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SKÝRSLA STJÓRNAR OG FASTANEFNDA
KÖRFUKNATTLEIKSSAMBANDS ÍSLANDS 2015-2017
Fljótlega eftir að Körfuknattleiksþingi 2015 lauk skipti stjórn með sér verkum að tillögu
formanns og nefndir voru skipaðar. Stjórn KKÍ hélt 25 formlega fundi, auk marga óformlegra
funda, símtala og tölvupóstsamskipta.
Formaður, varaformaður, gjaldkeri og ritari starfa mjög mikið saman og má segja að dagleg
samskipti séu þeirra á milli og myndi „framkvæmdaráð“ innan stjórnar.
Formenn fastanefnda eru mjög virkir í starfinu og eru í daglegum samskiptum við skrifstofu
sambandsins.

Skrifstofa KKÍ

Skrifstofa KKÍ flutti í febrúar 2016 á 2. hæð í húsi 3 í Íþróttamiðstöðinni. Skrifstofan er nú
kominn í aðeins stærra rými með fundaraðstöðu og aðstöðu fyrir búnað sem fylgir
landsliðunum.

Samstarfsaðilar

Það er íþróttahreyfingunni mikilvægt að eiga öfluga bakhjarla og því er það afar ánægjulegt
að samstarfsaðilum hjá KKÍ hefur fjölgað á síðustu árum. Það er einnig ánægjulegt að sjá
að samstarfsaðilum aðildarfélaganna hefur fjölgað.
Til að starfsemi sambandsins haldi áfram að vaxa og dafna þá er leitast við að gera
samninga sem koma að flestum þáttum starfsins.
Sumarið 2015 var gerður tímamótasamningur við 365 um sýningarrétt á Domino’s deildum
karla og kvenna auk þess sem að sérstakur umfjöllunarþáttur er á dagskrá eftir hverja
umferð. Nefnist hann Körfuboltakvöld. Þessi samningur hefur aukið vinsældir körfuboltans
til muna og þá sérstaklega kvennakörfuboltans.
KKÍ kynnti til leiks Ölgerðina sem nýjan samstarfsaðila sambandsins haustið 2016 og mun
Bikarkeppni KKÍ bera nafnið Maltbikarinn næstu þrjú árin.

Altís, umboðsaðili Molten körfuboltans á Íslandi, gerði þriggja ára samstarfssamning við
KKÍ vorið 2015. Molten körfuboltar eru leikboltar Domino's deilda karla og kvenna, 1. deilda
karla og kvenna sem og landsliða Íslands þegar þau leika hér og æfa.
Þetta var í fyrsta sinn sem boltasamningur er gerður fyrir 1. deildirnar sem er ánægjulegt.
Sumarið 2016 var skrifað undir nýjan samning við RÚV um að Maltbikarinn og landsleikir
verða sýndir hjá RÚV út keppnistímabilið 2020/2021. Nýtt var þar að RÚV sýnir beint frá
tveim úrslitaleikjum yngriflokka í bikar og var það í fyrsta sinn sem RÚV gerir það í íþróttum
á Íslandi.
Haustið 2016 var skrifað undir áframhaldandi samning við Lykil og Íslenskar Getraunir
(Lengjan).
Aðrir samstarfsðilar sem KKÍ er með samninga við og ekki þurftu endrnýjun á tímabilinu eru
við: Domino´s, Icelandair, DHL, Advania og KPMG.

Mótahald
Mótahaldið er mjög umfangsmikið enda heldur KKÍ úti einu umfangsmesta móthaldi innan
sérsambanda ÍSÍ. Ekki eru miklar breytingar á milli keppnistímabila í mótahaldinu en nokkrar
breytingar hafa verið frá síðasta þingi.
Fyrirkomulagið í Minnibolta 11 ára breyttist haustið 2015 sem hefur tekist mjög vel og hefur
þegar sannað sig t.d. með fjölgun félaga í keppnishaldinu og fleiri iðkenda. Fyrir haustið
2016 var unglingaflokkur og stúlknaflokkur sameinaðir og eru skiptar skoðanir um þá
breytingu sem verið er að skoða. Fyrir keppnistímabilið 2016/2017 var ákveðið af stjórn og
mótanefnd KKÍ að fella niður keppni í fyrirtækjabikarnum þar sem áhugi félaganna var við
núllpunkt og mikið kvartað undan kostnaði við keppnina.
Keppnistímabilið 2016–2017 var tekið upp nýtt fyrirkomulag í Maltbikarnum. Þar að segja
að undanúrslit voru einnig leikin í Höllinni og hófst því svo kölluð bikarhátíð á miðvikudegi
og stóð fram á sunnudag. Konurnar hófu leik á miðvikudegi, karlarnir á fimmtudegi,
yngriflokkar í úrslitum á föstudegi og svo konur og karlar á laugardegi og svo úrslit
yngriflokka aftur á sunnudeginum. Hátíðin þótti takast einstaklega vel og voru félög ánægð
með þetta fyrirkomulag.

Dómurum hefur fjölgað lítillega og er nauðsynlegt að dómurum fjölgi ennfrekar á allra
næstu árum. Aðildarfélög KKÍ þurf að vera vel vakandi fyrir því að benda á efnilega
einstaklinga sem gætu farið í dómgæslu. KKÍ býður aðildarfélögunum að fá til sín
dómarafræðslu fyrir alla sem eru í 10. flokki og þar gæti verið góður vettvangur að finna
efnilega dómara.
Nýjir farandbikarar vorur kynntir í byrjun árs 2017 fyrir Maltbikarmeistara kvenna og í mars
2017 fyrir Íslandsmeistara Domino´s deildar kvenna.
Frekari upplýsingar um mótahaldið eru í skýrslum mótanefndar og dómaranefndar.

Afreks- og landsliðsmál

Afreks-og landsliðsmálin hafa vaxið mjög á síðustu árum og eru landsliðsmálin mjög
umfangsmikil í starfsemi sambandsins. Með góðum árangri koma fleiri krefjandi verkefni
upp í hendurnar. Kröfur FIBA eru miklar í keppnishaldinu og mjög margt sem þarf að hafa í
huga er snýr að afreks- og landsliðsmálum.
Rúmlega 60 einstaklingar, það eru þjálfarar, aðstoðarþjálfarar, sjúkraþjálfarar,
styrktarþjálfarar og læknar sem hafa komið að verkefnum okkar frá A-landsliðum og niður
í Úrvalsbúðir.
Karlalandsliðið tók þátt í lokamóti EuroBasket í fyrsta sinn í sögunni og þrátt fyrir að liðið
hafi tapað öllum sínum leikjum þá vakti liðið mikla alþjóðlega athygli fyrir góðan körfubolta
og baráttu. Einnig vöktu rúmlega 1.000 stuðningsmenn landsliðsins mikla jákvæða athygli.
Undankeppni fyrir EuroBasket 2017 fór svo fram síðasta sumar og tryggði liðið sér aftur
þátt á EuroBasket sem er frábær árangur. Karlalandsliðið mun keppa á EuroBasket í
Finnlandi í riðlakeppninni og er Ísland meðskipuleggjandi með Finnlandi sem er mikil
viðurkenning fyrir íslenskan körfubolta.

Kvennalandsliðið tók þátt í undankeppni fyrir EuroBasket 2017 í nýju keppnisfyrirkomulagi
FIBA Europe þar sem fyrsti leikurinn var í nóvember 2015. Stelpurnar okkar voru í sterkum
riðli en þær stóðu sig vel og unnu meðal annars Ungverjaland sem hefur verið ein af
sterkustu þjóðum Evrópu í kvennaboltanum. Með góðum árangri í riðlakeppninni hefur
kvennalandsliðið aldrei staðið eins ofarlega á styrkleikalista FIBA.
FIBA hefur breytt heimsdagatali karlalandsliða. EuroBasket verður nú á fjögurra ára fresti
en ekki tveggja og því næsta EuroBasket á eftir 2017 er því 2021. Ný undankeppni fyrir HM
kemur inn en næsta HM er 2019 í Kína. Með þeim góða árangri sem náðist síðastliðið haust
að komast aftur á EuroBasket tryggðu strákarnir sé er réttinn á að spila í efri hluta
undankeppninnar og á því möguleika á því að spila á HM í Kína. Undankeppnin fyrir HM hefst
í nóvember en dregið verður í riðla í maí.
Á komandi sumri mun FIBA kynna breytingu á heimsdagatali hjá kvennalandsliðunum.
Yngri landsliðin okkar hafa verið að standa sig mjög vel á Norðurlandamótum og
Evrópukeppnum og á síðasta sumri náðist besti árangur stúlknalandsliða okkar þegar U18
stelpurnar enduðu í 4. sæti B-deildarinnar.
U20 strákarnir enduðu í 2. sæti B-deildar í fyrra og keppa á komandi sumri í fyrsta sinn í Adeild eða lokamóti EM.
Á komandi ári munu því tvö landslið okkar, það er karlalandsliðið og U20 karla, taka þátt í
lokamóti EM en það hefur aldrei gerst áður.

Í ljósi árangurs landsliða okkar á undanförnum árum á Ísland ekki möguleika á því að senda
lið til keppni í C-deild EM eða „smáþjóðakeppni“ en sú keppni er t.d. mun ódýrari til þátttöku.
Það sýnir vel þann góða árangur í landsliðsstarfinu á síðustu árum.
Sérstakur styrkur uppá 7.500.000 kr. kom frá Ríkisstjórn Íslands vegna EuroBasket 2015 og
var það mjög ánægjulegt og góð viðurkenning á starfinu.

Sigmundur Már Herbertsson og Leifur S. Garðarsson FIBA dómarar okkar hafa fengið ýmis
verkefni í Evrópu og var Sigmundur Már valinn til að dæma á EuroBasket 2015 sem er
stærsta verkefni sem Ísland hefur fengið í alþjóðlegri dómgæslu.
Pétur Hrafn Sigurðsson alþjóðlegur eftirlitsmaður (FIBA Commisioner) hefur fengið verkefni
í Evrópu.
Kristinn Óskarsson alþjóðlegur dómaraleiðbeinandi (FIBA Instructor) hefur verið skipaður í
hóp alþjóðlegra eftirlitsmanna til að aðstoða við að bæta dómgæslu í öðrum löndum
Evrópu. Er það mikil viðurkenning fyrir gott starf sem unnið er í dómaramálum hjá okkur og
sýnir einnig að gæði dómgæslu hér er það mikil að aðrar þjóðir geta lært af okkur.

Smáþjóðaleikar 2015 á Íslandi

Smáþjóðaleikar 2015 fóru fram á Íslandi og er það einn stærsti íþróttaviðburður sem
haldinn hefur verið á Íslandi. Keppt var í 11 íþróttagreinum á leikunum og var körfubolti ein
af þeim greinum. Karla- og kvennalandsliðin kepptu á leikunum. Leikarnir þóttu takast vel
til og fóru flestar keppnisgreinarnar fram í Laugardalnum og keppendur gistu á hótelum við
Laugardalinn.

Smáþjóðaleikar 2017
Smáþjóðaleikarnir 2017 fara fram í San Maríno í lok maí. Karla-og kvennalandsliðið taka
þátt.

Basketball Without Borders
Hákon Örn Hjálmarsson var valinn af NBA og FIBA sumarið 2016 til að taka þátt í árlegum
körfuboltabúðum á þeirra vegum, Basketball Without Borders, þar sem bestu leikmönnum
Evrópu er boðið til æfinga en æfingarnar fóru fram í september 2016 í Finnlandi. Það er
mikill heiður fyrir Hákon Örn og KKÍ að hann hafi verið valinn til að taka þátt í þessu verkefni.
Frekari upplýsingar um afreks-og landsliðsmálin eru í skýrslu afreksnefndar.

Fræðslu-og útbreiðslumál
Þjálfaramenntun
Árið 2015 hófst markviss þjálfaramenntun KKÍ. Ágúst Björgvinsson hefur yfirumsjón með
þjálfaramenntun KKÍ. Ágúst er Íþróttafræðingur að mennt í meistaraverkefni hans fjallaði
hann um þjálfaramenntun KKÍ. Vinna hófst 2011 við þetta verkefni.
Menntakerfi KKÍ er unnið sem hluti af menntakerfi ÍSÍ. ÍSÍ mun því sjá um kennslu á
almennum hluta og KKÍ á sérgreinahluta.
Markmið með þjálfaranámi KKÍ er að gefa þjálfurum tækifæri á að mennta sig í
körfuboltafræðum og sækja sér þekkingu sem nýtist þeim í starfi. Náminu er skipt upp í þrjú
stig með misjöfnum áherslum. Þjálfara sem hefur lokið náminu er ætlað að sækja sér
reglulega endurmenntun.
Það er mikið gleðiefni að menntakerfi KKÍ sé komið af stað. Á það eftir að auka faglegt starf
KKÍ til muna.

