SCOD verkefnið, aðrir fræðslufundir voru hluti
af fræðslufundarröð sem Kristinn Óskarsson, FIBA Instructor, stýrði en margir dómarar og
eftirlitsmenn komu að fræðslunni. Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur heimsótti einn
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fundinn og fræddi dómara. Fræðslufundir fyrir þjálfara voru haldnir að hausti bæði árin og
stýrðu Jón Bender og Kristinn Óskarsson þeim. Fyrri fundurinn var haldinn í Laugardalnum
og sá seinni var haldinn í gegnum Zoom fjarfundabúnað. Dómarar þreyttu þrekpróf og
stunduðu endurmenntun sína á www.basketref.com en þar taka dómarar þrjú próf í mánuði
ásamt annarri vinnu á vefnum.
Nefndin raðaði á alla leiki í meistaraflokkum karla og kvenna, unglingaflokki karla,
stúlknaflokki og hjá drengjaflokki var raðað hjá þeim félögum sem óskuðu þess en það eru
orðin all flest félögin sem að óska þess. Nokkur félög úti á landi fengu undanþágu frá
niðurröðun vegna mikils ferðakostnaðar á þeim forsendum að þau myndu senda
einstaklinga á dómaranámskeið. Undanþágan hefur verið tekin af Snæfelli þar sem að
Snæfell uppfyllti ekki skilyrði undanþágunnar.
Raðað var á alla bikarleiki, úrslitaleiki og úrslitamót yngri flokka. Dómaranefnd raðaði 49
dómurum á 1125 leiki tímabilið 2019-2020 og 46 dómurum á 971 leik tímabilið 2020-2021.
Langtíma markmið dómaranefndar er að fjölga dómurum með réttindi sem dæma á vegum
KKÍ og að allir leikir á vegum KKÍ verði dæmdir af dómurum með réttindi. Lauslega áætlað
má reikna með að það þurfi um 100 dómara á dag þegar leikjafjöldinn er sem mestur. Í
bikarúrslitum yngri flokka 2020 var raðað þremur dómurum á leik. Í úrslitakeppum í tveimur
efstu deildum karla og kvenna hefur þremur dómurum verið raðað á leikina.
Fimm grunnnámskeið voru haldin í samvinnu við félögin á þessum tveimur árum en COVID
kom í veg fyrir fleiri slík námskeið. Þrjú annarstigs námskeið voru haldin á netinu haustið
2020 og skiluðu þau um 10 dómurum sem starfa þetta keppnistímabil sem vegur á móti
þeim sem hafa þurft að hætta. Fræðsla dómara færðist frá fræðslunefnd KKÍ til
dómaranefndar sumarið 2020.
Kristinn Óskarsson fór til Króatíu 2019 á námskeið fyrir FIBA leiðbeinendur. Jón Bender var
svo með Kristni á sama námskeiði 2020 en það námskeið var kennt með fjarfundabúnaði.
Kristinn starfaði áfram sem leiðbeinandi í Noregi í verkefni sem FIBA kallar Small Country
Officiating Development (SCOD). Hlutverk Kristins er að aðstoða Noreg við að efla
dómgæslu í landinu. Í júlí 2017 var Kristinn tilnefndur af FIBA sem leiðbeinandi í Frakklandi
á EM U16 kvenna A deild og 2018 var hann tilnefndur sem leiðbeinandi í Búlgaríu á EM U20
karla B-deild. Kristinn er það sem FIBA kallar FRIP Referee eða Regional Instructor og má
því sinna leiðbeinandahlutverkinu um alla Evrópu.
Dómarar voru minna á ferðinni nú vegna COVID-19 en í töflum hér fyrir neðan má sjá leiki
sem þeir dæmdu á vegum FIBA og einnig eru verkefni eftirlitsmanna listuð upp.
Davíð Tómas Tómasson dæmdi eftirfarandi leiki:
Dags
3.8.2019
5.8.2019
7.8.2019
9.8.2019
10.8.2019

Mót
Evrópukeppni U20 stelpur B deild
Evrópukeppni U20 stelpur B deild
Evrópukeppni U20 stelpur B deild
Evrópukeppni U20 stelpur B deild
Evrópukeppni U20 stelpur B deild
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Borg
Pristina
Pristina
Pristina
Pristina
Pristina

Land
Kosovó
Kosovó
Kosovó
Kosovó
Kosovó

Leikur
Úkraína-Írland
Rúmanía-Kosovó
Króatía-Bretland
Grikkland-Úkraína
Króatía-Rúmenía

11.8.2019
23.10.2019
30.10.2019
13.11.2019
20.11.2019

Evrópukeppni U20 stelpur B deild
EuroCup kvenna
Euroleague kvenna
FIBA Europe Cup
FIBA Europe Cup

Pristina
Lulea
Riga
Brussel
Joensuu

Kosovó
Svíþjóð
Lettland
Belgía
Finnland

Írland-Bretland
Lulea Basket-Artego Bydgoszcz
TTT Riga-Tango Bourges Basket
Phoenix Brussels-Donar Groningen

Kataja Basket-Bakken Bears

Ísak Ernir Kristinsson dæmdi eftirfarandi leiki:
30.10.2019 FIBA Europe Cup
27.11.2019 FIBA Europe Cup

Árósar
Árósar

Danmörk Bakken Bears-Kataja Basket
Danmörk Bakken Bears-Legia Warszawa

Jóhannes Páll Friðriksson dæmdi eftirfarandi leiki:
8.8.2019
9.8.2019
9.8.2019
10.8.2019
12.8.2019
13.8.2019
15.8.2019
16.8.2019
17.8.2019
27.11.2019

Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
Evrópukeppni U16 strákar B deild
FIBA Europe Cup

Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Joensuu

Svartfjallaland
Svartfjallaland
Svartfjallaland
Svartfjallaland
Svartfjallaland
Svartfjallaland
Svartfjallaland
Svartfjallaland
Svartfjallaland
Finnland

Austurríki-Rúmenía
Portúgal-Tékkland
Svíþjóð-Noregur
Noregur-Pólland
Bretland-Belgía
Holland-Írland
Finnland-Úkraína
Kosovó-Sviss
Finnland-Ungverjaland
Kataja Basket-Egis Kormend

Jón Bender var eftirlitsmaður á eftirfarandi leik:
20.11.2019 FIBA Europe Cup

Södertalje Svíþjóð

Södertalje Kings-Enisey Krasnoyarsk

Rúnar Birgir Gíslason var eftirlitsmaður á eftirfarandi leikjum:
14.7.2019
14.7.2019
15.7.2019
15.7.2019
16.7.2019
16.7.2019
18.7.2019
18.7.2019
19.7.2019
19.7.2019
20.7.2019
20.7.2019
21.7.2019
21.7.2019
1.10.2019
22.10.2019

Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
Evrópukeppni U16 strákar C deild
FIBA Europe Cup
FIBA Europe Cup
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Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Tirana
Boras
Groningen

Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Albanía
Svíþjóð
Holland

Skotland-Albanía
Wales-Andorra
San Marino - Lúxemborg
Moldova-Skotland
Andorra-Gíbraltar
Albanía-Moldova
Wales-Gíbraltar
Moldova-San Marino
Malta-Moldova
Gíbraltar-San Marino
Moldova-Gíbraltar
Skotland-Andorra
Malta-San Marino
Wales-Skotland
Boras-Pinar
Donar Groningen-Basic Fit Brussels

30.10.2019
8.1.2020
9.1.2020
11.3.2020

Euroleague kvenna
EuroCup kvenna
EuroCup kvenna
FIBA Europe Cup

Riga
Polkowice
Bydgoszcz
Ventspils

Lettland
Pólland
Pólland
Lettland

TTT Riga-Tango Bourges Basket
CCC Polkowice - Botas Spor
Artego Bydgosz - ACS Sepsi
Ventspils-Bahcesehir College

