
 
 

 

Viðauki 7 
 

Introduction 
 

On May 21st, 2003 the JIRA Project Panel of UEFA accepted Iceland´s application for 
the UEFA B coaching license.  The Icelandic Football Association now submits it´s 
application for the UEFA A coaching license.  Our courses are set up for coaching top 
youth and amateurs.  

 
In summary we have organized our application in the following way: 

• KSI V is a weekend course in Iceland, held in February/March (28 hours) 
• KSI VI is a one week course we teach in England, held in October (45 hours) 
• KSI VII Preparation day is held in Iceland in November (7 hours) 
• KSI VII Teaching practice is held in Iceland in November-February (30 hours)  
• KSI VII Coaching log book is held in Iceland in November-February (10 hours) 
• Assessments/exams are held in the teaching practice and in March (4 hours) 
  

 
What follows is our UEFA A application in detail.   
For further information please do not hesitate to contact me. 
 
 
____________________ 
Siggi Eyjolfsson 
Technical director/Coach education director 
 
The Football Association of Iceland 
Knattspyrnusamband Íslands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ÞJÁLFARANÁMSKEIÐ KSÍ V   
Helgi í febrúar/mars 

Þjálfun afreksæsku og meistaraflokks 
Dagskrá 

 
Eftirfarandi námsefni er lokið á 3 dögum (28 tímar): 

  
1 tími  UEFA A umsókn KSÍ – skipulag o.fl.    bóklegt 
1 tími  Næringarfræði - Fæðubótarefni og vítamín,    bóklegt 
1 tími  Næringarfræði - Fæðubótarefni og vítamín,    bóklegt 
1 tími  Hæfileikamótun – Viðtal við toppþjálfara    bóklegt 
1 tími Lyfjamisnotkun - Lyf á bannlista o.fl.?    bóklegt 

 
1 tími  Hagnýt sjúkraþjálfun - teipingar o.fl.     bóklegt 
1 tími  Hagnýt sjúkraþjálfun - teipingar o.fl.     verklegt   
1 tími  Þjálffræði - Þjálfun með púlsklukkur     bóklegt 
1 tími  Þjálffræði - Þjálfun með púlsklukkur     bóklegt 
1 tími  Þjálffræði - Þjálfun með púlsklukkur     verklegt 
 
1 tími   Markvarsla - Þjálfun markvarða     bóklegt 
1 tími   Markvarsla - Þjálfun markvarða     bóklegt 
1 tími  Markvarsla - Þjálfun markvarða      verklegt 
1 tími  Knattspyrnulögin - Áhersluatriði fyrir þjálfara   bóklegt 
1 tími  Knattspyrnulögin - Umræður/umdeild atvik    bóklegt 

   
1 tími  Þjálffræði - Mælingar í knattspyrnu     bóklegt 
1 tími  Þjálffræði - Mælingar í knattspyrnu     bóklegt 
1 tími  Þjálffræði - Mælingar í knattspyrnu     verklegt 
1 tími  Þjálffræði - Mælingar í knattspyrnu     verklegt 
1 tími  Þjálffræði - Mælingar í knattspyrnu     verklegt
    
1 tími  Kennsla á þjálfaraforritinu Homeground     bóklegt 
1 tími  Kennsla á þjálfaraforritinu Homeground     bóklegt 
1 tími   Æfingasafn – hópvinna      verklegt 
1 tími   Æfingasafn – hópvinna      verklegt 

Námskeiðsmat og námskeiðsslit 
 

*4 tímar Skil á Homeground æfingum (unnið í fjarnámi)   verklegt 
 
* Þessa 4 tíma þarf að klára á tveimur vikum eftir þjálfaranámskeiðið í fjarnámi með 
Homeground þjálfaraforritinu.  Hver þjálfari þarf að senda okkur (með tölvupósti) 4 
uppáhaldsæfingarnar sínar.  Hver æfing þarf að hafa færslu (animation) og nákvæman texta 
sem lýsir markmiði æfingarinnar, fyrir hvaða aldurshóp hún er, áherslu/útfærsluatriði 
o.s.frv.  Æfingarnar eru svo settar á heimasíðu KSÍ og áframsendar til allra þátttakenda á 
þjálfaranámskeiðinu.  Hver þjálfari fær þannig margar nýjar æfingar og hugmyndir og 
venst því að nota þjálfaraforritið. 