Körfuboltasumarið
Árið 2016 setti KKÍ á laggirnar verkefnið Körfuboltasumarið sem á að efla iðkun
körfuknattleiks yfir sumartímann. Verkefnið nær yfir sumrin 2016 og 2017 og er það styrkt
af Þróunarsjóði FIBA Europe (FIBA Europe Development Fund). Umsjónarmenn sumarið
2016 voru A-landsliðsmennirnir Haukur Helgi Pálsson, Hörður Axel Vilhjálmsson og Martin
Hermannsson.
Fyrsti áfangi verkefnisins snérist um að A-landsliðsfólk heimsótti þau félög sem voru með
sumaræfingar og eða námskeið. Landsliðsmennirnir voru til taks fyrir þau félög sem óskuðu
eftir því.
Annar áfangi verkefnisins snérist um að setja á laggirnar götukörfuboltamót.
Í þriðja áfanganum voru búin til myndbönd með landsliðsfólkinu okkar þar sem þau gera
sínar uppáhaldsæfingar og eða sýna hvernig þau æfa á sumrin. Myndbönd þessi eru
aðgengileg á netinu og munu þau auka aðgengi ungra iðkenda að skemmtilegum og flottum
æfingum sem þau geta gert sjálf.
Frekari upplýsingar um fræðslu-og útbreiðslumál eru í skýrslu fræðslunefndar.

Körfuknattleiksfólk ársins
Í lok hvers ár velja sérsambönd ÍSÍ íþróttamenn sinna íþróttagreina. Hjá KKÍ er það þannig
að stjórn, afreksnefnd, starfsmenn skrifstofu og landsliðsþjálfarar A-liða og yngri liða sem
velja körfuknattleiksfólk ársins.
2015 Körfuknattleikskarl ársins · Jón Arnór Stefánsson
2015 Körfuknattleikskona ársins · Helena Sverrisdóttir
2016 Körfuknattleikskarl ársins · Martin Hermannsson
2016 Körfuknattleikskona ársins · Gunnhildur Gunnarsdóttir

kki.is, fjölmiðlar og samsfélagsmiðlar
Vefurinn okkar kki.is er mikið sóttur og eru heimsóknir mældar hjá Modernus. Það eru 815.000 IP-tölur sem heimsækja vefinn í viku hverri, 20-30.000 innlit og um 70-110.000
síðuflettingar. Vefurinn er því mjög mikið notaður af áhugafólki um körfubolta.

KKÍ er einnig virkt á helstu samfélagsmiðlunum og er áhugafólk um körfubolta hvatt til að
nota #korfubolti þegar verið að skrifa um körfuboltann.

Samstarf við fjölmiðla er gott og leggja stjórn og starfsmenn KKÍ mikla áherslu á öflugt
samstarf við alla fjölmiðla.
Mörg aðildarfélög KKÍ halda úti góðum netútsendingum við að senda út leiki sína.

Samstarf við ÍSÍ og önnur sérsambönd

Mikið samstarf er á milli ÍSÍ, KKÍ og annarra sérsambanda of langt væri að telja hér upp alla
þá fundi sem sóttir hafa verið af hálfu KKÍ á vegum ÍSÍ.
Það má segja að eitt af stóru málunum á síðasta ári hafi verið nýr samningur ÍSÍ við
ríkisvaldið um verulega hækkum fjárframlaga í afrekssjóð ÍSÍ og svo sú vinna sem hefur verið
innan ÍSÍ að endurskipuleggja reglur afreksjóðs til framtíðar. Forysta ÍSÍ hefur unnið vel að
endurskipulagningunni og í mjög miklu samstarfi við íþróttahreyfinguna sem er til mikillar
fyrirmyndar.
Stjórn og starfsmenn KKÍ þakkar stjórn og starfsmönnum ÍSÍ fyrir gagnlegt, uppbyggilegt og
gott samstarf.
Einnig er þakkað fyrir gott samstarf við fulltrúa annarra sérsambanda, íþrótta- og
hérðaðsbandalaga og UMFÍ.
Fræðsla-ÍSÍ
ÍSÍ hefur í gegnum árin gefið út marga góða bæklinga um ýmis málefni. Má meðal annars
nefna bæklinga um Aðgerðaráætlun gegn einelti, Kynferðislegt ofbeldi í íþróttum, Íþróttir
barna og unglinga og Næring Íþróttafólks svo eitthvað sé nefnt. ÍSÍ heldur reglulega
fyrirlestra um ýmis málefni sem eru oft mál sem eru mikið í umræðunni hverju sinni t.d.
höfuðhögg íþrótta og meðhöndlun þeirra, andleg heilsa íþróttafólks og veðjað á íþróttir.
Sýnum karakter er verkefni sem hófst 2016 og er samstarf ÍSÍ og UMFÍ. Verkefnið snýst um
að safna saman fræðsluefni og upplifun íþróttafólks og þjálfara og deila því með almenningi
sem getur svo nýtt sér það í leik og starfi. Körfuboltahreyfingin hefur átt nokkra mjög
áhugaverða pistlahöfunda á síðunni www.synumkarakter.is.
Felix
Nýr og endurbættur Felix – félagakerfi íþróttahreyfingarinnar var tekin í notkun nú í febrúar.
Afar mikilvægt er að félög skrái samviskusamlega inn iðkendafjölda inn í Felix. Iðkendatölur
eru íþróttahreyfingunni mjög mikilvægar þegar sóst er eftir auknu fjármagni til ríkisvaldsins.
Einnig eru þessar tölur mikilvægar fyrir stjórnarmenn félaga þegar sóst er eftir stuðningi
sveitarfélaga og fyrirtækja. Gott er að geta sagt til um aukningu á milli ára og þess háttar.
Öll félög þurfa að skila inn starfsskýrslu í Felix síðasta lagi 15. apríl.
Íþróttaslysasjóður ÍSÍ
Íþróttaiðkendur 16 ára og eldri geta sótt um 80% endurgreiðslu kostnaðar íþróttaslysa til
ÍSÍ. Forsvarsmenn félaga eru hvattir til þess að kynna sér Íþróttaslysasjóð ÍSÍ og kynna hann
fyrir iðkendum sýnum sem þurfa að nýta sér hann. Hægt er að nálgast allar upplýsingar um
sjóðinn inn á heimasíðu ÍSÍ isi.is.

Lyfjamál
Samtals voru á tekin 40 lyfjapróf hér á landi í körfuknattleik á tímabilinu, 32 í keppni og 8
utan keppni. Ekkert af þessum prófum reyndist jákvætt.
Mikilvægt er að íþróttamenn séu vel upplýstir um þær reglur sem í gildi eru er varða
málaflokkinn. Bannlisti Alþjóða lyfjaeftirlitsins er uppfærður árlega og tekur gildi 1. janúar
ár hvert. Mikilvægt er að íþróttamenn hafi 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.

Hagræðing úrslita

Veðmál og þá sérstaklega hagræðing úrslita hefur verið mikið í umræðunni á síðustu árum
og má segja að sú mikla vá er vofir er íþróttahreyfingunni í tengslum við hagræðingu úrslita
sé mjög mikið áhyggjuefni og þarft að vinna að fræðslu og reglum í þessum málaflokki en
ÍSÍ hefur einmitt unnið vel að þessu að undanförnu til að samræma regluverk fyrir
íþróttahreyfinguna í heild sinni. Einnig hefur KSÍ unnið mjög vel að þessu og leiðbeint t.d.
KKÍ þegar eftir því hefur verið leitað.
Allir aðilar á öllum stigum körfuboltans þurfa að vera vel vakandi yfir þessu því það er ljóst
að hægt er að veðja á íslenskan körfubolta frá yngri flokkum og upp í allar deildir
meistaraflokkana.

Heiðursveitingar frá síðasta þingi
Heiðurskrosshafar
Ólafur Rafnsson (2015)
Gullmerki
Bjarni Steinarsson (2016)
Guðni Guðnason (2015)
Indriði Jósafatsson (2016)
Ágúst Guðmundsson (2015)
Þorgils Sævarsson (2015)
Silfurmerki
Bjarki Þorsteinsson (2016)
Hilmar Júlíusson (2015)
Ingi Ólafsson (2015)
Jóhanna Hjartardóttir (2015)
Jón Ben Einarsson (2015)
Jóhann Sigurðsson (2015)
Konráð Óskarsson (2015)
Björn Sveinsson (2015)
Ómar Aspar (2015)

Alþjóðlegt starf

Alþjóðlegt starf og samstarf við FIBA Europe, FIBA og önnur körfuknattleikssambönd er
mjög mikið og hefur vaxið mjög mikið á síðustu árum. Með góðum árangri landsliða okkar
þá hefur skylda okkar í alþjóðlegu starfi vaxið einnig. Þátttaka í alþjóðlegu starfi er mjög
mikilvæg og gott hversu Ísland er sýnilegt í alþjóðastarfinu.

Hannes S. Jónsson formaður situr í stjórn FIBA Europe og er formaður Smáþjóðanefndar
FIBA Europe. Hannes er einn fimm fulltrúa sem situr í sérstakri nefnd á vegum stjórnar FIBA
Europe er úthlutar fjármagni til aðildarlanda sambandsins en FIBA Europe hefur ár frá ári
verið að auka fjárhagslegan styrk til aðildarlanda sinna. Hannes hefur sótt rúmlega 20 fundi
og viðburði á undanförnum árum sem stjórnarmaður FIBA Europe.
Hannes, Guðbjörg Norðfjörð varaformaður, Kristinn Geir Pálsson starfsmaður afreks- og
landsliðsmála og Stefán Þór Borgþórsson mótastjóri hafa sótt ýmsa fundi og ráðstefnur
eins og FIBA Europe þing, Norðurlandafundi, vinnufundi um afreks- og landsliðsmál og
ráðstefnur um fræðslu- og útbreiðslumál.

Starfsmenn á vegum FIBA og FIBA Europe hafa einnig komið til Íslands á undanförnum
árum með sérstaka vinnufundi og námskeið er snýr að afreks-og landsliðmálum, skipulagi
körfuboltans á Íslandi og tölfræðinámskeið.
Cyriel Coomans varaforseti FIBA Europe heimsótti Ísland í september 2016.

Ungmenni í USA

Mikið er um það að ungmenni fara utan til Bandaríkjanna til háskólanáms. Komast þau þá
yfirleitt á fullan eða á hluta af námsstyrk. Eins og staðan er í dag þá eigum við mikið af
góðum ungmennum sem eru úti í Bandaríkjunum og eru þau að standa sig mjög vel þar.
Gaman verður að fylgjast með þeim að loknu námi hvort sem þau koma beint hingað heim
til Íslands að spila eða halda á vit ævintýrana.

Samfélagsverkefni með þátttöku KKÍ

KKÍ og Félag heyrnarlausra unnu saman að myndbandi við lagið „Ég er kominn heim“ eftir
Jón Sigurðsson (texti) og E. Kalmån (lag) og sungið af Óðni Valdimarsyni en hugmyndin að
verkefninu kom frá Björgu Hafsteinsdóttur, fyrrum landsliðskonu Íslands. Landsliðsfólk
okkar var fengið til þátttöku í verkefninu. Hulda M. Halldórsdóttir söng lagið á táknmáli.

Vorið 2016 stóðu KKÍ, Domino’s og landsnefnd UN Women saman að samstarfsverkefni þar
sem tekið var höndum saman í sameiginlegu HeForShe-átaki.
Markmið átaksins er að hvetja sérstaklega karlmenn til að láta til sín taka í baráttunni fyrir
kynjajafnrétti og skrá sig sem HeForShe á www.heforshe.is og þar með að heita því að beita
sér markvisst í baráttunni fyrir jöfnum hlut kynjanna á á öllum vígstöðvum. Domino’s deild
kvenna gerði slíkt hið sama og var átakið kynnt í kringum úrslitakeppni karla og kvenna.
Domino’s og KKÍ stóðu að leik í hálfleik leikja í úrslitakeppninni og voru þátttakendur allir í
bolum merktum átakinu.
Framleiddar voru sjónvarpsauglýsingar í kringum átakið af Domino’s og voru þær tilnefndar
í byrjun árs 2017 til Lúðursins, markaðsverðlauna ÍMARK, í tveim flokkum, en þær þóttu hafa
vakið eftirtekt og stutt við herferðina á eftirminnilegan hátt.