Rúnar var jafnframt Crew Chief Commissioner (CCC) á mótinu í Albaníu og fór fyrir mótið á
námskeið fyrir CCC í Munchen í byrjun júní.
Á Smáþjóðaleikunum í Svartfjallalandi 2019 dæmdu Davíð Tómas Tómasson og Jóhannes
Páll Friðriksson fyrir hönd Íslands.
Á Norðurlandamót unglingalandsliða 2019 fóru Jóhann Gunnar Guðmundsson, Georgía Olga
Kristiansen, Friðrik Árnason, Gunnlaugur Briem og Sigurbaldur Frímannsson og Jón Bender
sem dómara leiðbeinandi. Birgir Örn Hjörvarsson og Bjarki Þór Davíðsson fóru á Copenhagen
Invitational með U-15 ára landsliðum karla og kvenna árið 2019 en sömu mót 2020 voru
felld niður vegna COVID-19.
SCOD verkefnið sem Hannes Jónsson á hugmyndina að hefur haldið áfram og hefur Neil
Wilkinson sem leiðbeinandi Íslands reynst okkur afar vel. Hann leiðbeindi dómurum í
kringum bikarhelgarnar 2019 og svo í gegnum fjarfundabúnað.
Ísland fékk úthlutað frá FIBA 4 leyfum fyrir alþjóðlega dómara, en þau leyfi fengu Davíð
Tómas Tómasson, Ísak Ernir Kristinsson, Jóhannes Páll Friðriksson og Aðalsteinn
Hjartarson. Eftirlitsmenn FIBA frá íslandi vor Rúnar Birgir Gíslason og Jón Bender. Ísland fékk
nýjan kvóta frá FIBA í janúar 2021 fjóra dómara og tvo eftirlitsmenn, tilnefndir verða. Davíð
Tómas Tómasson, Jóhannes Páll Friðriksson, Ísak Ernir Kristinsson og Bjarki Þór Davíðsson
sem FIBA dómarar íslands. Rúnar Birgir Gíslason og Jón Bender verða tilnefndir sem
eftirlitsmenn.
Dómaranefnd þakkar skrifstofu sambandsins fyrir gott samstarf.

Skýrsla afreksnefndar KKÍ 2019-2021
Sú festa sem einkennt hefur afreksstarf KKÍ undanfarin ár hélt áfram eins og frá var horfið
á árinu 2019. Hátt í 800 iðkendur tóku þátt í Úrvalsbúðum og Afreksbúðum sem haldnar
voru um vor og haust 2019. Úrvalsbúðir eru fyrir fyrir 11 til 13 ára iðkendur og eru rúmlega
700 börnum boðið í búðirnar. Afreksbúðir eru haldnar fyrir 14 ára leikmenn sem þykja
framúrskarandi en um 50 til 60 iðkendum er boðið að taka þátt í búðunum af yfirþjálfara
þeirra. Í framhaldi tekur við mót fyrir U15 í Kaupmannahöfn þar sem fjögur lið leika á mótinu
ár hvert (2 x 9 manna lið drengja og stúlkna).
Norðurlandamót var haldið í Finnlandi árið 2019 þar sem aðstæður eru til fyrirmyndar.
Ísland átti þar fjögur lið í U16 og U18 karla og kvenna. Sömu lið fóru í kjölfar
Norðurlandamótsins á Evrópumót ásamt U20 ára landsliðum karla og kvenna.
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Í byrjun árs 2020 breyttist allt með tilkomu COVID-19 eins og heimsbyggðin þekkir.
Afreksstarf yngri liða lagðist nánast af og hætta þurfti keppni í öllum deildum í öllum
aldursflokkum hjá KKÍ líkt og í öðrum íþróttagreinum. Afreksstarfið lagðist nánast alveg af
á árinu hjá yngri liðum en þó voru haldnar tvær æfingahelgar fyrir U16 og U18 ára liðin. Alandsliðin héldu áfram keppni í svokallaðri sóttvarnar „bubblu“ sem haldnar voru í nóvember
2020 og febrúar 2021 og settar upp af FIBA til að leikir gætu farið fram.
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Við þær krefjandi aðstæður sem mynduðust vegna COVID-19 þurfti að hugsa hlutina upp á
nýtt og hugsa út fyrir boxið. Í stað hefðbundinna landsliðsæfinga um jól og áramót hjá yngri
liðum var ákveðið að halda rafrænar æfingar á Zoom á milli jóla og nýárs. Liðin héldu einn
liðsfund með sínum þjálfurum og svo var haldinn einn stór fundur með öllum yngri liðum
daginn eftir. Voru þar þrír fyrirlesarar sem deildu reynslu sinni á sviði hugarþjálfunar,
næringar og svefns ásamt reynslusögum frá landsliðsfyrirliða A-landsliðs karla, Herði Axel
Vilhjálmssyni. Skemmst er frá því að segja að viðtökur voru góðar og reyndist fyrirkomulagið
vel. Fundirnir vöktu töluverða eftirtekt hjá íþróttafólki og stefnir KKÍ að því að nýta sér
þennan vettvang til frekari fræðslu og kynningar til afrekshópa sem og til aðildarfélaga
sambandsins.
Árið 2020 var ákveðið að framlengja samning við yfirþjálfara yngri liða KKÍ, Finn Frey
Stefánsson, til tveggja ára en hann hefur staðið sig framúrskarandi ásamt afreksstjóra að
skipuleggja, framfylgja og leiða afreksstarf KKÍ. Miklar vonir eru bundnar við samstarfið þar
sem gæði og faglegheit verða í hávegum höfð.

Eftir frábæran árangur A-landsliðs karla þar sem farið var á EuroBasket í tvígang, árin 2015
og 2017, urðu miklar breytingar á leikmannahóp landsliðsins þar sem fjöldi reyndra
leikmanna lögðu skóna á hina frægu landsliðshillu. Erfitt reyndist því að halda liðinu á sama
plani og það var komið á þar sem töluverð endurnýjun átti sér stað eins og áður segir og
nýjir leikmenn að taka við keflinu í að leiða liðið. Þrátt fyrir að liðið næði ekki að halda sér á
sama stað og það var komið var það mat Afreksnefndar að mæla ætti með því til stjórnar
KKÍ að ganga ætti til samninga við Craig Pedersen um endurnýjun á samningi við þjálfun
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liðsins. Craig hefur sýnt mikla hæfni og fagmennsku í sínu starfi og var hann metinn sem
besti kostur til að vinna áfram með breyttu liði til framtíðar litið. Samstarfið hefur gengið
afskaplega vel og er Afreksnefnd og stjórn sannfærð um að þetta var rétt og góð ákvörðun.
Craig ákvað svo að ráða Baldur Örn Ragnarsson og Hjalta Þór Vilhjálmsson sér til aðstoðar
og hefur það samstarf gengið mjög vel.
Liðið þurfti að taka þátt í forkeppni að HM þar sem liðið vann sinn riðil nú í vetur og kemur
til með að taka þátt í næstu forkeppni í ágúst 2021 þar sem liðið mun leika gegn tveim
mótherjum sem koma úr undankeppni EuroBasket 2022 sem nú er lokið (tvö lið sem ekki
komust á lokamótið). Liðið hefur sýnt frábæra spilamennsku á köflum og lítum við björtum
augum til framtíðar þar sem Ísland hefur marga skemmtilega og spennandi leikmenn í
sínum röðum.