 
 

 

 
 

Þjálfaranámskeið KSÍ VI 
Vikunámskeið haldið í Lilleshall, Englandi í október 

Þjálfun afreksæsku og meistaraflokks 
Dagskrá 

 
Eftirfarandi námsefni er lokið á einni viku (45 tímar): 
 
1 tími  Kynning og skipulag námskeiðsins (KSÍ VI)    bóklegt 
1 tími  Greining á topp knattspyrnu      bóklegt 
1 tími  Greining á topp knattspyrnu - umræður    bóklegt 
1 tími  Greining á topp knattspyrnu - umræður    bóklegt 
1 tími  Undirbúningur fyrir leikgreiningu     bóklegt 
1 tími  Leikgreining - Farið á leik í ensku deildinni    verklegt 
1 tími  Leikgreining - Farið á leik í ensku deildinni    verklegt 
1 tími  Leikgreining - Niðurstöður/umræður      bóklegt 
1 tími  Leikgreining - Niðurstöður/umræður      bóklegt 
1 tími  Leikgreining - Niðurstöður/umræður      bóklegt 
1 tími  Leikgreining - Niðurstöður/umræður      bóklegt 
     
1 tími          Þjálffræði - Vandamál/erfiðleikar í þjálfun      bóklegt 
1 tími          Þjálffræði - Vandamál/erfiðleikar í þjálfun - hópvinna  bóklegt 
1 tími  Þjálffræði - Vandamál/erfiðleikar í þjálfun - umræður  verklegt      
1 tími  Íþróttasálfræði - Uppbygging liðs (team building)   bóklegt 
1 tími  Íþróttasálfræði - Uppbygging liðs (team building)   bóklegt 
1 tími  Íþróttasálfræði - Uppbygging liðs (team building)   verklegt 
 
1 tími  Leikfræði - Skyndisóknir      bóklegt 
1 tími  Leikfræði - Skyndisóknir      verklegt 
1 tími  Leikfræði - Skyndisóknir      verklegt 
   
1 tími   Leikfræði - Skotæfingar      verklegt 
1 tími   Leikfræði - Skotæfingar      verklegt 
1 tími  Leikfræði - Fyrirgjafir og klára færi     verklegt  
1 tími  Leikfræði - Fyrirgjafir og klára færi     verklegt  
 
1 tími  Kennslufræði - Undirbúningur heimsóknar í knattspyrnuakademíu bóklegt 
1 tími  Kennslufræði - Fylgst með knattspyrnuakademíu    verklegt 
1 tími   Kennslufræði - Fylgst með knattspyrnuakademíu   verklegt 
1 tími   Kennslufræði - Fylgst með knattspyrnuakademíu   verklegt 
1 tími  Kennslufræði - Spurt og svarað um knattspyrnuakademíuna  bóklegt 
1 tími  Kennslufræði - Umræður eftir knattspyrnuakademíuna   bóklegt 
1 tími  Kennslufræði - Umræður eftir knattspyrnuakademíuna  bóklegt 
1 tími  Kennslufræði - Umræður eftir knattspyrnuakademíuna  bóklegt 
 
1 tími  Leikfræði - Taktísk atriði fyrir meistaraflokk    bóklegt 
1 tími   Leikfræði - Taktísk atriði fyrir meistaraflokk    bóklegt 
1 tími  Leikfræði - Varnartaktík/varnarleikur    verklegt 



 
 

 

1 tími  Leikfræði - Varnartaktík/varnarleikur    verklegt 
1 tími  Leikfræði - Pressa (hápressa, lágpressa, æfingar fyrir pressu...)  verklegt 
1 tími  Leikfræði - Að verjast í föstum leikatriðum    verklegt 
1 tími  Leikfræði - Að sækja í föstum leikatriðum    verklegt 
1 tími  Leikfræði - Sóknartaktík (Sótt upp kantana, sótt upp miðjuna) verklegt 
1 tími  Leikfræði - Sóknartaktík (Sótt upp kantana, sótt upp miðjuna) verklegt 
1 tími  Leikfræði - Fyrirspurnir til kennara     bóklegt 
 