Lokahóf · Verðlaunahafar í lok tímabilsins 2014-2015
Domino´s deild kvenna
Úrvalslið Domino´s deild kvenna 2014-15
Hildur Sigurðardóttir · Snæfell
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Petrúnella Skúladóttir · Grindavík
Sara Rún Hinriksdóttir · Keflavík
Bryndís Guðmundsdóttir · Keflavík
Besti leikmaður Domino´s deild kvenna 2014-15
Hildur Sigurðardóttir · Snæfell
Besti þjálfari Domino´s deild kvenna 2014-15

Ingi Þór Steinþórsson · Snæfell
Besti ungi leikmaður Domino´s deild kvenna 2014-15
Sara Rún Hinriksdóttir · Keflavík
Besti varnarmaður Domino´s deild kvenna 2014-15
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Besti erlendi leikmaður Domino´s deild kvenna 2014-15
Kristen McCarthy · Snæfell
Prúðasti leikmaður Domino´s deild kvenna 2014-15
Hildur Sigurðardóttir · Snæfell
Domino´s deild karla
Úrvalslið Domino´s deild karla 2014-15
Pavel Ermolinskij · KR
Logi Gunnarsson · Njarðvík
Darrel Lewis · Tindastóll
Helgi Már Magnússon · KR
Grétar Ingi Erlendsson · Þór Þorlákshöfn
Besti leikmaður Domino´s deild karla 2014-15
Pavel Ermolinskij · KR
Besti þjálfari Domino´s deild karla 2014-15
Israel Martin · Tindastóll
Besti ungi leikmaður Domino´s deild karla 2014-15
Pétur Rúnar Birgisson · Tindastóll
Besti varnarmaður Domino´s deild karla 2014-15
Darri Hilmarsson · KR
Bestu erlendi leikmaður Domino´s deild karla 2014-15
Michael Craion · KR
Prúðasti leikmaður Domino´s deild karla 2014-15
Darri Hilmarsson · KR
Besti dómarinn Domino´s deildum karla og kvenna 2014-15
Sigmundur Már Herbertsson
1. deild kvenna
Úrvalslið 1. deildar kvenna 2014-15
Bryndís Hanna Hreinsdóttir · Stjarnan
Erna Hákonardóttir · Njarðvík
Eva Margrét Kristjánsdóttir · KFÍ

Bríet Lilja Sigurðardóttir · Tindastóll
Eva María Emilsdóttir · Stjarnan
Besti leikmaður 1. deildar kvenna 2014-15
Bryndís Hanna Hreinsdóttir · Stjarnan
Besti þjálfari deildar 1. kvenna 2014-15
Sævaldur Bjarnason · Stjarnan
Besti ungi leikmaður 1. deildar kvenna 2014-15
Eva Margrét Kristjánsdóttir · KFÍ
1. deild karla
Úrvalslið 1. deildar karla 2014-15
Hlynur Hreinsson · FSu
Ari Gylfason · FSu
Hreinn Gunnar Birgisson · Höttur
Fannar Freyr Helgason · ÍA
Örn Sigurðarson · Hamar
Besti leikmaður 1. deildar karla 2014-15
Ari Gylfason · FSu
Besti þjálfari 1. deildar karla 2014-15
Viðar Hafsteinsson · Höttur
Besti ungi leikmaður 1. deildar karla 2014-15
Erlendur Ágúst Stefánsson · FSu

Lokahóf · Verðlaunahafar í lok tímabilsins 2015-2016
Domino´s deild kvenna
Úrvalslið Domino´s deildar kvenna 2015-16
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Guðbjörg Sverrisdóttir · Valur
Helena Sverrisdóttir · Haukar
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Grindavík
Bryndís Guðmundsdóttir · Snæfell
Besti leikmaður Domino´s deildar kvenna 2015-16
Helena Sverrisdóttir · Haukar
Besti þjálfari Domino´s deildar kvenna 2015-16
Ingi Þór Steinþórsson · Snæfell

Besti ungi leikmaður Domino´s deildar kvenna 2015-16
Thelma Dís Ágústsdóttir · Keflavík
Besti varnarmaður Domino´s deildar kvenna 2015-16
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Besti erlendi leikmaður Domino´s deildar kvenna 2015-16
Haiden Denise Palmer · Snæfell
Prúðasti leikmaður Domino´s deildar kvenna 2015-16
Berglind Gunnarsdóttir · Snæfell
Domino´s deild karla
Úrvalslið Domino´s deildar karla 2015-16
Pavel Ermolinskij · KR
Kári Jónsson · Haukar
Haukur Helgi Pálsson · Njarðvík
Helgi Már Magnússon · KR
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Þór Þorlákshöfn
Besti leikmaður Domino´s deildar karla 2015-16
Haukur Helgi Pálsson · Njarðvík
Besti þjálfari Domino´s deildar karla 2015-16
Finnur Freyr Stefánsson · KR
Besti ungi leikmaður Domino´s deildar karla 2015-16
Kári Jónsson · Haukar
Besti varnarmaður Domino´s deildar karla 2015-16
Darri Hilmarsson · KR
Bestu erlendi leikmaður Domino´s deildar karla 2015-16
Michael Craion · KR
Prúðasti leikmaður Domino´s deildar karla 2015-16
Michael Craion · KR
Besti dómarinn Domino´s deildum karla og kvenna 2015-16
Sigmundur Már Herbertsson

1. deild kvenna
Úrvalslið 1. deildar kvenna 2015-16
Perla Jóhannsdóttir · KR
Kristrún Sigurjónsdóttir · Skallagrímur
Sólrún Sæmundsdóttir · Skallagrímur
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir · KR
Fanney Lind Thomas · Þór Akureyri
Besti leikmaður 1. deildar kvenna 2015-16
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir · KR
Besti þjálfari 1. deildar kvenna 2015-16
Darri Atlason · KR
Besti ungi leikmaður 1. deildar kvenna 2015-16
Isabella Ósk Sigurðardóttir · Breiðablik
1. deild karla
Úrvalslið 1. deildar karla 2015-16
Ragnar Friðriksson · Þór Akureyri
Sigtryggur Arnar Björnsson · Skallagrímur
Róbert Sigurðsson · Fjölnir
Illugi Auðunsson · Valur
Tryggvi Snær Hlinason · Þór Akureyri

Besti leikmaður 1. deildar karla 2015-16
Sigtryggur Arnar Björnsson · Skallagrímur
Besti þjálfari 1. deildar karla 2015-16
Finnur Jónsson · Skallagrímur
Besti ungi leikmaður 1. deildar karla 2015-16
Tryggvi Snær Hlinason · Þór Akureyri

SKÝRSLA MÓTANEFNDAR 2015-2017
Mótanefnd var skipuð þeim Lárusi Blöndal, formanni, Guðna Guðnasyni og Magnúsi Andra
Hjaltasyni.
Tímabilið 2015-16
Tímabilið 2015-16 voru 37 lið skráð til leiks sem var einu liði meira en tímabilið á undan.
Laugdælir og ÍBV komu aftur inn eftir árs fjarveru í meistaraflokki karla og Gnúpverjar og
Grundarfjörður komu einnig inn með meistaraflokk karla. Félögin Afturelding, Augnablik,
Álftanes og Hekla drógu út sína meistaraflokka en Álftnesingar tóku aftur þátt á Íslandsmóti
yngri flokka með lið í minnibolta drengja. Reykdælir tóku eingöngu þátt með yngri flokka.

Leikið var eftir nýju fyrirkomulagi í minnibolta drengja og stúlkna, þar sem færri leikmenn
eru í hverju liði, leiktími styttri og aðeins fjórir leikmenn inná hverju sinni. Mun meiri
sveigjanleiki er þegar leikið er eftir þessu fyrirkomulagi og t.a.m. er sú nýbreytni að félög
skrá lið til leiks fyrir hvert mót sem er gott ef fjöldi iðkenda eykst eða minnkar milli móta. Þá
var 11. flokkur drengja lagður niður. Drengjaflokkur varð þá 16 og 17 ára og unglingaflokkur
karla 18, 19 og 20 ára.
Meistarar meistaranna fór fram í Stykkishólmi á heimavelli Íslandsmeistara kvenna í
Snæfelli. Í kvennaleiknum voru það Íslandsmeistarar Snæfells og bikarmeistarar Grindavíkur
sem mættust. Snæfell hafði betur 79-45. Í karlaleiknum voru það Íslandsmeistarar KR sem
mættu bikarmeisturum Stjörnunnar og hafði KR betur 90-86. Næsta vetur verður leikið á
heimavelli Íslandsmeistara karla.
Breyting var gerð á Fyrirtækjabikar karla og kvenna en nú stóð öllum liðum í tveimur efstu
deildunum til boða að taka þátt. Ekki nýttu þau öll það en árið á undan voru það eingöngu
efstu liðum 1. deildar sem stóð til boða að vera með ásamt Domino´s deildar liðunum.
Karlamegin voru 20 lið skráð til leiks og leikið var í fjórum fimm liða riðlum en kvennamegin
voru 12 lið og leikið var í þremur riðlum. Dregið var í riðla eftir fyrirfram ákveðinni
styrkleikaröðun. Hin fjögur fræknu voru leikin í Iðu í umsjón FSu en upphaflega áttu úrslitin
að fara fram á Sauðárkróki í umsjón Tindastóls en Tindastóll gaf umsjón mótsins frá sér.

Í kvennakeppninni unnu Haukar en þær lögðu Keflavík 70-47. Karlamegin mættust Stjarnan
og Þór Þ. í úrslitum og höfðu Garðbæingar betur 72-58.

Domino´s deild kvenna var skipuð sjö liðum en KR dróg lið sitt úr deildinni í enda sumars.
Ekkert lið úr 1. deildinni vildi þiggja sæti KR og var því deildin ekki fullskipuð sem þýddi að
ekkert lið féll úr deildinni þennan veturinn. Haukar urðu deildarmeistarar og fóru þær í
úrslitakeppnina ásamt Snæfelli(2), Val(3) og Grindavík(4). Í undanúrslitum fóru Haukar
áfram eftir að haft betur gegn Grindavík 3-2 og Snæfellingar lögðu Valsstúlkur 3-0. Í
úrslitum unnu Snæfellingar Hauka 3-2 í oddaleik þar sem sett var aðsóknarmet í kvennaleik
á Íslandi. Haiden Denise Palmer leikmaður Snæfells var valin leikmaður lokaúrslitanna.
Domino´s deild karla var skipuð 12 liðum en Höttur og FSu voru nýliðar þennan veturinn. Í
lok keppnistímabilsins kom það svo í þeirra hlut að falla niður um deild. KR-ingar urðu
deildarmeistarar. Í átta liða úrslitum mættust KR(1) og Grindavík(8) þar sem KR hafði betur
3-0. Stjarnan(2) og Njarðvík(7) tókust á þar sem Njarðvík vann í oddaleik. Keflavík(3) mætti
Tindastól(6) þar sem Tindastóll hafði betur 3-1 og Haukar(4) og Þór Þ.(5) léku gegn hvort
öðru þar sem Haukar fóru áfram 3-1. Í undanúrslitum mættust KR og Njarðvík þar sem KR
vann í oddaleik og Haukar unnu Tindastól 3-1. Í úrslitum vann KR Hauka 3-1. Brynjar Þór
Björnsson var valinn maður lokaúrslitanna.

1. deild karla var fullmönnuð og léku 10 lið í henni en veturinn á undan voru þau aðeins átta.
Ármann og Reynir Sandgerði komu upp í deildina úr 2. deild. Á þinginu 2015 var ákveðið að
stækka úrslitakeppnina og nú þarf þrjá sigurleiki til að vinna hverja viðureign í
úrslitakeppninni. Deildarmeistararnir fara beint upp í úrvalsdeild og að þessu sinni var það
Þór Ak. Næstu fjögur lið leika um eitt laust sæti í efstu deild og mættust í undanúrslitum
Fjölnir(2) og ÍA(5) annars vegar og hinsvegar Valur(3) og Skallagrímur(4). Fjölnir lagði ÍA 31 og Skallagrímsmenn unnu Val í oddaleik 3-2. Í úrslitaeinvíginu hafði Skallagrímur betur
gegn Fjölni í oddaleik 3-2.
1. deild kvenna var skipuð sex liðum en langt fram á sumar voru aðeins fimm lið í deildinni
en KR bættist við síðsumars. Leikin var fjórföld umferð sem gerði 20 leiki á lið. Skallagrímur
varð deildarmeistari og í úrslitum unnu Skallagrímskonur(1) KR(2) 2-0.

Mótanefnd ákvað að gera breytingu á keppni í 2. deild karla og b-liða keppni karla. Í stað
tveggja deilda þar sem 2. deild var skipuð A-liðum og b-liða keppn karla skipuð B-liðum var
liðunum skipt í tvær deildir sem voru nefndar 2. deild karla og 3. deild karla. Tilgangurinn var
að gera tvær mun jafnari deildir en bæði 2. deild karla og b-liða deild karla voru orðnar afar
ójafnar og nýliðun mjög erfið.
Leikjafjöldi er misjafn milli deilda en í 2. deild karla eru 10 lið og leika liðin 18 leiki. Sex efstu
liðin úr 2. deild veturinn á undan og fjögur efstu úr b-liða deildinni skipuðu 2. deild. Í 3. deild
léku öll önnur lið en þó var leikjafjöldinn festur í 14 leiki. Í 2. deild eru tvær úrslitakeppnir en
fjögur efstu A-liðin leika um tvö laus sæti í 1. deild karla og fjögur efstu b-liðin leika um
titilinn b-liða meistarar. Tvö neðstu lið 2. deildar falla niður um deild. Í 3. deild er keppt um
tvö sæti í 2. deild á næsta ári.

Í undanúrslitum A-liða mættust ÍB(2) og KV(7) og Leiknir R.(3) og Hrunamenn(5). En
eingöngu þurfti að vinna einn leik að komast áfram. Í úrslitum mættust svo KV og Leiknir R.
Í úrslitaleiknum unnu Leiknismenn 99-68. Í keppni B-liða mættust Njarðvík b(1) og Fjölnir
b(8) og Haukar b(4) og KR b(6). Í úrslitaleiknum hafði KR b betur gegn Njarðvík og unnu 9780. Sindri og ÍG féllu úr deildinni.
Í nýstofnaðri 3. deild karla voru 10 lið skráð til leiks en lið ÍBV kláraði ekki veturinn. Í úrslitaleik
um sigur í deildinni unnu Gnúpverjar Laugdæli 78-72 en bæði lið komu ný inn í
deildarkeppnina þennan veturinn. Í undanúrslitum lögðu Gnúpverjar KFÍ b og Laugdælir unnu
Grundfirðinga.