Ákveðið var að ráða Benedikt Guðmundsson sem þjálfara A-landsliðs kvenna. Samstarfið
við Benedikt hefur gengið vel og þróun liðsins á tímabilinu lofar góðu. Benedikt ákvað að
ráða sér til aðstoðar Halldór Karl Þórsson og Danielle Rodriguez sem hafa staðið sig mjög
vel.
A-landslið kvenna spilaði í undankeppni EM á tímabilinu og átti við ramman reip að draga
og tapaði öllum leikjum sínum í undankeppninni en til marks um styrkleika riðilsins þeirra
þá komust bæði Slóvenía og Grikkland upp úr riðlinum á EM í sumar. Liðið sýndi á köflum
frábæra spilamennsku og eru margir spennandi leikmenn bæði að spila í deildinni heima á
Íslandi sem og erlendis. Þar eins og hjá körlunum er framtíðin björt og mikil tilhlökkun til
framtíðarinnar til að vinna með þessum frábæru leikmönnum.
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Vegna COVID-19 hafa margar áskoranir litið dagsins ljós sem eru fordæmalausar hjá KKÍ þó
víðar væri leitað. Farið hefur verið yfir þær breytingar sem áttu sér stað hjá yngri liðum KKÍ
en A-landslið karla og kvenna ásamt fylgdarliði hafa þurft að leggja mikið á sig bara til að
taka þátt í þeim verkefnum sem hafa verið haldin. Landsliðin hafa þurft að ferðast langar
leiðir á mjög erfiðum tímum við miklar takmarkanir þar sem þátttaka í skimunum hefur skipt
tugum skipta. Það er ekki sjálfgefið að okkar afreksfólk gefi kost á sér í verkefni landsliðsins
við þessar kringumstæður en það hefur ekki staðið á afreksfólki í körfuknattleik.
Afreksnefnd, stjórn og starfsfólk KKÍ sendir sínar bestu þakkir til landsliðsfólks, þjálfara og
fylgdarliðs fyrir fórnfýsi og vilja til að keppa fyrir Íslands hönd á þessum erfiðu tímum. Við
erum stolt af okkar fólki og hlökkum til áframhaldandi samstarfs og vinnu á næstu árum.
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Yfirlit verkefna, landsliðshópa og leikja landsliða Íslands 2019-2021:
Landslið kvenna 2019-2021
Smáþjóðaleikar í Budvar og Bar, Svartfjallalandi 2019
27. maí til 1. júní.
Úrslit leikja:
Ísland 61:35 Malta
Ísland 73:81 Svartfjallaland
Ísland 76:48 Lúxemborg
Ísland 91:59 Mónakó
Ísland 80:62 Kýpur
Íslenska liðið hafnaði í 2. sæti með 4 sigra og 1 tap og hlaut silfur á leikunum.
Leikmenn Íslands á Smáþjóðaleikunum 2019 og landsleikjafjöldi fyrir leikana:
Berglind Gunnarsdóttir · Snæfell (21)
Bryndís Guðmundsdóttir · Keflavík (39)
Embla Kristínardóttir · Keflavík (16)
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell (29)
Hallveig Jónsdóttir · Valur (14)
Helena Sverrisdóttir · Valur (70)
Hildur Björg Kjartansdóttir · Celta Vigo, Spánn (25)
Sara Rún Hinriksdóttir · Keflavík (12)
Sigrún Björg Ólafsdóttir · Haukar (Nýliði)
Thelma Dís Ágústsdóttir · Ball State, USA/Keflavík (11)
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar (10)
Þóranna Kika Hodge-Carr · Keflavík (Nýliði)
Fylgdarlið:
Þjálfari: Benedikt Rúnar Guðmundsson
Aðstoðarþjálfari: Halldór Karl Þórsson
Styrktarþjálfari: Arnar Sigurjónsson
Sjúkraþjálfari: Sædís Magnúsdóttir
Dómari: Jóhannes Páll Friðriksson
Undankeppni EuroBasket 2021 sem hófst í nóvember 2019
Ísland dróst í riðil með Grikklandi, Slóveníu og Búlgaríu. Fyrsta umferð keppninnar fór fram
heima og að heima. Þegar komið var að umferð tvö í nóvember 2020 varð að leika í
„bubblu“ vegna COVID-19.
Fyrstu leikir liðsins:
Ísland 69:84 Búlgaría (heima, Laugardalshöll)
Grikkland 89:54 Ísland (úti, Chalkida, Grikklandi)
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Leikmenn Íslands í undankeppni EuroBasket 2019 í nóvember:
Dagbjört Dögg Karlsdóttir · Valur (2)
Emelía Ósk Gunnarsdóttir · Keflavík (8)
Guðbjörg Sverrisdóttir · Valur (18)
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell (34)
Hallveig Jónsdóttir · Valur (19)
Helena Sverrisdóttir · Valur (75)
Hildur Björg Kjartansdóttir · KR (30)
Lovísa Björt Henningsdóttir · Haukar (Nýliði)
Sara Rún Hinriksdóttir · Leicester Raiders, England (17)
Sigrún Björg Ólafsdóttir · Haukar (5)
Sóllilja Bjarnadóttir · KR (5)
Sylvía Rún Hálfdánardóttir · Valur (2)
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar (15)
Ein breyting var gerð milli leikjanna. Sóllilja Bjarnadóttir lék heimaleikinn en skipti við
Emelíu Ósk Gunnarsdóttur fyrir seinni útileikinn.
Þjálfari: Benedikt Guðmundsson
Aðstoðarþjálfari Halldór Karl Þórsson
Sjúkraþjálfari: Sædís Magnúsdóttir
Styrktarþjálfari: Bjarki Sigurðsson
Fararstjórn: Signý Hermannsdóttir og Kristinn Geir Pálsson
Ekki var leikið í febrúar-glugganum 2020 í kvennakeppninni.
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Undankeppni EuroBasket 2021 · Nóvember gluggi 2020
Leikið var í „bubblu“ í Heraklion í Grikklandi
Ísland 94:58 Slóvenía
Ísland 53:74 Búlgaría
Liðsskipan Íslands í nóvember-glugganum 2020:
Bríet Sif Hinriksdóttir · Haukar (2)
Dagbjört Dögg Karlsdóttir · Valur (4)
Eva Margrét Kristjánsdóttir · Haukar (Nýliði)
Guðbjörg Sverrisdóttir · Valur (20) · Fyrirliði
Hallveig Jónsdóttir · Valur (21)
Isabella Ósk Sigurðardóttir · Breiðablik (4)
Katla Rún Garðarsdóttir · Keflavík (Nýliði)
Lovísa Björt Henningsdóttir · Haukar (2)
Salbjörg Ragna Sævarsdóttir · Keflavík (6)
Sara Rún Hinriksdóttir · Leicester, England (19)
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Skallagrímur (53)
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar (17)
13. leikmaður:
Anna Ingunn Svansdóttir · Keflavík (Nýliði)
Þjálfarar og fararteymi:
Þjálfari: Benedikt Guðmundsson
Aðstoðarþjálfarar: Halldór Karl Þórsson og Danielle Rodriguez
Sjúkraþjálfari: Sædís Magnúsdóttir
Fararstjóri: Hannes S. Jónsson
Sóttvarnarfulltrúi: Guðbjörg Elíasdóttir Norðfjörð
Liðsstjórn: Kristinn Geir Pálsson
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Undankeppni EuroBasket 2021 · Febrúar gluggi 2021