1 tími  Umræður um stöðu og framtíð íslenskrar knattspyrnu  bóklegt 
1 tími  Kynning á KSÍ VII       bóklegt 
1 tími  Umræður um þjálfaranámskeið KSÍ og námskeiðsmat  bóklegt 
  Námskeiðsmat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Þjálfaranámskeið KSÍ VII 
Haldið í nóvember-febrúar: 

Undirbúningsdagur, æfingakennsla og þjálfunardagbók 
Dagskrá  

 
Undirbúningsdagur (7 tímar) 

Dagur í nóvember 
 
1 tími   Undirbúningur fyrir æfingakennslu og þjálfaradagbók  bóklegt 
1 tími   Undirbúningur fyrir æfingakennslu og þjálfaradagbók  bóklegt 
1 tími  Undirbúningur fyrir æfingakennslu og þjálfaradagbók  bóklegt 
1 tími  *Nýjungar í þjálfun - breytilegt efni     bóklegt 
1 tími  *Nýjungar í þjálfun - breytilegt efni     bóklegt 
1 tími  *Nýjungar í þjálfun - breytilegt efni     bóklegt 
1 tími   **Námskeiðsmat       bóklegt 
 
* Nýjungar í þjálfun (kennsluefni breytilegt). 
** Tekið á sama degi og skriflega prófið. 
 

Æfingakennsla (30 tímar) 
Nóvember - febrúar  

 
5 tímar  Æfingakennsla - þjálfun í 11:11 leik (eigið lið)   verklegt 
6 tímar           Æfingakennsla - þjálfun á æfingum (eigið lið)   verklegt  
19 tímar Æfingakennsla - Umræður og fylgst með þjálfurum að störfum verklegt 
 
 
Nánari upplýsingar um æfingakennsluna: 

Einn mikilvægasti hluti UEFA A (umsóknarinnar) er æfingakennslan og þar notumst við 

við hópafyrirkomulag.  Hugmyndin er að þjálfari fái tilsögn/leiðsögn frá leiðbeinanda á 

meðan þjálfarinn þjálfar sitt eigið lið í leik og svo aftur á tveimur æfingum.  Þjálfaranum 

gefst um leið tækifæri til að spyrja leiðbeinandann spurninga um þjálfunina og 

leiðbeinandinn mun miðla af þekkingu sinni og veita umsögn um frammistöðu þjálfarans.  

Hinir þjálfararnir sem eru í sama hóp veita líka sína umsögn og taka þátt í umræðum.  Eitt 

af aðalhlutverkum leiðbeinandans er að skapa góðar umræður innan hópsins.  Þannig munu 

þjálfararnir læra bæði af leiðbeinandanum og af hvorum öðrum.       

 

Fyrirkomulag: 

1. Í æfingakennslunni eru 4-5 þjálfarar saman í hóp með einum leiðbeinanda sem er 

yfir þeim í kennslunni.  KSÍ raðar í hópana og tekið verður tillit til búsetu vegna 



 
 

 

hagkvæmnisástæðna.  Mikil áhersla er lögð á gæði kennslunnar á þessu stigi og því 

eru aðeins fáir þjálfarar hjá hverjum leiðbeinanda.   

2. Leiðbeinandinn og þjálfarinn ákveða tímasetningu í sameiningu hvar og hvenær 

hentar að koma og fylgjast með honum stjórna liðinu sínu í leik og á tveimur 

æfingum.  Leiðbeinandinn lætur hina í hópnum vita hvar og hvenær á að hittast.  

Fylgst er með þjálfaranum á liðsfundinum fyrir leik, í leiknum sjálfum og þegar 

hann talar við liðið eftir leikinn.  Eftir það taka við umræður hjá hópnum sem 

leiðbeinandinn sér um að stjórna. 

3. Hópurinn gerir leikinn upp með þjálfaranum og í lokin ætti að vera alveg skýrt 

hvaða hluti þarf að laga og einbeita sér að fyrir æfinguna sem kemur svo í 

framhaldinu. 