Bikarkeppnin var með sama sniði og árið á undan en allir úrslitaleikirnir voru í Laugardalshöll
í umsjón KKÍ. Leikir meistaraflokkana voru í beinni á RÚV en úrslitaleikir yngri flokkana í
beinni á Youtube-rás KKÍ. Í úrslitaleik karla hafði KR betur gegn Þór Þorlákshöfn 95-79 og í
kvennaleiknum stóð Snæfell uppi sem sigurvegari 78-70 eftir viðureign við Grindavík.
Mótanefnd stóð fyrir tveimur fundur fyrir tímabilið. Annar var með unglingaráðum félaganna
rétt fyrir tímabilið þar sem farið var yfir helstu atriði. Svo var dagatalsfundur í maí mánuði
þar sem farið var yfir keppnistímabilið en þar gafst félögunum kostur á að koma með
athugasemdir um skipulag keppnistímabilsins.
Íslandsmeistarar
Úrvalsdeild karla:
Úrvalsdeild kvenna:
B-liðakeppni karla:
Unglingaflokkur karla:
Unglingaflokkur kvenna:
Drengjaflokkur:
Stúlknaflokkur:
10. flokkur karla:
10. flokkur kvenna:
9. flokkur karla:
9. flokkur kvenna:
8. flokkur karla:
8. flokkur kvenna:
7. flokkur karla:
7. flokkur kvenna:
Minnibolti 11 ára drengja:
Minnibolti 11 ára stúlkna:

KR
Snæfell
KR
Grindavík
Keflavík
ÍR
Keflavík
Haukar
KR
Þór Ak.
Grindavík
Valur
Grindavík
Stjarnan
Grindavík
Fjölnir
Grindavík

Bikarmeistarar
Meistaraflokkur karla:
Meistaraflokkur kvenna:
Unglingaflokkur karla:
Unglingaflokkur kvenna:
Drengjaflokkur:
Stúlknaflokkur:
10. fl. karla:
10. fl. kvenna:
9. fl. karla:
9. fl. kvenna:

KR
Snæfell
Haukar
Keflavík
Njarðvík
Keflavík
Haukar
Grindavík
Þór Ak.
Grindavík

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

KR
Snæfell
Þór Ak.
Skallagrímur

2. deild karla:
3. deild karla:

Leiknir R.
Gnúpverjar

Tímabilið 2016-17
Tímabilið 2016-17 voru 37 lið skráð til leiks en það var sami fjöldi og tímabilið á undan.
Patrekur, ÍG og ÍBV voru ekki með meistaraflokk en Álftanes kom inn með meistaraflokk sem
og að Afturelding og Hekla tefldu fram liði í yngri flokkunum. Reykdælir voru eins og síðustu
ár eingöngu með yngri flokka. Vestri tók í fyrsta sinn þátt í móti á vegum KKÍ en félagið er
nýstofnað fjölgreinafélag á Ísafirði en KFÍ rann inn í þetta nýja félag. Vestri tók sæti KFÍ í
öllum mótum.
Tvær meiri háttar breytingar voru gerðar. Þennan veturinn var ákveðið að hafa ekki keppni í
Fyrirtækjabikar karla og kvenna. Mótið hefur ekki verið lagt niður og t.a.m. ekki verið tekið úr
reglugerð um körfuknattleiksmót en það er í dvala. Unglingaflokkur kvenna var lagður niður
og sameinaður stúlknaflokki og nefndur unglingaflokkur kvenna. Þetta tímabil var hann
fjögur ár en næsta vetur verður hann þrjú ár eins og hann var fyrir nokkrum árum eða
aldursárin 16, 17 og 18 ára.
Leikið var á heimavelli Íslandsmeistara karla í meistarakeppninni en leikið var í DHL-höllinni
heimavelli KR. Í karlaleiknum mættust KR og Þór Þ. og höfðu Þórsarar betur 69-74. Í
kvennaleiknum vann Snæfell Grindavík 70-60. Haustið 2017 verður leikið á heimavelli
Íslandsmeistara kvenna.
Domino´s deild karla var skipuð 12 liðum
og varð KR deildarmeistari í lok
keppnistímabilsins. Þór Ak. og Skallagrímur voru nýliðar í deildinni. Í lok tímabilsins kom það
í hlut Snæfells og Skallagríms að falla um deild. Þegar þetta er skrifað er Grindavík og KR
komið í úrslit. Í 8-liða úrslitum lögðu KR-ingar(1) Þór Ak.(8) að velli 3-0. Stjarnan(2) mætti
ÍR(7) og höfðu Stjörnumenn betur 3-0. Tindastóll(3) mætti Keflavík(6) og höfðu
suðurnesjamenn betur 3-1. Grindavík(4) mætti Þór Þ.(5) og unnu í oddaleik 3-2. Í
undanúrslitum lögðu Grindvíkingar Stjörnumenn 3-0 og KR Keflavík 3-1.
Domino´s deild kvenna er skipuð átta liðum. Skallagrímskonur eru nýliðar í deildinni ásamt
Njarðvík sem tók sæti Hamars sem lagði niður meistaraflokk sinn. Snæfell varð
deildarmeistari en Grindavík féll niður um deild. Þegar þetta er skrifað er Snæfell(1) komið í

úrslitin en þær lögðu Stjörnuna(4) 3-0. Í hinni viðureigninni sem er milli Keflavíkur(2) og
Skallagríms(3) þarf oddaleik til að knýja fram úrslit.
Í 1. deild karla voru níu lið skráð til leiks. Þau lið sem unnu sér þátttökurétt úr 2. deild karla
veturinn á undan þáðu ekki sætin sín. Ármanni og Reyni S. sem féllu tímabilið á undan voru
boðin sæti og þáði Ármann það. Þar sem deildin var ekki fullskipuð var ákveðið að bæta við
einni umferð og léku því öll lið 24 leiki. Leikjaröð þriðju umferðar var sú sama og í fyrstu
umferð. Deildarmeistarar urðu Höttur og fara þeir beint upp um deild. Þegar þetta er skrifað
er ekki en ljóst hver fylgir þeim upp en oddaleik þarf til að fá sigurvegar í viðureign Vals og
Hamars. Í undanúrslitum um laust sæti í Domino´s deild karla að ári léku Fjölnir(2) og
Hamar(5) þar sem Hamar hafði betur í oddaleik 3-2. Valur(3) mætti Breiðabliki(4) þar sem
Valsmenn höfðu betur í oddaleik 3-2.
Sex lið voru skráð til leiks sumarið 2016 í 1. deild kvenna en Hrunamenn hættu við og því
stóðu eftir fimm lið. Keflavík-b var nýliði í deildinni en þær kláruðu ekki mótið og því kláruðu
aðeins fjögur lið veturinn. Þór Ak.(1) varð deildarmeistari og mættu þær Breiðabliki(2) í
úrslitum um laust sæti í Domino´s deildinni. Blikar höfðu betur í viðureigninni 2-1 og unnu
oddaleikinn á Akureyri.
Í 2. deild karla voru 10 lið skráð til leiks. Laugdælir sem voru nýliðar sameinuðust
Hrunamönnum en þar sem aðeins eitt lið féll úr 1. deildinni var deildin skipuð 10 liðum.
Reynir S. og Fjölnir b féllu niður um deild. Í úrslitum A-liða mættust í undanúrslitum
Hrunamenn/Laugdælir(1) liðið KV(7) þar sem Hrunamenn/Laugdælir unnu og í hinni
undanúrslitaviðureigninni mættust Leiknir R.(4) og Gnúpverjar(5) þar sem Gnúpverjar höfðu
betur. Í úrslitaleiknum unnu Hrunamenn/Laugdælir. Í undanúrslitum B-liða mættust Haukar
b(2) og Fjölnir b(10) þar sem Hafnfirðingar höfðu betur. Í hinni viðureigninni mættust
Njarðvík b(3) og KR b(6) og fóru KR-ingar með sigur af hólmi. Í úrslitaleiknum vann KR b
Hauka b 83-69.
Í 3. deild karla voru 10 lið skráð til leiks og í undanúrslit fóru Sindri(1) og Haukar c(4) annars
vegar og hinsvegar Þór Þ. b(2) og Grundarfjörður(3). Sindri og Þór Þ. b unnu sína
undanúrslitaleiki og mættust því í úrslitaleik þar sem Sindri hafði betur 82-67.
B-liða keppni kvenna var endurvakin og þegar þetta er skrifað er henni ekki lokið en fimm
lið voru skráð til leiks. Snæfell, Stjarnan, KR, Keflavík og Grindavík. KR kláraði ekki mótið en
úrslit mótsins verða í lok apríl.
Breyting var gerð á bikarkeppni meistaraflokkana og að þessu sinni voru undanúrslit á sama
stað og úrslitin. Leikið var með svipuðu sniði og þekkist í háskólaboltanum sem og úrslitum
Eurolegaue og meistaradeildarinnar. Undanúrslitin voru spiluð á miðvikudegi og fimmtudegi
og úrslitaleikirnir á laugardegi og fóru allir leikirnir fram í Laugardalshöllinni. Úrslitaleikir
yngri flokka voru á föstudegi og sunnudegi. Í undanúrslitum karla mættust KR og Valur
annars vegar og Þór Þ. og Grindavík hinsvegar. KR lagði Val 72-67 og Þór Þ. hafði betur gegn
Grindavík 106-98. Í undanúrslitum kvenna fór Keflavík í gegnum Hauka 82-67 og
Skallagrímur hafði sigur á Snæfelli 70-68. Í úrslitaleik vann Keflavík þriggja stiga sigur á

Skallagrím 65-62. Allir leikir meistaraflokkana voru í beinni á RÚV og RÚV2 og yngri flokka
leikirnir á vef RÚV www.ruv.is. Úrslitaleikir unglingaflokkana voru í beinni á RÚV.
Mótanefnd stóð fyrir tveimur fundur fyrir tímabilið. Annar var með unglingaráðum félaganna
rétt fyrir tímabilið þar sem farið var yfir helstu atriði. Svo var dagatalsfundurinn í maí mánuði
þar sem farið var yfir keppnistímabilið en þar gafst félögunum kostur á að koma með
athugasemdir um skipulag keppnistímabilsins.
Íslandsmeistarar
Úrvalsdeild karla:
Úrvalsdeild kvenna:
B-liðakeppni karla:
B-liðakeppni kvenna:
Unglingaflokkur karla:
Unglingaflokkur kvenna:
Drengjaflokkur:
10. flokkur karla:
10. flokkur kvenna:
9. flokkur karla:
9. flokkur kvenna:
8. flokkur karla:
8. flokkur kvenna:
7. flokkur karla:
7. flokkur kvenna:
Minnibolti 11 ára drengja:
Minnibolti 11 ára stúlkna:

Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
KR
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið
Keppni ekki lokið

Bikarmeistarar
Meistaraflokkur karla:
Meistaraflokkur kvenna:
Unglingaflokkur karla:
Unglingaflokkur kvenna:
Drengjaflokkur:
10. fl. karla:
10. fl. kvenna:
9. fl. karla:
9. fl. kvenna:

KR
Keflavík
KR
Haukar
KR
Stjarnan
Keflavík
Vestri
Grindavík

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

KR
Snæfell
Höttur
Þór Ak.
Hrunamenn/Laugdælir
Sindri

SKÝRSLA DÓMARANEFNDAR 2015-2017
Stjórn KKÍ skipaði eftirtalda einstaklinga í dómaranefnd KKÍ:
Rúnar Birgir Gíslason formaður, Rögnvaldur Hreiðarsson og Gunnar Freyr Steinsson.
Starfsemi dómaranefndar var með nokkuð hefðbundnum hætti.
Haustfundur 2015 var með breyttu sniði vegna þátttöku Íslands á Eurobasket. Í lok ágúst
var haldinn fundur í Þorlákshöfn þar sem Kristinn Óskarsson stýrði fyrirlestrum og var svo
með verklegar æfingar í sal. Í Berlín var einnig boðið upp á dagskrá þar sem Davorin Nakic
og Ronnie Nunn töluðu yfir þeim dómurum sem þar voru. Haustið 2016 var fundurinn öllu
hefðbundnari, haldinn í Laugardal á einum degi og stýrði Kristinn Óskarsson dagskránni.
Engin skrifleg próf voru á haustfundunum þar sem dómarar taka próf á 10 daga fresti á
basketref.com.
Annar fundur var haldinn í janúar þar sem skerpt var á ýmsum málum, dómarar þreyttu
þrekpróf, og svo var fundur skömmu fyrir úrslitakeppni.
Í febrúar 2017 var haldinn fundur samhliða bikarhelgi og þar töluðu Alan Richardson og Neil
Wilkinson, frá FIBA.
Raðað var á alla leiki í meistaraflokkum karla og kvenna, unglingaflokki beggja kynja og
drengjaflokki hjá þeim félögum sem óskuðu þess. Nokkur félög úti á landi fengu undanþágu
frá niðurröðun vegna mikils ferðakostnaðar, á þeim forsendum að þau myndu senda
einstaklinga á dómaranámskeið. Einnig var raðað á alla bikarleiki, úrslitaleiki og úrslitamót
yngri flokka.
Ekkert dómaranámskeið fór fram á netinu á þessum tíma þar sem ekki hefur fundist tími til
að uppfæra efni eftir reglubreytingar. Haldin voru nokkur námskeið sem lauk með skriflegu
prófi og einnig verklegu og hefur það skilað nokkrum nýjum andlitum í hópinn en gera má
mikið betur í þessum málum og halda fleiri námskeið. Mikilvægt er að haldið verið
dómaranámskeið fyrir upphaf næsta tímabils. Dómaranefnd bauð einnig félögunum að fá
til sín dómarafræðslu, nokkurskonar örnámskeið og var horft til að námskeiðið væri fyrir 10.
flokk beggja kynja. Nokkur félög fengu slík námskeið en óskandi hefði verið að fleiri hefðu
gert þetta til að kynna dómarahlutverkið fyrir leikmönnum og framtíðardómurum. Eins að
þessir ungu krakkar sem oft dæma í fjölliðamótum hafi smá innsýn í starf dómarans þegar
þaru eru að dæma.
Dómaranefnd raðaði 46 dómurum á leik fyrri veturinn og 47 seinni veturinn.
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 stærstu dagarnir eru.