Leikið var í „bubblu“ í Ljubljana í Slóveníu.
Ísland 94:58 Slóvenía
Ísland 53:74 Búlgaría
Ísland tapaði öllum leikjum sínum í riðlinum á meðan Slóvenía og Grikkland tryggðu sér
sæti á EM sumarið 2021.
Liðsskipan Íslands í febrúar-glugganum 2021:
Ásta Júlía Grímsdóttir · Valur (Nýliði)
Bríet Sif Hinriksdóttir · Haukar
Dagbjört Dögg Karlsdóttir · Valur
Emelía Ósk Gunnarsdóttir · Keflavík
Guðbjörg Sverrisdóttir · Valur
Hallveig Jónsdóttir · Valur
Hildur Björg Kjartansdóttir · Valur
Isabella Ósk Sigurðardóttir · Breiðablik
Lovísa Björt Henningsdóttir · Haukar
Sara Rún Hinriksdóttir · Leicester, England
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Skallagrímur
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar
13. leikmaður hópsins
Anna Ingunn Svansdóttir · Keflavík (Nýliði)
Þjálfarar og fararteymi:
Þjálfari: Benedikt Guðmundsson
Aðstoðarþjálfarar: Halldór Karl Þórsson og Danielle Rodriguez
Sjúkraþjálfari: Sædís Magnúsdóttir
Fararstjóri: Hannes S. Jónsson
Sóttvarnarfulltrúi: Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir
Liðsstjórn: Kristinn Geir Pálsson
Landslið karla 2019-2021
Smáþjóðaleikar í Budvar og Bar, Svartfjallalandi 2019
27. maí til 1. júní.
Úrslit leikja:
Ísland 67:77 Lúxemborg
Ísland 80:76 Malta
Ísland 86:92 Svartfjallaland
Ísland 86:53 Kýpur
Ísland hafnaði í 3. sæti leikanna með 2 sigra og 2 töp og hlaut brons.
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Leikmenn Íslands á Smáþjóðaleikunum 2019 og landsleikjafjöldi fyrir leikana:
Elvar Már Friðriksson · Njarðvík (38)
Dagur Kár Jónsson · Raiffeisen Flyers Wels, Austurríki (2)
Gunnar Ólafsson · Keflavík (10)
Hilmar Smári Henningsson · Haukar (Nýliði)
Halldór Garðar Hermannsson · Þór Þorlákshöfn (Nýliði)
Kristinn Pálsson · Njarðvík (9)
Þórir Þorbjarnarson · Nebraska, USA/KR (5)
Ólafur Ólafsson · Grindavík (28)
Breki Gylfason · Appalachian State, USA (2)
Hjálmar Stefánsson · Haukar (8)
Sigurður Gunnar Þorsteinsson · ÍR (54)
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Valur (40)
Þjálfari: Finnur Freyr Stefánsson
Aðstoðarþjálfari: Baldur Þór Ragnarsson
Sjúkraþjálfari: Jóhannes Már Marteinsson
Dómari: Davíð Tómas Tómasson
Seinni umferð · Forkeppni að undankeppni EuroBasket 2022
Íslenska liðið lék í fyrri umferð að forkeppni að EM í september og nóvember 2018 og svo
febrúar 2019 þar sem liðið komast ekki áfram og lék því aftur í seinni umferðinni í sem fram
fór í ágúst 2019. Leikið var heima og að heima.
Portúgal 80:79 Ísland
Liðsskipan í Portúgal, Sines
Frank Aron Booker · ALM Évreux, Frakkland (Nýliði)
Gunnar Ólafsson · Keflavík (14)
Elvar Már Friðriksson · Njarðvík (42)
Hlynur Bæringsson · Stjarnan (125)
Hördur Axel Vilhjálmsson · Keflavík (78)
Jón Axel Guðmundsson · Davidson, USA (7)
Hjálmar Stefánsson · Haukar (12)
Martin Hermannsson · Alba Berlin, Þýskaland (65)
Ólafur Ólafsson · Grindavík (32)
Pavel Ermolinskij · KR (69)
Tryggvi Snær Hlinason · Zaragosa, Spánn (33)
Ægir Þór Steinarsson · Stjarnan (57)
Þjálfari: Craig Pedersen
Aðstoðarþjálfari: Finnur Freyr Stefánsson og Baldur Þór Ragnarsson
Fararstjórn: Herbert Arnarson og Kristinn Geir Pálsson
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Ísland 83:82 Sviss
Liðsskipan gegn Sviss í Laugardalshöll:
Frank Aron Booker · ALM Évreux, Frakkland (1)
Gunnar Ólafsson · Keflavík (15)
Elvar Már Friðriksson · Njarðvík (43)
Hlynur Bæringsson · Stjarnan (126)
Hördur Axel Vilhjálmsson · Keflavík (79)
Jón Axel Guðmundsson · Davidson, USA (8)
Hjálmar Stefánsson · Haukar (13)
Martin Hermannsson · Alba Berlin, Þýskaland (66)
Ólafur Ólafsson · Grindavík (33)
Pavel Ermolinskij · KR (70)
Tryggvi Snær Hlinason · Zaragosa, Spánn (34)
Ægir Þór Steinarsson · Stjarnan (58)
Ísland 96:68 Portúgal í Laugardalshöll:
Frank Aron Booker · ALM Évreux, Frakkland (2)
Gunnar Ólafsson · Keflavík (16)
Elvar Már Friðriksson · Njarðvík (44)
Hlynur Bæringsson · Stjarnan (127)
Hördur Axel Vilhjálmsson · Keflavík (80)
Jón Axel Guðmundsson · Davidson, USA (9)
Hjálmar Stefánsson · Haukar (14)
Martin Hermannsson · Alba Berlin, Þýskaland (67)
Ólafur Ólafsson · Grindavík (34)
Pavel Ermolinskij · KR (71)
Tryggvi Snær Hlinason · Zaragosa, Spánn (35)
Ægir Þór Steinarsson · Stjarnan (59)
Sviss: 109:85 Ísland
Liðsskipan í leiknum ytra, í Montraux í Sviss:
Frank Aron Booker · ALM Évreux, Frakkland (3)
Gunnar Ólafsson · Keflavík (17)
Elvar Már Friðriksson · Njarðvík (45)
Hlynur Bæringsson · Stjarnan (128)
Hördur Axel Vilhjálmsson · Keflavík (81)
Jón Axel Guðmundsson · Davidson, USA (10)
Martin Hermannsson · Alba Berlin, Þýskaland (68)
Ólafur Ólafsson · Grindavík (35)
Pavel Ermolinskij · KR (72)
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Valur (44)
Tryggvi Snær Hlinason · Zaragoza, Spánn (36)
Ægir Þór Steinarsson · Stjarnan (60)
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Þjálfari: Craig Pedersen
Aðstoðarþjálfari: Finnur Freyr Stefánsson og Baldur Þór Ragnarsson
Fararstjórn og upplýsingafulltrúar: Hannes S. Jónsson og Kristinn Geir Pálsson
Aðeins efsta liðið fór áfram í undankeppni EuroBaskt 2022 en með stórum sigri Sviss náðu
þeir innbyrðissigrum gegn Íslandi og Ísland féll niður í forkeppni að undankeppni HM 2023.
Fyrri umferð · Forkeppni að undankeppni FIBA World Cup 2023
Íslenska liðið var dregið efst í riðil með Slóvakíu, Kosovó og Lúxemborg. Leikið var heima og
að heiman í febrúar 2020 í fyrstu umferðinni. Seinni umferðirnar tvær voru í FIBA sóttvarnar
„bubblu“ á einum stað.
Pristhina, Kosovó í febrúar 2020:
Kosovó 80:78 Ísland
Liðsskipan í Kosovó:
Gunnar Ólafsson · Stjarnan (18)
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Valur (45)
Rúnar Birgisson · Tindastóll (9)
Tómas Þórður Hilmarsson · Stjarnan (4)
Kári Jónsson · Haukar (10)
Hörður Axel Vilhjálmsson (FL) · Keflavík (82)
Kristinn Pálsson · Njarðvík (13)
Breki Gylfason · Haukar (6)
Ólafur Ólafsson · Grindavík (36)
Hjálmar Stefánsson · Haukar (15)
Tryggvi Snær Hlinason · Zaragoza, Spánn (37)
Sigtryggur Arnar Björnsson · Grindavík (8)
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Laugardalshöll, Reykjavík
Ísland 83:74 Slóvakía
Tvær breytingar voru gerðar fyrir seinni leikinn heima gegn Slóvakíu í þessum glugga, Pavel
Ermolinskij og Ægir Þór Steinarsson komu inn fyrir Hjálmar Stefánsson og Breka Gylfason.
Liðsskipan gegn Slóvakíu:
Ægir Þór Steinarsson · Stjarnan
Gunnar Ólafsson · Stjarnan
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Valur
Rúnar Birgisson · Tindastóll
Tómas Þórður Hilmarsson · Stjarnan
Kári Jónsson · Haukar
Hörður Axel Vilhjálmsson (FL) · Keflavík
Pavel Ermolinskij · KR
Kristinn Pálsson · Njarðvík
Ólafur Ólafsson · Grindavík
Hjálmar Stefánsson · Haukar
Tryggvi Snær Hlinason · Zaragoza, Spánn
Sigtryggur Arnar Björnsson · Grindavík
Leikið í Slóvakíu, Bratislava í bubblu í nóvember 2020:
Ísland 90:76 Lúxemborg
Ísland 86:62 Kosovó
Liðsskipan í Bratislava og landsleikjafjöldi fyrir gluggann:
Breki Gylfason · Haukar (7)
Elvar Már Friðriksson · BC Siauliai, Litháen (46)
Gunnar Ólafsson · Stjarnan (20)
Hjálmar Stefánsson · CD Carbajosa Basket, Spánn (16)
Hörður Axel Vilhjálmsson · Keflavík (84)
Jón Axel Guðmundsson · Fraport Skyliners, Þýskaland (11)
Kári Jónsson · Haukar (12)
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Haukar (47)
Sigtryggur Arnar Björnsson · Grindavík (10)
Tómas Þórður Hilmarsson · CD Carbajosa Basket, Spánn (6)
Tryggvi Snær Hlinason · Zaragoza, Spánn (39)
Ægir Þór Steinarsson · Stjarnan (62)
Haukur Helgi Briem Pálsson var í hópnum en komst ekki v/ COVID smits og jákvæðrar
skimunar en alls áttu 13 leikmenn að vera úti og því voru þeir 12 í báðum leikjum Íslands.
Þjálfari: Craig Pedersen
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Aðstoðarþjálfarar: Baldur Þór Ragnarsson og Hjalti Þór Vilhjálmsson
Sjúkraþjálfari: Halldór Fannar Júlíusson
Fararstjóri: Hannes S. Jónsson
Sóttvarnarfulltrúi: Jón Bender
Liðsstjórn: Kristinn Geir Pálsson
Leikið í Pristhina, Kosovó í bubblu í febrúar 2021:
Ísland 94:79 Slóvakía
Ísland 86:84 Lúxemborg
Liðsskipan Íslands og landsleikjafjöldi fyrir gluggann:
Elvar Már Friðriksson · BC Siauliai, Litháen (48)
Gunnar Ólafsson · Stjarnan (22)
Hjálmar Stefánsson · CB Carbajosa, Spánn (18)
Hörður Axel Vilhjálmsson · Keflavík (86)
Jón Axel Guðmundsson · Fraport Skyliners, Þýskalandi (13)
Kári Jónsson · Girona Basket, Spánn (14)
Kristinn Pálsson · Grindavík (15)
Ólafur Ólafsson · Grindavík (38)
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Haukar (49)
Sigtryggur Arnar Björnsson · Real Canoe, Spánn (12)
Styrmir Snær Þrastarson · Þór Þorlákshöfn (Nýliði)
Tómas Hilmarsson · Stjarnan (8)
Tryggvi Snær Hlinason · Basket Zaragoza, Spánn (41)
Þjálfari: Craig Pedersen
Aðstoðarþjálfarar: Baldur Þór Ragnarsson og Hjalti Þór Vilhjálmsson
Sjúkraþjálfari: Valdimar Halldórsson
Fararstjóri: Hannes S. Jónsson
Sóttvarnarfulltrúi: Jón Bender
Liðsstjórn: Kristinn Geir Pálsson
Ísland sigraði sinn riðil með tapi í fyrsta leik en 5 sigrum í röð og fer því áfram í aðra umferð
forkeppinnar þar sem liðið fær tvo andstæðinga af þeim átta liðum sem ekki tryggðu sér
sæti á EuroBasket 2022. Dregið verður í lok mars 2021 en mögulegar þjóðir (dregið eftir
styrkleika 1 og 2) eru í stafrófsröð Austurríki, Danmörk, Lettland, Norður-Makedónía,
Rúmenía, Svíþjóð, Sviss og Svartfjallaland.
Yngri landslið Íslands 2019
Ísland sendi liði til keppni í U15 keppni CPH-I sem er alþjóðlegt mót í Danmörku, drengja
og stúlkna, á Norðurlandamót U16 og U18 liða drengja og stúlkna í Finnlandi að venju og
svo U16, U18 og U20 drengja og stúlkna á Evrópumót FIBA.
U15 · Copenhagen Invitational 2019 í Farum, Kaupmannahöfn í júní.
Ísland sendi tvö níu manna liða drengja og stúlkna á mótið. Eftirtaldir leikmenn skipuðu
liðin:
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U15 stúlkna:
Agnes María Svansdóttir · Keflavík
Agnes Perla Sigurðardóttir · Keflavík
Anna Lára Vignisdóttir · Keflavík
Ásdís Hjálmrós Jóhanesdóttir · Njarðvík
Bergþóra Káradóttir · Keflavík
Dagbjört Hálfdánardóttir · Haukar
Emma Sóldís Hjördísardóttir · KR
Fjóla Bjarkadóttir · KR
Gréta Proppé Hjaltadóttir · Vestri
Hekla Eik Nökkvadóttir · Grindavík
Ingibjörg Bára Pálsdóttir · Hrunamenn
Karlotta Ísól Eysteinsdóttir · Njarðvík
Krista Gló Magnúsdóttir · Njarðvík
Kristína Kartrín Þórsdóttir · Stjarnan
Rannveig Guðmundsdóttir · Njarðvík
Rebekka Rut Hjálmarsdóttir · Grindavík
Sigurbjörg Sigurpálsdóttir · Grindavík
Unnur Stefánsdóttir · Grindavík
Þjálfarar: Kristjana Eir Jónsdóttir og Ólöf Helga Pálsdóttir
Dómarar: Birgir Örn Hjörvarsson og Bjarki Þór Davíðsson.
Fararstjórn: Finnur Freyr Stefánsson
U15 drengja:
Ágúst Goði Kjartansson · Haukar
Alexander Finnsson · Skallagrímur
Almar Orri Atlason · KR
Arnar Freyr Tandrason · Breiðablik
Aron Elvar Dagsson · ÍA
Aron Kristian Jónasson · Stjarnan
Aron Orri Hilmarsson · ÍR
Breki Rafn Eiríksson · Breiðablik
Daníel Ágúst Halldórsson · Fjölnir
Elías Pálsson · Njarðvík
Guðmundur Aron Jóhannesson · Fjölnir
Hákon Helgi Hallgrímsson · Breiðablik
Haukur Davíðsson · Hamar
Hringur Karlsson · Hrunamenn
Jónas Bjarki Reynisson · Skallagrímur
Karl Ísak Birgisson · Fjölnir
Óskar Gabríel Guðmundsson · Stjarnan
Róbert Sean Birmingham · Njarðvík
Þjálfarar: Lárus Jónsson og Halldór Karl Þórsson
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U16 stúlkna
U16 stúlkna · Norðulandamótið 2019, Kisakallio, Finnlandi
ISL 50:54 NOR
ISL 49:58 SWE
ISL 64:72 DEN
ISL 52:46 EST
ISL 47:52 FIN
U16 stúlkna lentu í 5. sæti á NM.