Alls var raðað á um 1000 leiki og vel yfir 2000 störf. Í bikarúrslitum yngri flokka 2017 var í
fyrsta sinn raðað þremur dómurum á hvern leik, og í úrslitakeppni Domino‘s-deildar kvenna,
1. deildar karla og 1. deildar kvenna var einnig raðað þremur dómurum.
Kristinn Óskarsson fór til Króataíu á námskeið fyrir FIBA leiðbeinendur í maí 2015 og 2016.
Í febrúar 2016 fór hann á fund í til FIBA í Munchen ásamt 7 lykilleiðbeinendum að undirbúa
sumarið. Um páskana sama ár var hann einn af leiðbeinendum FIBA á
undirbúningsnámskeiði fyrir verðandi FIBA dómara á Scania Cup í Svíþjóð. Þá tilnefndi FIBA
hann sem leiðbeinanda á dómaranámskeiði samhliða Copenhagen Invitational í júní. FIBA
tilnefndi hann svo sem leiðbeinanda Noregs í verkefni sem FIBA kallar Small Country
Officiating Development (SCOD). Hlutverk Kristins er að aðstoða Noreg við að efla
dómgæslu í landinu. Í júlí 2016 var Kristinn tilnefndur af FIBA sem leiðbeinandi í A-deild U20
ára drengja, en mótið fór fram í Finnlandi. Kristinn er orðinn það sem FIBA kallar FRIP
Referee Regional Instructor og má því sinna leiðbeinandahlutverkinu um alla Evrópu.

Dómarar voru á faraldsfæti:
Sigmundur Már Herbertsson dæmdi á Smáþjóðaleikunum á Íslandi 2015. Í júlí 2015 fór hann
með U18 strákum í B deild Evrópukeppninnar sem fór fram í Austurríki og dæmdi 8 leiki. Í
ágúst 2015 dæmdi Sigmundur tvo æfingaleik Íslands við Holland á Íslandi, fór svo með
íslenska liðinu til Eistlands og Póllands þar sem hann dæmdi þrjá leiki á hvorum stað. Í
september 2015 dæmdi hann fjóra leiki á EuroBasket 2015 en hann var staðsettur í Riga í
Lettlandi. Þann 28. október 2015 dæmdi hann leik Tango Bourges Basket og AGU Spor í

Euroleague kvenna en leikið var í Frakklandi. Þann 24. nóvember 2015 dæmdi hann leik Tartu
Rock og ETHA Engomi í FIBA Europe Cup karla og daginn eftir leik Eistlands og Hollands í
undankeppni Eurobasket 2017 kvenna. Báðir leikirnir voru leiknir í Eistlandi. Þann 16.
desember 2015 dæmdi hann leik Bakken Bears og Khimik í FIBA Europe Cup karla, leikið var
í Danmörku. Þann 12. janúar 2016 dæmdi hann leik Moins-Hainaut og Bakken Bears í FIBA
Europe Cup karla og daginn eftir leik Antwerp Giants og CEZ Nymburk í sömu keppni, báðir
leikirnir fóru fram í Belgíu.
Þann 3. febrúar 2016 dæmdi hann leik Boras og Slask Wroclaw í FIBA EuroCup karla, leikið
var í Svíþjóð. Í júlí 2016 fór Sigmundur með U20 strákum í B deild Evrópukeppninnar sem
var leikin í Grikklandi og dæmdi 8 leiki. Í ágúst fór hann með A landsliði karla í æfingamóti í
Austurríki og dæmdi þar 3 leiki. Þann 31. ágúst 2016 dæmdi hann leik Þýskalands og
Danmerkur í undankeppni Eurobasket 2017 karla en leikurinn fór fram í Kiel. Þann 14.
september 2016 dæmdi hann svo leik Lúxemborgar og Ungverjalands í sömu keppni og sá
leikur fór fram í Lúxemborg. Þann 19. október 2016 dæmdi hann leik Donar Groningen og
BCM Gravelines í FIBA EuroCup karla en leikið var í Hollandi. Þann 10. nóvember 2016 dæmdi
hann svo leik Lulea og Umea í EuroCup kvenna en leikið var í Svíþjóð. Þann 15. nóvember
2016 dæmdi hann aftur í Svíþjóð, leik Södertalje og Telekom Baskets í FIBA EuroCup karla.
Þann 25. janúar 2017 var svo komið að leik Carolo Basket og Good Angels Kosice í 16 liða
úrslitum EuroCup kvenna.
Leifur Garðarsson dæmdi á Smáþjóðaleikunum á Íslandi 2015. Hann dæmdi tvo æfingaleiki
við Hollendinga hér á Íslandi í ágúst. Einnig í ágúst 2015 fór hann með U18 strákum í B deild
Evrópukeppninnar í Sofia í Búlgaríu.
Í júlí 2016 fór hann með U18 strákum í B deild Evrópukeppninnar til Skopje í Makedóníu.
Hann dæmdi tvo leiki í Svíþjóð í EuroCup kvenna, 2. nóvember 2016 leik Umea og TSV 1880
og daginn eftir leik Lulea og Carolo Basket.
Pétur Hrafn Sigurðsson fór sem eftirlitsmaður í A-deild U16 stráka í Kaunas í Litháen í ágúst
2015. Þá var hann eftirlitsmaður Danmerkur og Hollands í undankeppni Eurobasket 2017
karla en leikurinn var leikinn í Horsens. Þá var hann eftirlitsmaður á leik Svía og Finna í
undankeppni Eurobasket 2017 kvenna en leikið var í Lulea.
Davíð Hreiðarsson fór með U20 stelpum á Norðurlandamót í Kaupamannahöfn í júní 2015
og Davíð Tómas Tómasson með U20 strákum til Finnlands sama sumar.
Á Norðurlandamót unglingalandsliða 2015 fóru Davíð Hreiðarsson, Davíð Tómasson, Eggert
Þór Aðalsteinsson, Ísak Ernir Kristinsson og Kristinn Óskarsson sem FIBA leiðbeinandi.
Árið 2016 fóru Sigmundur Már Herbertsson, Leifur Garðarsson, Davíð Tómasson, Ísak Ernir
Kristinson og Jón Bender sem leiðbeinandi.
Þorkell Már Einarsson og Hákon Hjartarson fóru á Copenhagen Invitational með U-15 ára
landsliðum karla og kvenna árið 2015 og árið 2016 fóru Jóhannes Páll Friðriksson og
Georgía Olga Kristiansen.

Eins og kom fram áður er FIBA komið af stað með svokallað SCOD verkefni sem Hannes
Jónsson á hugmyndina að. FIBA hefur tilnefnt Bretann Neil Wilkinson sem leiðbeinanda
Íslands og kom hann til landsins í kringum bikarhelgina og horfði á um 20 dómara dæma og
gaf þeim endurgjöf. Hann kemur svo aftur í byrjun maí þegar fyrri helgi úrslita yngri flokka
verður og einnig næsta vetur en verkefnið varir í tvö ár til að byrja með.
FIBA hefur breytt strúktúr varðandi FIBA dómara, áður fóru menn á námskeið og ef þeir
stóðust það voru þeir FIBA dómarar þar til þeir urðu fimmtugir. Nú taka menn námskeið
hingað og þangað og þjóðirnar tilnefna svo þá sem þær telja klára og fylla í kvóta sem FIBA
hefur úthlutað þeim. Þrjú leyfi eru í gangi, svart er fyrir þá dómara sem geta dæmt alla leiki,
grænt fyrir konur og hvítt fyrir dómara sem dæma bara á sumarmótum.
Davíð Tómas Tómasson fór til Kortjik í Belgíu milli jóla og nýárs 2015 á svona námskeið. Ísak
Ernir Kristinsson fór til Södertalje í Svíþjóð um páskana 2016 og Jóhannes Páll Friðriksson
fer um páskana 2017.
Ísland fékk kvóta frá FIBA í janúar; þrjá dómara og tvo eftirlitsmenn. Sótt var um tvö auka
sæti þar sem Ísland er með mjög mikið starf, t.d. sex yngri landslið í sumar, og gaf FIBA
Íslandi leyfi til að sækja um fyrir fimm manns en í júní kemur svo í ljós hvort FIBA samþykkir
alla. Þeir sem voru tilnefndir voru Sigmundur Már Herbertsson, Leifur Garðarsson og
Aðalsteinn Hjartarson í svart leyfi og Davíð Tómas Tómasson og Jóhannes Páll Friðriksson
með hvítt leyfi. Pétur Hrafn Sigurðsson og Rúnar Birgir Gíslason voru tilnefndir sem
eftirlitsmenn.
Dómaranefnd þakkar skrifstofu sambandsins fyrir gott samstarf.

SKÝRSLA AFREKSNEFNDAR 2015-2017
Það má segja að starf afreksnefndar sé orðið fast í mótun en starfið er víðamikið.
Rúmlega 30 þjálfarar og aðstoðarþjálfarar hafa komið að verkefnum okkar ef frá eru taldar
úrvals-og afreksbúðir.
Það eru átta (8) yngri landslið sem eru gangi U15, U16, U18 og U20 og svo tvö A-landsliðs,
karla- og kvennalandsliðið. Það eru því 10 landslið sem eru nú með verkefni á hverju ári.
Stóra verkefnið sem beið nýrrar afreksnefndar á haustdögum 2015 var undirbúningur
karlalandsliðsins fyrir EuroBasket 2015. Ísland dróst í riðil með stórþjóðum á sviði
körfuboltans í Evrópu. Riðillinn var spilaður í Mercedes-Benz Arena (Þá Allianz Arena) í
Berlín, Þýskalandi.
Það var öllum ljóst að það yrði um ramman reip að draga. Nauðsynlegt var að stilla
væntingar í hóf en samt sem áður undirbúa liðið eins vel undir verkefnið og efni standa til
hjá sambandinu.
Frammistaðan okkar á fyrsta stórmótinu var til fyrirmyndar. Bæði varnar – og sóknarleikur
liðsins vakti athygli sem og barátta leikmanna liðsins okkar. Leikirnir við Þjóðverja, Tyrki og
Ítali voru í járnum fram á síðustu mínútur en Serbar og Spánverjar voru einfaldlega of stórir
bitar.
Gaman var að sjá hversu margir studdu liðið og ferðustu alla leið til Berlínar til að hverja
liðið áfram. Frábær reynsla fyrir sambandið, leikmenn, þjálfara, fagteymið og síðast en ekki
síst góð hvatning fyrir íslenskt körfuknattleiksfólk.
Unnið hefur verið að að því á síðustu árum hörðum höndum að því að koma kvennaliðinu
okkar á lokamót EuroBasket og er markmið KKÍ að það verði í síðasta lagi árið 2021. FIBA
Europe hefur breytt sínu keppnisdagatali hjá stelpunum þannig að keppt er núna í venjulegri
riðlakeppni þar sem við getum fengið sterkja andsræðinga og keppt er heima og að heiman
í „gluggum” í febrúar og nóvember. Etir þessu fyrirkomulagi var keppt í fyrsta sinn haustið
2015.
Stelpurnar okkar voru í EM riðli með Ungverjalandi, Slóvakíu og Portúgal. Þær stóðu sig vel
og unnu meðal annars Ungverjaland sem hefur verið með sterkt landslið á síðustu árum, og
var þetta eini tapleikur Ungverja í keppninni. Kvennalandslið hefur aldrei staðið eins ofarlega
á styrkleikalista FIBA eins og núna.
Kvenna – og karlaliðið tóku þátt í Smáþjóðaleikum hér heima í júní 2015 og höfnuðu bæði í
2. sæti mótsins.
Eftir Eurobasket 2015 hófst undirbúningur hjá karlaliðinu undir undankeppni EuroBasket
2017 sem spilað var í ágúst og september. Strákarnir lentu í riðili með Belgíu, Sviss og Kýpur.
Það ótrúlega gerðist að liðið tryggði sér í annað skipti þátttökurétt á EuroBasket og mun

riðillinn verða spilaður haustið 2017 í Helsinki. Ísland tekur þátt í skipulagningu mótsins í
Finnlandi sem staðfestur samstarfsaðili Finnlands af FIBA.
Búið er að breyta heimsdagatali karlalandsliða en í sumar verður kynnt breyting hjá
kvennalandsliðunum. EuroBasket karla verður nú á fjögur ára fresti en ekki tveggja og því
næsta EuroBasket á eftir 2017 er því 2021. Ný undankeppni fyrir HM kemur inn en næsta
HM er 2019 í Kína. Með þeim góða árangri sem náðist síðastliðið haust að komast aftur á
EuroBasket tryggðu strákarnir sé er réttinn á að spila í efri hluta undankeppninnar og á því
möguleika á því að spila á HM í Kína. Undakeppni fyrir HM hefst í nóvember en dregið verður
í riðla í maí.