FIBA U16 Women · B-deild í Sofiu, Búlgaríu · 15.-24. ágúst 2019
Ísland 49:72 Serbía
Ísland 46:83 Slóvenía
Ísland 44:60 Bosnía
Ísland 47:46 Rúmenía (um sæti 17-23)
Ísland 56:68 Austurríki (um sæti 17-23)
Ísland 79:43 Albanía (um sæti 21-23)
Ísland 84:43 Makedónía (um sæti 21)
Ísland hafnaði í 21. sæti á mótinu.
Leikmenn Íslands:
Anna Lilja Ásgeirsdóttir · Njarðvík
Elísabeth Ýr Ægisdóttir · Grindavík
Helena Haraldsdóttir · Vestri
Helena Rafnsdóttir · Njarðvík
Júlía Ruth Thasaphong · Grindavík
Karen Lind Helgadóttir · Þór Akureyri
Lára Ösp Ásgeirsdóttir · Njarðvík
Marín Lind Ágústsdóttir · Tindastóll
Sigurveig Sara Guðmundsdóttir · Njarðvík
Tinna Guðrún Alexandersdóttir · Snæfell
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Viktoría Rós Horne · Grindavík
Vilborg Jónsdóttir · Njarðvík
Þjálfari: Ingvar Þór Guðjónsson
Aðst.þjálfarar: Margrét Ósk Einarsdóttir. Atli Geir Júlíusson á NM og Hákon Hjartarson á EM.
U18 stúlkna
U18 stúlkna · Norðulandamótið 2019, Kisakallio, Finnlandi
ISL 68:59 NOR
ISL 54:80 SWE
ISL 41:101 DEN
ISL 68:66 EST
ISL 48:76 FIN
U18 stúlkna lentu í 4. sæti á NM.
FIBA U18 Women · B-deild í Skopje, Makedóníu · 5.-14. júlí 2019
Ísland 43:103 Tyrkland
Ísland 49:65 Portúgal
Ísland 35:86 Sviss
Ísland 75:68 Búlgaría
Ísland 72:45 Slóveníu (um sæti 9-16)
Ísland 60:77 Úkraína (um sæti 13-16)
Ísland 76:75 Eistland (um sæti 15)
Ísland hafnaði í 15. sæti á mótinu.
Leikmenn Íslands:
Anna Ingunn Svansdóttir · Keflavík
Ásta Júlía Grímsdóttir · Valur
Ava Haraldsson · USA
Edda Karlsdóttir · Keflavík
Eva María Davíðsdóttir · Keflavík
Eygló Kristín Óskarsdóttir · KR
Fanndís María Sverrisdóttir · Fjölnir
Hjördís Lilja Traustadóttir · Keflavík
Jóhanna Lilja Pálsdóttir · Njarðvík
Natalía Jenný Lucic Jónsdóttir · Grindavík
Ólöf Rún Óladóttir · Grindavík
Sigrún Björg Ólafsdóttir · Haukar
Stefanía Ósk Ólafsdóttir · Haukar
Ava Haraldsson lék sem 13. maður á NM eingöngu. Liðið hélt beint áfram á EM í kjölfarið.
Þjálfari: Sævaldur Bjarnason
Aðstoðarþjálfarar: Rúnar Ingi Erlingsson og Berglind Karen Ingvarsdóttir
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U16 drengja
U16 drengja · Norðulandamótið 2019, Kisakallio, Finnlandi
ISL 78:53 NOR
ISL 75:59 SWE
ISL 58:87 DEN
ISL 56:77 EST
ISL 66:85 FIN
U16 drengja lentu í 3. sæti á NM.
FIBA U16 Men · B-deild í Podgorica, Svartfjallalandi 8.-17. ágúst 2019.
Ísland 76:65 Sviss
Ísland 76:69 Hvíta-Rússland
Ísland 51:83 Danmörk
Ísland 59:73 Svartfjallaland
Ísland 65:64 Úkraína
Ísland 83:84 Bretland (um sæti 9-16)
Ísland 62:90 Ungverjaland (um sæti 13-16)
Ísland 75:67 Írland (um sæti 15-16)
Ísland hafnaði í 15. sæti á mótinu.
Leikmenn Íslands:
Alexander Óðinn Knudsen · KR
Aron Ernir Ragnarsson · Hrunamenn
Bragi Guðmundsson · Grindavík
Eyþór Orri Árnason · Hrunamenn
Friðrik Heiðar Vignisson · Vestri
Hjörtur Kristjánsson · Breiðablik
Ísak Júlíus Perdue · Þór Þorlákshöfn
Ísak Örn Baldursson · Snæfell
Ólafur Ingi Styrmisson · Fjölnir
Orri Gunnarsson · Stjarnan
Örvar Freyr Harðarson · Tindastóll
Sófus Máni Bender · Fjölnir
Þjálfari: Hjalti Þór Vilhjálmsson
Aðstoðarþjálfarar: Skúli Ingibergur Þórarinsson og Atli Aðalsteinsson.
Dómari á EM: Jóhannes Páll Friðriksson
U18 drengja
U18 drengja · Norðulandamótið 2019, Kisakallio, Finnlandi
ISL 83:76 NOR
ISL 78:53 SWE
ISL 82:72 DEN
ISL 57:70 EST
ISL 53:79 FIN
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U18 drengja lentu í 3. sæti á NM.
FIBA U18 Men · B-deild í Oradea í Rúmeníu 26. júlí - 4. ágúst 2019
Ísland 57:84 Bosnía
Ísland 65:103 Tékkland
Ísland 53:97 Ísrael
Ísland 96:69 Noregur
Ísland 96:38 Lúxemborg
Ísland 98:93 Hvíta-Rússland (um sæti 9-16)
Ísland 80:91 Belgía (um sæti 9-12)
Ísland 80:72 Bosnía (um sæti 11-12)
Ísland hafnaði í 11. sæti á mótinu.
Leikmenn Íslands:
Ástþór Atli Svalason · Valur
Benoný Svanur Sigurðsson · ÍR
Dúi Þór Jónsson · Stjarnan
Einar Ólafsson · Valur
Friðrik Anton Jónsson · Stjarnan
Ingimundur Orri Jóhannsson · Stjarnan
Hilmir Hallgrímsson · Vestri
Hugi Hallgrímsson · Vestri
Júlíus Orri Ágústsson · Þór Akureyri
Sveinn Búi Birgisson · KR
Styrmir Snær Þrastarson · Þór Þorlákshöfn
Veigar Páll Alexandersson · Njarðvík
Þorvaldur Orri Árnason · KR
Ingimundur Orri Jóhannsson, Stjörnunni, lék á NM en meiddist fyrir EM.
Einar Ólafsson lék á EM.
Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
Aðstoðarþjálfarar: Þórarinn Friðriksson.
Baldur Þór Ragnarsson á NM og Benedikt Guðmundsson á EM.
U20 kvenna
FIBA U20 Women · B-deild í Prishtina í Kosovó 3.-11. ágúst 2019
Ísland 55:76 Króatía
Ísland 63:78 Ísrael
Ísland 67:55 Grikkland (um sæti 9-12)
Ísland 97:63 Kosovó (um sæti 9-12)
Ísland 47:61 Úkraína (um sæti 9-12)
Ísland hafnaði í 10. sæti á mótinu.