Starfssemi yngri landsliða er í nokkuð föstum skorðum. Afreks – og úrvalsbúðir eru vel
sóttar og njóta mikilla vinsælda. 15. ára landsliðin fara á hverju ári til Kaupmannahafnar á
opið mót en sú breyting hefur orðið á að 18 leikmenn taka þátt í tveimur 9 manna liðum frá
og með 2017 eða samtals 36 strákar og stelpur. U16 og U18 fara bæði á Norðurlanda- og
Evrópumót. U20 karlaliðið náði frábærum árangri á EM í fyrra og er komið á lokamótið sem
fer fram á Krít 2017. Þá hefur opnast gluggi til senda U20 stúlkur og taka þær þátt á EM
sumarið 2017.
Það hefur reynst vel að að fjölga þjálfurum sem koma að starfi yngri landsliðanna.
Nauðsynlegt að fleiri íslenskir þjálfarar fái reynslu af því að stýra liðum á erlendum á mótum.
Okkur hefur líka tekist vel að manna efsta lagið með reynslumiklum þjálfurum sem viðhalda
ákveðnum stöðugleika í okkar starfi. Einnig hefur unnið meira með fagteymi á okkar vegum
en rúmlega 10 sjúkraþjálfarar hafa komið að starfinu, 2 styrkarþjálfararar, sálfræðingur og
læknar.
Við viljum sjá samfellu í starfinu hjá okkur, að leikmenn njóti góðrar leiðsagnar og fá aukinn
þroska við að taka þátt í landsliðsstarfi KKÍ.

Landsliðsverkefni KKÍ 2015
Copenhagen-Invitiational U15 í Farum, Danmörku í júní 2015
U15 stúlkna
Ísland 53:38
Ísland 44:63
Ísland 56:65
Ísland 68:53
Ísland 67:83

Svíþjóð gulir
Topsportschool VBL frá Belgíu
Danir hvítir
Danir hvítir
Finnland um 5. sæti

Stelpurnar lentu í 6. sæti á mótinu.
Eftirtaldir leikmenn léku með U15 ára landsliði stúlkna 2015:
Birgit Ósk Snorradóttir · Hrunamenn
Birna Valgerður Benónýsdóttir · Keflavík
Elsa Albertsdóttir · Keflavík
Eydís Eva Þórisdóttir · Keflavík
Halla Emilía Garðarsdóttir · Grindavík
Hrund Skúladóttir · Grindavík
Kamilla Sól Viktorsdóttir · Keflavík
Kristín María Matthíasdóttir · Fjölnir
Margrét Blöndal · KR
Sigrún Elfa Ágústsdóttir · Njarðvík
Sunna Margrét Eyjólfsdóttir · Haukar
Viktoría Líf Steinþórsdóttir · Grindavík
Þjálfarar: Helena Sverrisdóttir og Ingvar Þór Guðjónsson
U15 drengja
Ísland 67:65
Ísland 89:72
Ísland 82:70
Ísland 49:45
Ísland 59:83

Danmörk
Rúmenía
Eistland
Topsportsschool (Belgíu)
Berlín úrslitaleikur

Strákarnir hlutu silfur og voru þeir Sigvaldi Eggertsson og Arnór Sveinsson valdir í úrvalslið
mótsins hjá liðum U15 drengja.
Eftirtaldir leikmenn léku með U15 ára landsliði drengja 2015:
Arnór Sveinsson · Keflavík
Brynjar Atli Bragason · Njarðvík
Daníel Bjarki Stefánsson · Fjölnir
Hafsteinn Guðnason · Breiðablik
Hilmar Smári Henningsson · Haukar

Hilmar Pétursson · Haukar
Ingvar Hrafn Þorsteinsson · ÍR
Elvar Snær Guðjónsson · Keflavík
Arnar Geir Líndal · Fjölnir
Sigvaldi Eggertsson · KR
Smári Sigurz · Fjölnir
Þorsteinn Breki Eiríksson · Breiðablik
Þjálfari: Jóhannes A. Kristbjörnsson
Aðstoðarþjálfari: Sævaldur Bjarnason
U16 stúlkna - Norðurlandamót haldið í Solna, Svíþjóð
Ísland 62:86 Danmörk
Ísland 55:86 Svíþjóð
Ísland 62:82 Finnland
Ísland 68:51 Noregur
Ísland 57:61 Eistland
Liðið hafnaði í 5. sæti á mótinu.
Þóranna Kika Hodge-Carr var valin í úrvalsliðið í mótslok.
Eftirtaldir leikmenn léku með U16 ára landsliði stúlkna 2015 á NM:
Andrea Einarsdóttir · Keflavík
Anna Lóa Óskarsdóttir · Haukar
Anna Soffía Lárusdóttir · Snæfell
Ásdís Karen Halldórsdóttir · KR
Birta Rós Davíðsdóttir · Keflavík
Dagbjört Dögg Karlsdóttir · KR
Hera Sóley Sölvadóttir · Njarðvík
Jónína Þórdís Karlsdóttir · Ármann
Katla Rún Garðarsdóttir · Keflavík
Ragnheiður Björk Einarsdóttir · Hrunamenn
Þóranna Kika Hodge-Carr · Keflavík
Þórdís Jóna Kristjánsdóttir · Hrunamenn
Þjálfari: Margrét Sturlaugsdóttir
Aðstoðarþjálfari: Atli Geir Júlíusson
EM FIBA Europe · C-deild í Andorra
20 Jul. 2015 Ísland vs MLT 69:37
21 Jul. 2015 Ísland vs AND 97:31
24 Jul. 2015 Ísland vs WAL 86:20
25 Jul. 2015 Ísland vs ARM 76:39
Liðið varð Evrópumeistari í C-deild FIBA Europe.

Eftirtaldir leikmenn léku með U16 ára landsliði stúlkna 2015 á EM:
Andrea Einarsdóttir · Keflavík
Anna Soffía Lárusdóttir · Snæfell
Birta Rún Ármannsdóttir · Njarðvík
Dagbjört Dögg Karlsdóttir · KR
Erna Freydís Traustadóttir · Njarðvík
Hera Sóley Sölvadóttir · Njarðvík
Jónína Þórdís Karlsdóttir · Ármann
Katla Rún Garðarsdóttir · Keflavík
Ragnheiður Björk Einarsdóttir · Hrunamenn
Þóranna Kika Hodge-Carr · Keflavík
Þórdís Jóna Kristjánsdóttir · Hrunamenn
Þjálfari: Margrét Sturlaugsdóttir
Aðstoðarþjálfari: Atli Geir Júlíusson
U18 kvenna - Norðurlandamót haldið í Solna, Svíþjóð
Ísland 42:79 Danmörk
Ísland 50:60 Svíþjóð
Ísland 61:60 Finnland
Ísland 53:46 Noregur
Ísland 57:53 Eistland
Liðið hafnaði í 3. sæti á mótinu.
Eftirtaldir leikmenn léku á NM:
Björk Gunnarsdóttir · Njarðvík
Elfa Falsdóttir· Keflavík
Elín S. Hrafnkelsdóttir · Breiðablik
Emelía Ósk Gunnarsdóttir · Keflavík
Eva Margrét Kristjánsdóttir · KFÍ
Irena Sól Jónsdóttir · Keflavík
Júlía Scheving Steindórsdóttir · Njarðvík
Linda Þ. Róbertsdóttir · Tindastóll
Sylvía Rún Hálfdanardóttir · Haukar
Svanhvít Ósk Snorradóttir · Keflavík
Thelma Dís Ágústsdóttir · Keflavík
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar
Þjálfari: Jón Guðmundsson
Aðstoðarþjálfari: Bylgja Sverrisdóttir
Evrópukeppnin B-deild haldin í Rúmeníu:
31 Jul. 2015 Ísland vs LUX 41:52
1 Aug. 2015 Ísland vs DEN 47:55
2 Aug. 2015 Ísland vs GRE 43:63

3 Aug. 2015
5 Aug. 2015
7 Aug. 2015
9 Aug. 2015

Ísland vs ROU
Ísland vs CYP
Ísland vs IRL
Ísland vs ALB

56:63
64:22
71:65
70:50

Liðið endaði í 17. sæti.
Eftirtaldir leikmenn léku á EM:
Dagný Lísa Davíðsdóttir · Hamar
Júlía Scheving Steindórsdóttir · Njarðvík
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar
Irena Sól Jónsdóttir · Keflavík
Dýrfinna Arnardóttir · Haukar
Thelma Dís Ágústsdóttir · Keflavík
Emelía Ósk Gunnarsdóttir · Keflavík
Sylvía Rún Hálfdánardóttir · Haukar
Linda Þórdís B. Róbertsdóttir · Tindastól
Elín S. Hrafnkelsdóttir · Breiðablik
Björk Gunnarsdóttir · Njarðvík
Elfa Falsdóttir · Keflavík
Þjálfari: Jón Guðmundsson
Aðstoðarþjálfari: Bylgja Sverrisdóttir
U16 drengja - Norðurlandamót haldið í Solna, Svíþjóð
Ísland 82:95 Danmörk
Ísland 58:105 Svíþjóð
Ísland 49:100 Finnland
Ísland 76:57 Noregur
Ísland 63:86 Eistland
Liðið endaði í 5. sæti á NM.
Eftirtaldir leikmenn léku með U16 drengja 2015 á NM:
Davíð Alexander Magnússon · Fjölnir
Egill Agnar Októsson · Stjarnan
Gabríel Sindri Möller · Njarðvík
Hákon Örn Hjálmarsson · ÍR
Haraldur Bjarni Davíðsson · ÍR
Hjalti Ómarsson · Haukar
Hlynur Logi Ingólfsson · Fjölnir
Nökkvi Nökkvason · Grindavík
Rafn Edgar Sigmarsson · Njarðvík
Sigmar Jóhann Bjarnason · Fjölnir
Þorbjörn Óskar Arnmundsson · Keflavík
Þorgeir Þorsteinsson · Skallagrímur

Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
Aðstoðarþjálfari: Viðar Hafsteinsson
EM í Búlgaríu
6 Aug. 2015
7 Aug. 2015
8 Aug. 2015
9 Aug. 2015
10 Aug. 2015
12 Aug. 2015
13 Aug. 2015
15 Aug. 2015
16 Aug. 2015

Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland

vs POR 52:66
vs SWE 42:82
vs MKD74:59
vs EST 56:90
vs UKR 61:82
vs BLR 69:60
vs LUX 72:54
vs IRL 87:75
vs ROU 72:79

Liðið endaði í 18. sæti.
Eftirtaldir leikmenn léku með U16 drengja 2015 á EM:
Davíð Alexander Magnússon · Fjölnir
Egill Agnar Októsson · Stjarnan
Gabríel Sindri Möller · Njarðvík
Gísli Þórarinn Hallsson · Sindri
Hákon Örn Hjálmarsson · ÍR
Haraldur Bjarni Davíðsson · ÍR
Hlynur Logi Ingólfsson · Fjölnir
Nökkvi Már Nökkvason · Grindavík
Ólafur Þorri Sigurjónsson · KR
Sigmar Jóhann Bjarnason · Fjölnir
Þorbjörn Óskar Arnmundsson · Keflavík
Þórður Ingibjargarson · Fjölnir
Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
Aðstoðarþjálfari: Viðar Hafsteinsson
U18 karla - Norðurlandamót haldið í Solna, Svíþjóð
Ísland 89:78 Danmörk
Ísland 56:59 Svíþjóð
Ísland 75:59 Finnland
Ísland 80:55 Noregur
Ísland 89:88 Eistland
Liðið endaði í 2. sæti.
Kári Jónsson var valinn besti leikmaður mótsis (MVP).
Eftirtaldir leikmenn léku með U18 ára landsliði karla á NM 2015:
Breki Gylfason · Breiðablik
Eyjólfur Ásberg Halldórsson · KR

Halldór Garðar Hermannsson · Þór Þ.
Hilmir Kristjánsson · Grindavík
Jón Arnór Sverrisson · Njarðvík
Kári Jónsson · Haukar
Ragnar Helgi Friðriksson · Njarðvík
Snorri Vignisson · Breiðablik
Sveinbjörn Jóhannesson · Breiðablik
Sæþór Elmar Kristjánsson · ÍR
Tryggvi Snær Hlinason · Þór Akureyri
Þórir Guðmundur Þorbjarnarson · KR
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson
Aðstoðarþjálfari: Skúli Ingibergur Þórarinsson
EM 2015 í Austurríki
23 Jul. 2015 Ísland vs ISR 73:90
24 Jul. 2015 Ísland vs MKD 80:64
25 Jul. 2015 Ísland vs DEN 79:54
26 Jul. 2015 Ísland vs AUT 83:66
27 Jul. 2015 Ísland vs IRL 84:55
29 Jul. 2015 Ísland vs GEO 85:87
30 Jul. 2015 Ísland vs SWE 65:63
1 Aug. 2015 Ísland vs ENG 71:67
2 Aug. 2015 Ísland vs HUN 75:84
Liðið endaði í 5. sæti.
Eftirtaldir leikmenn léku með U18 ára landsliði karla á EM 2015:
Breki Gylfason · Breiðablik
Halldór Garðar Hermannsson · Þór Þ.
Hilmir Kristjánsson · Grindavík
Jón Arnór Sverrisson · Njarðvík
Kári Jónsson · Haukar
Kristinn Pálsson · Stella Azzura, Ítalíu
Ragnar Helgi Friðriksson · Njarðvík
Snorri Vignisson · Breiðablik
Sveinbjörn Jóhannesson · Breiðablik
Sæþór Elmar Kristjánsson · ÍR
Tryggvi Snær Hlinason · Þór Akureyri
Þórir Guðmundur Þorbjarnarson · KR
U20 kvenna mót í Danmörku
Svíþjóð 70:69 Ísland
Ísland 63:85 Danmörk

Ísland 45:76 Eistland
Ísland endaði í fjórða og neðsta sæti mótsins.
Sara Rún Hinriksdóttir var valin í úrvalslið mótsins.
Eftirtaldir leikmenn léku með U20 ára landsliði kvenna 2015
Guðlaug Björt Júlíusdóttir · Grindavík
Marín Laufey Davíðsdóttir · Keflavík
Lovísa Björt Henningsdóttir · Marist Collage, USA / Haukar
Hallveig Jónsdóttir · Keflavík
Ingunn Embla Kristínardóttir · Keflavík
Sandra Lind Þrastardóttir · Keflavík
Sara Diljá Sigurðardóttir · Valur
Sara Rún Hinriksdóttir · Canisius Collage, USA /Keflavík
Sólrún Inga Gísladóttir · Haukar
Sólrún Sæmundsdóttir · KR
Sylvía Hálfdánardóttir · Haukar
Þóra Kristín Jónsdóttir · Haukar
Þjálfari: Bjarni Magnússon
Aðstoðarþjálfari: Andri Kristinsson
U20 karla: Mót í Finnlandi
Ísland 73:75 Svíþjóð
Ísland 74:55 Danmörk
Ísland 100:71 Finnland
Ísland lenti í 2. sæti á mótinu.
Eftirtaldir leikmenn léku með U20 ára landsliði karla2015
Dagur Kár Jónsson · Stjarnan
Brynjar Friðriksson · Stjarnan
Jón Axel Guðmundsson · Grindavík
Oddur Rúnar Kristjánsson · Grindavík
Pétur Rúnar Birgisson · Tindastóll
Maciej Baginski · Njarðvík
Hjálmar Stefánsson · Haukar
Eysteinn Ævarsson · Keflavík
Kristján Leifur Sverrisson · Haukar
Maciej Klimazewski · FSu
Tómas Hilmarsson · Stjarnan
Viðar Ágústsson · Tindastóll
Þjálfari: Finnur Freyr Stefánsson
Aðstoðarþjálfari: Erik Olson

A-landslið kvenna 2015:
Smáþjóðaleikar á Íslandi 1.-6. júni.
Ísland 83:73 Malta
Ísland 81:55 Mónakó
Ísland 54:59 Lúxemborg
Liðið lenti í 2. sæti á mótinu á eftir Lúxemborg.
Leikmenn Íslands á mótinu:
Bryndís Guðmundsdóttir · Keflavík
Guðbjörg Sverrisdóttir · Valur
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Helena Sverrisdóttir · CCP Polkwise
Hildur Björg Kjartansdóttir · UTPA, USA / Snæfell
Auður Íris Ólafsdóttir · Haukar
Margrét Rósa Hálfdánardóttir · Canisius Collage USA / Haukar
Pálína Gunnlaugsdóttir · Grindavík
Ragna Margrét Brynjarsdóttir · Valur
Petrúnella Skúladóttir · Grindavík
Sara Rún Hinriksdóttir · Canisius Collage USA / Keflavík
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Norrköping Dolphins, Svíþjóð
Þjálfari: Ívar Ásgrímsson
Aðstoðarþjálfarar: Margrét Sturlaugsdóttir og Bjarni Magnússon
A-lið kvenna æfingamót í Danmörku
Ísland 66:60 Danmörk
Ísland 72:74 Finnland
Eftirtaldir leikmenn léku fyrir Ísland á mótinu:
Auður Íris Ólafsdóttir · Haukar
Bryndís Guðmundsdóttir · Keflavík
Björg Guðrún Einarsdóttir · KR
Guðbjörg Sverrisdóttir · Valur
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Helena Sverrisdóttir · CCP Polkwise
Jóhanna Björk Sveinsdóttir · Breiðablik
Margrét Rósa Hálfdanardóttir · Canisius Collage USA / Haukar
Ragna Margrét Brynjarsdóttir · Valur
Sandra Lind Þrastardóttir · Keflavík
Sara Rún Hinriksdóttir · Canisius Collage USA / Keflavík
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Norrköping Dolphins, Svíþjóð
Þjálfari: Ívar Ásgrímsson
Aðstoðarþjálfarar: Margrét Sturlaugsdóttir og Bjarni Magnússon

Leikmenn Íslands í undankeppni EuroBasket 2017 sem hófst í nóvember 2015:
Auður Íris Ólafsdóttir · Haukar
Berglind Gunnarsdóttir · Snæfell
Bergþóra Holton Tómasdóttir · Valur
Björg Einarsdóttir · Grindavík
Bryndís Guðmundsdóttir · Snæfell
Guðbjörg Sverrisdóttir · Valur
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Helena Sverrisdóttir · Haukar
Jóhanna Björk Sveinsdóttir · Haukar
Marín Laufey Davíðsdóttir · Keflavík
Pálína Gunnlaugsdóttir · Haukar
Petrúnella Skúladóttir · Grindavík
Ragna Margrét Brynjarsdóttir · Stjarnan
Sandra Lind Þrastardóttir · Keflavík
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Grindavík
Aðrir leikmenn hópsins:
Marín Laufey Davíðsdóttir · Keflavík
Björg Guðrún Einarsdóttir, Grindavík og Petrúnella Skúladóttir, Grindavík voru valdar í hóp
en voru meiddar.
Undankeppni EM, EuroBasket Women 2017
Nóvember (2 leikir)
Ungverjaland 72:50 Ísland
Ísland
55:72 Slóvakía
A-landslið karla 2015:
Smáþjóðaleikar á Íslandi 1.-6. júni.
Ísland 83:61 Andorra
Ísland 81:72 Lúxemborg
Ísland 84:102 Svartfjallaland
Liðið endaði í 2. sæti á mótinu á eftir Svartfjallalandi.
Leikmannahópur karla á Smáþjóðaleikum:
Axel Kárason · Svendborg, Danmörk
Brynjar Þór Björnsson · KR
Elvar Már Friðriksson · Barry University USA / Njarðvík
Helgi Már Magnússon · KR
Hlynur Bæringsson · Sundsvall Dragons, Svíþjóð
Jakob Örn Sigurðarson · Borås Basket, Svíþjóð
Kristófer Acox · Furman University USA / KR
Logi Gunnarsson · Njarðvík

Martin Hermannsson · LIU University USA / KR
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Sundsvall Dragons
Sigurður Ágúst Þorvaldsson · Snæfell
Ægir Þór Steinarsson · Sundsvall Dragons, Svíþjóð
Þjálfari: Craig Pedersen.
Aðstoðarþjálfarar: Arnar Guðjónsson og Finnur Freyr Stefánsson.

Æfingaleikir gegn Hollandi hér heima
Í Þorlákshöfn:
Ísland 80:55 Holland
Í Laugardalshöll:
Ísland 65:73 Holland
Æfingamót í Eistlandi - Toyota Four Nations Cup
Ísland 65:85 Eistland
Ísland 67:65 Holland
Ísland 86:76 Filipseyjar
Liðið hafnaði í 2. sæti mótsins.
Leikmenn sem léku í Eistlandi (15):
Martin Hermannsson · LIU University (USA)
Axel Kárason · Svendborg Rabbits (DEN)
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Þór Þórlakshofn (ISL)
Jakob Örn Sigurðarson · Borås Basket (SWE)
Sigurður Gunnar Þorsteinsson · Solna Vikings (SWE)
Hlynur Bæringsson · Sundsvall Dragons (SWE)
Jón Arnór Stefánsson · Unicaja Malaga (ESP)
Helgi Már Magnússon · KR (ISL)
Hörður Axel Vilhjálmsson · Mitteldeutscher BC (GER)
Logi Gunnarsson · Njarðvík (ISL)
Pavel Ermolinskij · KR (ISL)

Haukur Helgi Pálsson · LF Basket (SWE)
Ægir Þór Steinarsson · Sundsvall Dragons (SWE)
Brynjar Þór Björnsson · KR (ISL)
Þjálfari: Craig Pedersen
Aðstoðarþjálfari: Arnar Gudjonsson og Finnur Freyr Stefansson
Æfingamót í Póllandi fyrir EM
Pólland 80:65 Ísland
Ísland 96:75 Líbanon
Ísland 86:46 Belgía
Ísland lék í fyrsta sinn á lokamóti EM, EuroBasket 2015, og var í B-riðli sem leikinn var í
Berlín.

Leikir Íslands á EM, EuroBasket 2015
Ísland 65:71 Þýskaland
Ísland 64:71 Ítalía

Ísland 64:93 Serbía
Ísland 73:99 Spánn
Ísland 101:111 Tyrkland (eftir framlengingu)

Landsliðsverkefni KKÍ 2016
Copenhagen-Invitiational U15 í Farum, Danmörku í júní 2015
U15 stúlkna
Ísland 70:36 England

Ísland
Ísland
Ísland
Ísland

61:29
57:47
30:70
30:82

Danmörk
Holland
Finnland
Danmörk

Eftirtaldir leikmenn léku með U15 ára landsliði stúlkna 2016:
Alexandra Eva Sverrisdóttir · Njarðvík
Anna Ingunn Svansdóttir · Keflavík
Ásta Júlía Grímsdóttir · KR
Eygló Kirstín Óskarssdóttir · KR
Fanndís María Sverrisdóttir · Fjölnir
Hrefna Ottósdóttir · Þór Akureyri
Jenný Lovísa Benediktsdóttir · Njarðvík
Ólöf Rún Óladóttir · Grindavík
Sigrún Björk Ólafsdóttir · Haukar
Sigurbjörg Eiríksdóttir · Keflavík
Stefanía Ósk Ólafsdóttir · Haukar
Vigdís María Þórhallsdóttir · Grindavík
Þjálfari: Daníel Guðni Guðmundsson
Aðstoðarþjálfari: Pétur Rúðrik Guðmundsson
Liðið endaði í 4. sæti á mótinu.
U15 drengja
Ísland 79:63 Skotland
Ísland 123:65 Danmörk
Ísland 85:70 Finnland
Ísland 80:72 Topsportschool VBL
Ísland 56:66 Niedersachen
Eftirtaldir leikmenn léku með U15 ára landsliði drengja 2016:
Árni Gunnar Kristjánsson · Stjarnan
Baldur Örn Jóhannsson · Þór Akureyri
Dúi Þór Jónsson · Stjarnan
Edvinas Gecas · Haukar
Gunnar Auðunn Jónsson · Þór Akureyri
Ingimundur Orri Jóhannsson · Stjarnan
Júlíus Orri Ágústsson · Þór Akureyri
Kolbeinn Fannar Gíslason · Þór Akureyri
Sigurður Aron Þorsteinsson · Þór Akureyri
Sindri Már Sigurðsson · Þór Akureyri
Valdimar Hjalti Erlendsson · Haukar
Veigar Áki Hlynsson · KR
Þjálfari: Viðar Örn Hafsteinsson

Aðstoðarþjálfari: Kjartan Atli Kjartansson
Strákarni lentu í 8. sæti á mótinu.
U16 stúlkna- Norðurlandamót haldið í Kisakallio, Finnlandi
Ísland 51:70 Finnland
Ísland 71:55 Eistland
Ísland 38:54 Svíþjóð
Ísland 70:39 Noregur
Ísland 55:58 Danmörk
Liðið endaði 4. sæti á NM.
Eftirtaldir leikmenn léku með U16 ára landsliði stúlkna 2016:
Birna Valgerður Benónýsdóttir · Keflavík
Eydís Eva Þórisdóttir · Keflavík
Kamilla Sól Viktorsdóttir · Keflavík
Elsa Albertsdóttir · Keflavík
Sigrún Elfa Ágústsdóttir · Grindavík
Hrund Skúladóttir · Grindavík
Viktoría Líf Steinþórsdóttir · Grindavík
Margrét Blöndal · KR
Ástrós Ægisdóttir · KR
Kristín María Matthíasdóttir · Fjölnir
Yrsa Rós Þórisdóttir · Svíþjóð
Birgit Ósk Snorradóttir · Hrunamenn
Þjálfarar: Helena Sverrisdóttir og Ingvar Þór Guðjónsson
U16 drengja - Norðurlandamót haldið í Kisakallio, Finnlandi
Ísland 51:91 Finnland
Ísland 81:82 Eistland
Ísland 94:66 Svíþjóð
Ísland 77:60 Noregur
Ísland 51:79 Danmörk
Liðið endaði í 5. sæti á NM.
Sigvaldi Eggertsson og Arnór Sveinsson voru valdir í úrvalslið mótsins.
Eftirtaldir leikmenn léku með U16 ára landsliði drengja 2016:
Arnór Sveinsson · Keflavík
Hilmar Smári Henningsson · Haukar
Hafsteinn Guðnason · Breiðablik
Björn Ásgeir Ásgeirsson · Hamar
Danil Krijanofskij · KR
Ingvar Hrafn Þorsteinsson · ÍR

Sigvaldi Eggertsson · ÍR
Brynjar Atli Bragason · Njarðvík
Hilmar Pétursson · Haukar
Daníel Bjarki Stefánsson · Fjölnir
Elvar Snær Guðjónsson · Keflavík
Arnar Geir Líndal · Fjölnir
Þjálfari: Benedikt Guðmundsson
Aðstoðarþjálfari: Sævaldur Bjarnason
U18 stúlkna- Norðurlandamót haldið í Kisakallio, Finnlandi
Ísland 71:77 Finnland
Ísland 43:55 Eistland
Ísland 59:72 Svíþjóð
Ísland 83:41 Noregur
Ísland 62:39 Danmörk
Liðið endaði í 3. sæti á NM.
Sylvía Rún Hálfdánardóttir var valin í úrvalslið mótsins.
Eftirtaldir leikmenn léku með U18 ára landsliði stúlkna 2016:
Björk Gunnarsdóttir · Njarðvík
Bríet Lilja Sigurðardóttir · Þór Akureyri
Dagbjört Dögg Karlsdóttir · Valur
Dýrfinna Arnardóttir · Haukar
Emelía Ósk Gunnarsdóttir · Keflavík
Elfa Falsdóttir · Keflavík
Elín Sóley Hrafnkelsdóttir · Breiðablik
Katla Rún Garðarsdóttir · Keflavík
Linda Þórdís B. Róbertsdóttir · Tindastóll/Spánn
Sylvía Rún Hálfdánardóttir · Haukar
Thelma Dís Ágústsdóttir · Keflavík
Þóranna Kika Hodge-Carr · Keflavík
Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
Aðstoðarþjálfari: Bylgja Sverrisdóttir
U18 drengja - Norðurlandamót haldið í Kisakallio, Finnlandi
Ísland 101:72 Finnland
Ísland 71:73 Eistland
Ísland 78:62 Svíþjóð
Ísland 59:44 Noregur
Ísland 76:61 Danmörk
Liðið varð Norðurlandameistari U18 drengja 2016.