50

Leikmenn Íslands:
Anna Lóa Óskarsdóttir · Haukar
Ástrós Lena Ægisdóttir · KR
Birna Valgerður Benónýsdóttir · Keflavík
Dagbjört Dögg Karlsdóttir · Valur
Erna Freydís Traustadóttir · Njarðvík
Eydís Eva Þórisdóttir · Keflavík
Hrund Skúladóttir · Grindavík
Kamilla Sól Viktorsdóttir · Keflavík
Katla Rún Garðarsdóttir · Keflavík
Ragnheiður Björk Einarsdóttir · Breiðablik
Þóranna Kika Hodge-Carr · Keflavík
Þórdís Jóna Kristjánsdóttir · Breiðablik
Þjálfari: Pétur Már Sigurðsson
Aðstoðarþjálfarar: Ólafur Jónas Sigurðsson og Danielle Rodriguez
U20 karla
FIBA U20 Men · B-deild í Matosinhos á Portúgal 12.-21. júlí 2019
Ísland 79:74 Hvíta-Rússland
Ísland 85:61 Írland
Ísland 69:90 Rússland
Ísland 78:41 Ungverjaland
Ísland 67:77 Tékkland (8-liða úrslit
Ísland 68:87 Holland (um sæti 5-8)
Ísland 94:90 Georgía (um sæti 7-8)
Ísland hafnaði í 7. sæti á mótinu.
Leikmenn Íslands:
Arnór Sveinsson
Bergvin Einir Stefánsson
Bjarni Guðmann Jónsson
Björn Ásgeir Ásgeirsson
Egill Októsson
Einar Gísli Gíslason
Gabríel Sindri Möller
Hilmar Pétursson
Hilmar Smári Henningsson
Hlynur Logi Ingólfsson
Orri Hilmarsson
Rafn Kristjánsson
Þjálfari: Ágúst S. Björgvinsson
Aðstoðarþjálfarar: Halldór Steingrímsson og Oddur Benediktsson
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Yngri landslið Íslands 2020
Vegna COVID-19 heimsfaraldursins varð ekkert af NM móti U16 og U18 ára liðanna um
sumarið. Afreksnefnd í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld tók ákvörðun um að taka ekki þátt
og Finnar hættu að auki við mótið á endanum. Sömu sögu er að segja af
Evrópumeistaramótum FIBA í U16, U18 og U20 og U15 CPH-Invitational-mótinu í
Kaupmannahöfn var einnig frestað. Eftirtaldir leikmenn voru valdir í 16-17 manna lokahópa
í U16 og U18 og æfðu saman á tveim æfingahelgum um sumarið. Ekki var valið í U20 ára
liðin að þessu sinni né frekar í U15 hópa þetta sumar. U15 hópar æfðu í september svo
U16 stúlkna:
Agnes María Svansdóttir · Njarðvík
Agnes Perla Sigurðardóttir · Keflavík
Anna Lára Vignisdóttir · Keflavík
Ásdís Hjálmrós Jóhannesdóttir · Njarðvík
Bergdís Lilja Þorsteinsdóttir · Stjarnan
Björk Bjarnadóttir · Breiðablik
Dagbjört Hálfdánardóttir · Haukar
Embla Ósk Sigurðardóttir · Haukar
Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir · KR
Gréta Proppé Hjaltadóttir · Vestri
Hekla Eik Nökkvadóttir · Grindavík
Ingibjörg Bára Pálsdóttir · Hrunamenn
Karlotta Ísól Eysteinsdóttir · Keflavík
Krista Gló Magnúsdóttir · Njarðvík
Kristlaug Eva Wium Elíasdóttir · Þór Akureyri
Rebekka Rut Hjálmarsdóttir · Grindavík
Kristrún Ríkey Ólafsdóttir · Þór Akureyri
Þjálfari: Kristjana Eir Jónsdóttir
U16 drengja
Ágúst Goði Kjartansson · Haukar
Almar Orri Atlason · Stella Azzurra, Ítalía
Arnar Freyr Tandrason · Breiðablik
Aron Elvar Dagsson · ÍA
Aron Kristian Jónasson · Stjarnan
Breki Rafn Eiríksson · Breiðablik
Daníel Ágúst Halldórsson · Fjölnir
Elías Bjarki Pálsson · Njarðvík
Guðmundur Aron Jóhannesson · Fjölnir
Hákon Helgi Hallgrímsson · Breiðablik
Haukur Davíðsson · Stjarnan
Hringur Karlsson · Hrunamenn
Jónas Bjarki Reynisson · Skallagrímur
Karl Ísak Birgisson · Fjölnir
Óskar Gabríel Guðmundsson · Stjarnan
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Róbert Sean Birmingham · Njarðvík
Þjálfari: Baldur Þór Ragnarsson
U18 stúlkna
Edda Karlsdóttir · Keflavík
Elísabet Ýr Ægisdóttir · Grindavík
Eva María Davíðsdóttir · Keflavík
Gígja Marín Þorsteinsdóttir · Hamar
Helena Haraldsdóttir · KR
Helena Rafnsdóttir · Njarðvík
Hjördís Lilja Traustadóttir · Keflavík
Hulda Björk Ólafsdóttir · Grindavík
Lára Ösp Ásgeirsdóttir · Njarðvík
Marín Lind Ágústsdóttir · Tindastóll
Natalía Jenný Lucic Jónsdóttir · Grindavík
Sara Lind Kristjánsdóttir · Keflavík
Sigurveig Sara Guðmundssdóttir · Njarðvík
Tinna Guðrún Alexandersdóttir · Snæfell
Viktoría Rós Horne · Grindavík
Vilborg Jónsdóttir · Njarðvík
Þjálfari: Sævaldur Bjarnason
U18 drengja
Alexander Óðinn Knudsen · KR
Ástþór Atli Svalason · Valur
Friðrik Anton Jónsson · Stjarnan
Gabríel Douane Boama · ÍR
Hafliði Jökull Jóhannesson · ÍR
Hilmir Hallgrímsson · Vestri
Hugi Hallgrímsson · Vestri
Magnús Helgi Lúðvíksson · Stjarnan
Marínó Þór Pálmason · Skallagrímur
Ólafur Ingi Styrmisson · Fjölnir
Óli Gunnar Gestsson · KR
Orri Gunnarsson · Stjarnan
Sigurður Pétursson · Breiðablik
Sveinn Búi Birgisson · KR
Viktor Máni Steffensen · Fjölnir
Þorvaldur Orri Árnason · KR
Benóný Svanur Sigurðsson · ÍR
Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
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Skýrsla fræðslunefndar KKÍ 2019-2021
Ný fræðslunefnd var skipuð af stjórn KKÍ í kjölfar körfuknattleiksþings vorið 2019. Hana
skipa: Birna Lárusdóttir, formaður, Jón Þór Þórðarson, Jón Svan Sverrisson, Margrét Kara
Sturludóttir, Tóbías Sveinbjörnsson og Ágúst Björgvinsson, sem jafnframt er verkefnisstjóri
þjálfaramenntunar KKÍ. Einar Viðarsson var starfsmaður nefndarinnar en hann lét af
störfum um miðbik skipunartímans. Þá tók við Sigrún Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri KKÍ.
Störf fræðslunefndar skiptast að jafnaði í þrjá meginþætti:
1. Þjálfaramenntun
2. Fræðslu- og útbreiðsluverkefni
3. Tölfræði- og ritaraborðsnámskeið
COVID-19 faraldurinn hefur sett stórt strik í reikning fræðslunefndar enda náði faraldurinn
yfir helming starfstímabilsins. Ýmis fræðslu- og endurmenntunarnámskeið hafa verið
haldin á tímabilinu en færri en í venjulegu árferði og með talsvert breyttu sniði. Fræðslu- og
útbreiðslustarfið hefur hins vegar að mestu legið í láginni vegna COVID-19 en einnig vegna
fjárskorts á fyrri hluta tímabilsins.

1. Þjálfaramenntun
Þjálfaramenntun KKÍ hefur verið virk frá árinu 2015. Ágúst Björgvinsson stýrir verkefninu
ásamt Sigrúnu Ragnarsdóttur. Þátttaka hefur verið sérstaklega góð á námskeið með
erlendum fyrirlesurum undanfarin ár. Vel hefur gengið að fá erlenda fyrirlesara og stór
þjálfaranöfn hafa komið til landsins auk þess sem allmargir þekktir þjálfarar erlendis hafa
sýnt áhuga á að koma hingað með námskeið. FIBA hefur m.a. haft milligöngu um þjálfara
og tekið þátt í kostnaði. Einnig hafa þjálfarar komi beint í gegnum KKÍ. Má þar nefna Ettore
Messina og Stan Van Gundy sem héldu námskeið 2019. Námskeiðið heppnaðist einstaklega
vel og náðist að tengja það við A-landsleik karla gegn Sviss. Alls tóku 60 þjálfarar þátt í
námskeiðinu sem haldið var aðra helgina í ágúst og telst það afar góð þátttaka.
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Ekki var hægt að fá erlendan þjálfara til landsins árið 2020 vegna COVID-19 og litlar líkur eru
á komu erlends fyrirlesara árið 2021 af sömu sökum. Á móti kemur að góð þátttaka hefur
verið í fjarnámi KKÍ og skráning í janúar 2021 hefur verið mjög góð.
Þjálfaranámskeið KKÍ 2019-2021:
2019
•
KKÍ 1b. (20 st.) jan: Fjarnám
•
KKÍ 2b. (40 st.) jan: Fjarnám
•
KKÍ 2c. (20 st.) maí: Rado Trifunovic (aðalfyrirlesari), Ágúst S. Björgvinsson,
Finnur Freyr Stefánsson og Baldur Ragnarsson
•
KKÍ 1a. (20 st.) maí: Ágúst S. Björgvinsson, Snorri Örn Arnaldsson og Sævaldur
Bjarnason
•
KKÍ 3b. (20 st.) ágúst: Ettore Messina og Stan Van Gundy
•
KKÍ 1a. (20 st.) ágúst: Ágúst S. Björgvinsson, Hallgrímur Brynjólfsson, Margrét
Sturludóttir, Snorri Örn Arnaldsson og Sævaldur Bjarnason
•
KKÍ 1b. (20 st.) sept: F jarnám
•
KKÍ 2b. (40 st.) sept: Fjarnám
•
KKÍ 1c. (20 st.) sept: Ágúst S. Björgvinsson, Manuel Rodriguez, Snorri Örn
Arnaldsson og Sævaldur Bjarnason
2020
•
KKÍ 1b. (20 st.) jan: Fjarnám
•
KKÍ 2b. (40 st.) jan: Fjarnám
•
KKÍ 1b. (20 st.) apríl: Fjarnám
•
KKÍ 1a. (20 st.) sept: Helgarnámskeið Ágúst S. Björgvinsson, Snorri Örn Arnaldsson
og Sævaldur Bjarnason
2021
•
KKÍ 1b. (20 st.) jan: Fjarnám
•
KKÍ 2b. (40 st.) jan: Fjarnám
Áætluð námskeið út árið 2021
•
KKÍ 1a. (20 st.) júní: Helgarnámskeið
•
KKÍ 1a. (20 st.) ágúst Helgarnámskeið
•
KKÍ 1c. (20 st.) sept: Helgarnámskeið
•
KKÍ 1b. (20 st.) sept: Fjarnám
•
KKÍ 2b. (40 st.) sept: Fjarnám
•