Þórir G. Þorbjarnarson var valinn í úrvalslið mótsins.
Eftirtaldir leikmenn léku með U18 ára landsliði drengja 2016:
Adam Eiður Ásgeirsson · Njarðvík
Arnór Hermannsson · KR
Árni Elmar Hrafnsson · Fjölnir
Eyjólfur Ásberg Halldórsson · ÍR
Hákon Örn Hjálmarsson · ÍR
Ingvi Þór Guðmundsson · Grindavík
Jón Arnór Sverrisson · Njarðvík
Magnús Breki Þórðarson · Þór Þorlákshöfn
Sigurkarl Róbert Jóhannesson · ÍR
Snjólfur Marel Stefánsson · Njarðvík
Yngvi Freyr Óskarsson · Haukar / EVN Danmörku
Þórir Guðmundur Þorbjarnarson · KR
Þjálfari: Einar Árni Jóhannsson
Aðstoðarþjálfari: Skúli Ingibergur Þórarinsson

Evrópukeppni FIBA U18 karla í Skopje
Ísland 97:50 Lúxemborg
Ísland 59:61 Tékkland
Ísland 73:68 Danmörk

Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland

66:86
77:66
64:70
94:84
64:60

Eistland
Holland
England
Makedónía
Portúgal

Liðið endaði í 13. sæti á EM.
U20 karla sem tók þátt í Evrópukeppni FIBA á Grikklandi
Ísland 70:73 Hvíta-Rússland
Ísland 71:65 Rússland
Ísland 75:72 Eistland
Ísland 62:60 Pólland
Ísland 94:54 Georgía
Ísland 70:67 Grikkland (undanúrslit)
Ísland 76:78 Svartfjallaland (úrslit eftir framlengingu)
Liðið hafnaði í 2. sæti og tryggði sér þátttökurétt í lokakeppni U20 árið 2017
í A-deild í fyrsta sinn í sögu KKÍ.

Eftirtaldir leikmenn léku með U20 ára landsliði karla 2016:
Breki Gylfason · Breiðablik
Brynjar Magnús Friðriksson · Stjarnan
Halldór Garðar Hermannsson · Þór Þorlákshöfn
Hjálmar Stefánsson · Haukar
Jón Axel Guðmundsson · Davidson, USA / Grindavík
Kári Jónsson · Haukar
Kristinn Pálsson · Marist University, USA / Njarðvík
Pétur Rúnar Birgisson · Tindastóll

Snorri Vignisson · Breiðablik
Tryggvi Þór Hlinason · Þór Akureyri
Viðar Ágústsson · Tindastóll
Vilhjálmur Kári Jensson · KR
Þjálfari: Finnur Freyr Stefánsson
Aðstoðarþjálfari: Baldur Þór Ragnarsson
A-lið karla

Æfingamót í Austurríki
Ísland 71:82 Pólland
Ísland 70:79 Austurríki
Ísland 68:98 Slóvenía
14 leikmenn tóku þátt í mótinu:
Axel Kárason · Svendborg Rabbits (DEN)
Ragnar Ágúst Nathanaelsson · Þór Þorlákshöfn (ISL)
Haukur Helgi Pálsson · Rouen Metropole Basket (FRA)
Sigurður Gunnar Þorsteinsson · Doxa Pefkon (GRE)
Hlynur Baeringsson · Sundsvall Dragons (SWE)
Jón Arnór Stefánsson · Valencia (ESP)
Ægir Þór Steinarsson · San Pablo Inmobiliaria (ESP)
Kristófer Acox · Furman University (USA)
Elvar Már Friðriksson · Barry University (USA)
Hörður Axel Vilhjálmsson · Rythmos BC (GRE)
Logi Gunnarsson · Njarðvik (ISL)
Martin Hermannsson · Étoile de Charleville-Mézéres (FRA)
Tryggvi Snær Hlinason · Þór Akureyri (ISL)
Brynjar Þor Björnsson · KR (ISL)

Undankeppni EM 2016
Ísland 88:72 Sviss
Kýpur 64:75 Ísland
Belgía 80:65 Ísland
Sviss 83:80 Ísland
Ísland 84:62 Kýpur
Ísland 74:68 Belgía
Ísland varð í öðru sæti riðilsins og vann sér sæti á EuroBasket 2017, í annað sinn í sögunni.
14 leikmannahópur Íslands sem lék í undankeppninni fyrir Ísland:
Axel Kárason · Svendborg Rabbits, Danmörk
Brynjar Þór Björnsson · KR
Elvar Már Friðriksson · Barry University / Njarðvík
Haukur Helgi Pálsson · Rouen Metropole Basket, Frakkland
Hlynur Bæringsson · Sundsvall Dragons, Svíþjóð
Hörður Axel Vilhjálmsson · Rythmos BC, Grikkland
Jón Arnór Stefánsson · Valencia, Spánn
Kristófer Acox · Furman University / KR
Logi Gunnarsson · Njarðvík
Martin Hermannsson · Étoile de Charleville-Mézéres, Frakkland
Ólafur Ólafsson · St. Clement, Frakkland
Sigurður Gunnar Þorsteinsson · Doxa Pefkon, Grikkland
Tryggvi Þór Hlinason · Þór Akureyri
Ægir Þór Steinarsson · San Pablo Inmobiliaria, Spánn
A-lið kvenna

Undankeppni EM, EuroBasket Women 2017
Febrúar 2016 (2 leikir)
Portúgal 68:56 Ísland
Ísland 87:77 Ungverjaland
A-lið kvenna æfingaleikir við Írland í Dublin og Cork
Ísland 65:60 Írland
Ísland 72:93 Írland
Leikmenn sem léku gegn Írum:
Auður Íris Ólafsdóttir · Skallagrímur
Berglind Gunnarsdóttir · Snæfell
Bergþóra Tómasdóttir · Valur
Elín Sóley Hrafnkelsdóttir · Breiðablik
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Ingibjörg Jakobsdóttir · Grindavík
Ingunn Embla Kristínardóttir · Keflavík
Jóhanna Björk Sveinsdóttir · Skallagrímur
Ragna Margrét Brynjarsdóttir · Stjarnan
Sandra Lind Þrastardóttir · Keflavík
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Skallagrímur
Sylvía Hálfdanardóttir · Haukar
Undankeppni EM, EuroBasket Women 2017
Nóvember 2016 (2 leikir)
Slóvakía 86:40 Ísland
Ísland
65:54 Portúgal
Ísland hafnaði í 3. sæti riðilsins með tvo sigurleiki og fjóra tapleiki.
Leikmenn Íslands í undankeppni EuroBasket 2017 síðustu tveim leikjunum í riðlinum:
Berglind Gunnarsdóttir · Snæfell
Elín Sóley Hrafnkelsdóttir · Valur
Emelía Ósk Gunnarsdóttir · Keflavík
Gunnhildur Gunnarsdóttir · Snæfell
Hallveig Jónsdóttir · Valur
Ingibjörg Jakobsdóttir · Grindavík
Ingunn Embla Kristínardóttir · Grindavík
Pálína María Gunnlaugsdóttir · Snæfell
Ragna Margrét Brynjarsdóttir · Stjarnan
Ragnheiður Benónísdóttir · Skallagrímur
Salbjörg Ragna Sævarsdóttir · Keflavík
Sandra Lind Þrastardóttir · Horsholms 79’ers, Danmörku
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir · Skallagrímur

Thelma Dís Ágústsdóttir · Keflavík
Birna Valgerður Benónýsdóttir, Keflavík, var í æfingahóp en lék ekki landsleik.

SKÝRSLA AGA- OG ÚRSKURÐANEFNDAR 2015-2017
Keppnistímabilið 2015-2016
Keppnistímabilið 2015-2016 fékk aga- og úrskurðarnefnd 27 agamál til meðferðar. Hins
vegar bárust nefndinni engin kærumál á tímabilinu.
Af þeim 27 agamálum sem nefndin fjallaði um lauk 9 málum með áminningu, 16 málum
lauk með úrskurði um leikbann, en tveimur málum var hins vegar vísað frá. Í þeim úrskurðum
nefndarinnar þar sem kveðið var á um leikbann, hlutu 13 leikmenn eða þjálfarar 1 leiks bann,
1 leikmaður var úrskurðaður í tveggja leikja bann og 2 leikmenn í þriggja leikja bann.
Keppnistímabilið 2016-2017
Það sem af er keppnistímabili 2016 - 2017, hefur Aga- og úrskurðarnefnd borist 48 agamál
til afgreiðslu vegna meintra brota, auk tveggja kærumála.
Af þeim agamálum sem nefndin hefur úrskurðað í hafa 24 leikmenn, þjálfarar eða keppnislið
hlotið áminningu, 20 leikmenn verið úrskurðaðir í leikbann, þar af 18 í eins leiks bann, 1 í
tveggja leikja bann og 1 í þriggja leikja bann. Einnig var ákvörðuð sekt í tveimur málum.
Fjórum málum hefur hins vegar verið vísað frá nefndinni.
Af þeim 2 kærumálum sem aga- og úrskurðarnefnd hefur fengið til úrlausnar, lauk öðru
málinu með frávísun en í hinu málinu var fallist á kröfu kærenda um heimild leikmanns til
félagaskipta vegna vanefnda kærða á leikmannasamningi.

SKÝRSLA FRÆÐSLUNEFNDAR 2015-2017
Fræðslunefnd var skipuð af Guðbjörgu Norðfjörð Elíasdóttur formanni, Birnu Lárusdóttur,
Jóni Þóri Þórðarsyni og Sigrúnu Skarphéðinsdóttur. Snorri Örn Arnaldsson var með fyrsta
árið en hætti svo. Ágúst S. Björgvinsson var ráðin sem verkefnastjóri þjálfaramenntunar og
hefur skipulagt þjálfaranámskeiðin ásamt öðrum verkefnum. Stefán Þór Borgþórsson hefur
verið starfsmaður nefndarinnar.
Mikil áhersla hefur verið lögð á að koma þjálfaranámskeiðunum á laggirnar. Nú er það svo
að búið er að meta alla þá þjálfara sem óskað hafa eftir því inn í kerfið okkar og
þjálfaranámskeiðin eru orðin fastur punktur í starfi KKÍ. Námskeiðin voru sjö hvort
keppnistímabil.
Við eigum tvo fulltrúa sem byrja í sumar á FECC (FIBA Europe Coaching Certificate), það eru
Sævaldur Bjarnason og Margrét Sturlaugsdóttir. Hallgrímur Brynjólfsson byrjaði 2015 og
mun klára sitt námskeið sumarið 2018.

Haustið 2015 var farið í kynningarverkefni með Domino´s þegar að æfingar voru að fara af
stað. Auglýst var í staðarblöðum sem og á sölustöðum Domino´s. Almenn ánægja var
kynningarverkefnið og var það endurtekið haustið 2016. Einnig var dreift um 2000 boltum
til aðildarfélaga hvort ár.

Körfuboltasumarið 2016 var verkefni sem heppnaðist mjög vel. Þar fóru landsliðsmenn
hringinn í kringum landið og heimsóttu félögin. Búin voru til nokkur kennslumyndbönd og
haldið úti snappi. Fengin var styrkur frá FIBA Europe Development Fund til að fjármagna
þetta verkefni ásamt öðrum.
Ákveðið var að búa til sjónvarpsauglýsingu og var Garðar Örn Arnarsson fengin til að gera
auglýsingu sem fór í dreifingu haustið 2016.
Félögum stóð til boða að fá til sín Pálmar Ragnarsson til þess að fara yfir sínar þjálfunar
aðferðir fyrir þjálfara og aðra sem tengdust félaginu. Nokkur félög nýttu sér þetta, en því
miður ekki nógu mörg.
Fjölnir óskaði eftir aðstoð við að skipuleggja grunnskólamót í Grafarvogi bæði árin og
heppnaðist það vel. Við hvetjum önnur félög til að gera slíkt hið sama.
Hugmynd kom upp um að endurvekja Reykjavíkurmótið í 7. flokki og upp úr. Farið var í
samstarf við ÍBR um að halda mótin 2016 og verður það endurskoðað í haust.
Ótrúlega margt hefur áunnist á þessum tíma og nú bara að halda áfram. Margt er í deiglunni,
eins og að efla dómaramenntun og bæta við okkur menntun á ritaraborði. Það sem hefur
skipt miklu máli er að hafa bæði Ágúst og Stefán Þór sem starfsmenn nefndarinnar.