Önnur námskeið eru í skoðun vegna COVID
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Til viðbótar við þjálfaranám KKÍ hefur sambandið sent þjálfara í þjálfaranám FIBA. Margrét
Sturlaugsdóttir og Sævaldur Bjarnason kláruðu FECC þjálfaranám FIBA 2019 og Snorri Örn
Arnaldsson er fulltrúi KKÍ í FECC náminu og hefði átt að ljúka því sumarið 2021. Námskeiðinu
hefur nú verið frestað vegna COVID og mögulega lýkur því ekki fyrr en 2023.
Auglýst var eftir nýjum umsóknum í FECC námið á haustdögum 2020 og barst metfjöldi
umsókna. KKÍ hefur tilnefnt þrjá þjálfara til þátttöku en óvíst er hvort af námskeiðinu verður
í sumar vegna COVID.
Almennt má segja að FIBA gerir nú strangir kröfur til menntunar þjálfara og vill KKÍ taka mið
af því við skipulag þjálfaramenntunar sambandsins. Stefnan er tekin á auknar kröfur til
aðildarfélaga um menntun þjálfara þótt gera megi ráð fyrir bæði aðlögunartíma og
undanþáguákvæðum í þeim efnum.
2. Útbreiðsluverkefni
Á fyrri hluta starfstímabils fræðslunefndar var sú ákvörðun tekin að bíða með stór fræðsluog útbreiðsluverkefni í ljósi þröngrar fjárhagsstöðu sambandsins. Í upphafi árs 2020 var
farið að rofa til og fjárhagurinn að rétta úr kútnum. Nefndin var með ýmsar áætlanir á
prjónunum á þessum tímapunkti sem flestar voru þó lagðar á ís vegna COVID.
Stærsta verkefnið sem bíður frekari úrvinnslu er Driplið, eitt umfangsmesta
útbreiðsluverkefni sem sambandið hefur ráðist í og ýtt var úr vör fyrri hluta árs 2019. Driplið
er tækniþjálfun ætluð iðkendum á aldrinum 9-11 og var verkefnið þróað með tilstyrk
fræðslusjóðs FIBA. Það hlaut afar góðar viðtökur og til stóð að fylgja því vel eftir inn í félögin
haustið 2019 ásamt frekari markaðssetningu. Af því varð ekki vegna fjárskorts og síðar
COVID. Frekari kynning og markaðssetning Driplsins bíður því betri tíma. Verkefnið reyndist
aftur á móti afar gagnlegt á tímum COVID þegar æfingar félaga lágu niðri vegna faraldursins
og foreldrar reyndu að skipuleggja æfingar barna sinna heima fyrir. Driplið var sýnt á Stöð2
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í mars, apríl og maí. Verkefnið var tilnefnt til verðlauna á verðlaunahátið RÚV í júní fyrir efni
fyrir börn og unglinga í flokki fræðslumyndbanda.
Mikilvægur liður í útbreiðslu körfunnar er að útvega aðildarfélögum sambandsins
körfubolta, einkum fyrir yngri flokka. Má nefna Fjarkann í því sambandi, sem er nýleg stærð
af körfubolta ætluð yngstu iðkendunum, en KKÍ hefur afhent fjölda slíkra bolta frá því að þeir
voru fyrst kynntir til sögunnar fyrir um þremur árum. Boltaverkefnið er unnið í samráði við
Domino‘s og FIBA og til viðbótar aðildarfélögunum hafa boltar einnig verið gefnir í skóla og
stofnanir – samtals um 2.000 boltar á liðnum árum.
KKÍ hefur einnig stutt við metnaðarfullt brautryðjendastarf Hauka í þágu barna með
sérþarfir en félagið býður upp á skipulegar körfuboltaæfingar fyrir þennan hóp og hefur
verkefnið vakið verðskuldaða athygli. Fleiri slík verkefni eru í farvatninu.
Af öðrum verkefnum tengd fræðslu og útbreiðslu má nefna að stöðugt er unnið að því innan
sambandsins að hvetja til og styðja við stofnun nýrra körfuknattleiksdeilda/félaga og er
nýliðum veitt dyggileg aðstoð við uppbyggingarstarfið.
Í undirbúningi er gerð handbókar fyrir félögin, sem ætluð er starfsfólki, stjórnarfólki og
öðrum sjálfboðaliðum. Einnig stendur til að útbúa fræðsluefni fyrir byrjendur í körfu og
aðstandendur þeirra og loks má nefna Fræðsluhelgi KKÍ, sem fara átti fram síðastliðið haust
en var frestað vegna COVID-19. Fræðsluhelgin er hugsuð sem vettvangur til fræðslu, skrafs
og ráðagerða fyrir forystufólk í félögunum og fulltrúa í stjórnum og nefndum sambandsins.
Markmiðið er að þétta raðirnar innan hreyfingarinnar og um leið gefa nýju forystufólki
tækifæri til að kynna sér starf sambandsins í upphafi nýs tímabils.
3. Tölfræði- og ritaraborðsnámskeið
Tölfræðinámskeið:
Í september 2019 var haldið vel sótt grunnnámskeið í tölfræði í Laugardalshöll þar sem 20
þátttakendur mættu og tveir voru í fjarfundi.

Bóklegur hluti grunnnámskeiðsins 2020 var haldinn í fjarfundi í september með 11
þátttakendum. Upptaka af námskeiðinu er aðgengileg á heimasíðu KKÍ. Verklegt námskeið
var einnig haldið í september í Mathús Garðabæjar-höllinni og sóttu fjórir þann hluta.
Haustið 2020 þurfti að endurnýja FIBA vottanir íslenskra stattara. FIBA gerir kröfur um
þessar vottanir til að stattarar megi starfa á landsleikjum. Sökum COVID-19 var þetta
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ítarlega námskeið haldið í fjarfundum og eingöngu gefið leyfi fyrir endurnýjunum. Alls sóttu
fimm þátttakendur námskeiðið og stóðust allir prófin.
Ritaraborðsnámskeið:
Haldið var FIBA table official vefnámskeið haustið 2019 en sú vottun er nauðsynleg þeim
sem vinna á landsleikjum. Metfjöldi þátttakenda útskrifaðist þetta haust eða 18 talsins og
þar á meðal allir reglulegir starfsmenn ritaraborða tveggja félaga. Næsta vottunarnámskeið
verður haldið haustið 2021.
Námskeið fyrir starfsmenn ritaraborðs var haldið haustið 2019 í umsjón Rúnars Birgis
Gíslasonar. Um 10 einstaklingar mættu, fæstir starfandi á ritaraborði. Farið var í gegnum
helstu hlutverk hvers og eins á ritaraborðinu skv. FIBA reglum og fólki sýnt hvar er hægt að
lesa sig til um hlutverkin.

Skýrsla aga- og úrskurðarnefndar KKÍ 2019-2021
Keppnistímabilið 2019-2020
Keppnistímabilið 2019-2020 fékk aga- og úrskurðarnefnd 63 agamál til meðferðar. Þá
barst nefndinni eitt kærumál á tímabilinu. Agamál skiptust þannig: 24 fengu áminningu, 30
í eins leikja bann, tveir í tveggja leikja bann og einn í þriggja leikja bann. Í einu máli var sýknað
og fjórum var vísað frá. Í tveimur af áminningarmálum fylgdi sekt sem beindist að félagi.
Keppnistímabilið 2020-2021
Það sem af er keppnistímabili 2020 - 2021 hefur aga- og úrskurðarnefnd borist 25 agamál
til afgreiðslu vegna meintra brota. Kærumál sem hafa verið afgreidd eru tvö. Agamál
skiptust þannig: 17 hafa fengið áminningu, 5 hafa fengið einn leik í bann, einn í tveggja leikja
bann, tveir í þriggja leikja bann og einu máli hefur verið vísað frá. Í kærumálunum tveimur
var einu vísað frá og hinu þriggja leikja bann.
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Ársreikningur KKÍ 2019-2021
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