4. Fyrri æfingin (af tveimur) á að miðast við leikinn sem var fylgst með og á að snúast 

um að lagfæra hlutina sem voru að í leiknum.  Þjálfarinn þarf að láta alla í hópnum 

hafa tímaseðil æfingarinnar áður en hún byrjar og útskýra fyrir hópnum hvað hann 

ætlar að gera á æfingunni, hvers vegna og hverju hann vill ná fram (markmið, leiðir, 

æfingaval o.s.frv.).  Æfingin þarf að vera markviss og vel skipulögð.  Æfingin skal 

vera 90 mínútur að lengd og og svo 30 mín umræður á eftir.     

5. Leiðbeinandinn hefur smá frjálsræði í að ákveða fyrirkomulag seinni æfingarinnar.  

Þjálfarinn gæti fengið ákveðið verkefni til að leysa (t.d. setja upp æfingu þar sem 

kennsla á hápressu er aðalmarkmiðið) eða hann gæti haldið áfram að vinna með þá 

þætti sem þarf að lagfæra eftir leikinn, leiðbeinandinn ákveður verkefnið.  Þessi 

seinni æfing er líka verklegt próf og þjálfarinn fær einkunn (staðið/ekki staðið 

ásamt umsögn).   

6. Í æfingakennslunni þjálfar hver þjálfari sinn eigin flokk, en að auki þurfa allir að 

mæta og taka þátt í umræðum þegar hinir þjálfararnir í hópnum eru að þjálfa sinn 

flokk.   

7. Hver þjálfari heldur þjálfunardagbók á meðan að æfingakennslan stendur yfir.  Það 

er því nauðsynlegt að glósa hjá sér í hvert skipti sem hópurinn hittist.  

Þjálfunardagbókin er útskýrð nánar í kaflanum hér á eftir. 

8. KSÍ leiðbeinandinn heldur utan um tímafjöldann.  Hver þjálfari þarf að skila af sér 

lágmark 30 tímum í æfingakennslu (inn í þann tíma reiknast bæði þegar þjálfarinn 

þjálfar sjálfur og líka þegar hann fylgist með öðrum þjálfara í hópnum að störfum 

og tekur þátt í umræðum).   



 
 

 

9. Í lokin skilar leiðbeinandinn inn umsögn/einkunn um frammistöðu hvers þjálfara, 

sem þjálfarinn fær svo senda frá okkur í pósti.  Gefin verður einkunn fyrir 

æfingaval, gæði í þjálfuninni, virkni í umræðum og fleira.   

10. Æfingakennslunni skal ljúka fyrir 1. febrúar.  Skil á þjálfunardagbók er 15. febrúar. 

 

Fyrir hvern leik reiknast 5 kennslutímar (40 mín hver tími) og fyrir hverja æfingu 3 

kennslutímar.  Dæmi: 

 

Hópur 1: Leiðbeinandi  – með 5 þjálfara í hópnum sínum: 

Þjálfarar:   Leikur  Æfing1  Æfing2  

Þjálfari 1           5 tímar 3 tímar 3 tímar 

Þjálfari 2   5 tímar 3 tímar  3 tímar 

Þjálfari 3   5 tímar 3 tímar 3 tímar 

Þjálfari 4   5 tímar  3 tímar  3 tímar 

Þjálfari 5    5 tímar  3 tímar 3 tímar 

 

Þjálfari 1 mætir í tímana sem eru feitletraðir og undirstrikaðir, alls 30 kennslutímar (11 

tímar hjá sjálfum sér og 19 tímar til að fylgjast með öðrum þjálfurum) en mætir samt 

lágmark einu sinni í æfingakennslu sérhvers þjálfara.  Þetta er lágmarkstímafjöldi fyrir 

æfingakennsluna en þjálfurunum er frjálst að mæta í fleiri tíma ef þeir vilja. 

 

 

 

 

Þjálfunardagbók (10 tímar) 

Nóvember-febrúar 

10 tímar Þjálfaradagbók - Skýrsla úr æfingakennslu    verklegt 

 

Nánari upplýsingar um þjálfunardagbókina: 

Þjálfunardagbókin hefst um leið og æfingakennslan á KSÍ VII námskeiðinu.  Það sem 

þjálfarinn lærir og punktar hjá sér á meðan að tímabil æfingakennslunnar stendur yfir 

verður uppistaðan í þjálfunardagbókinni hans. 

 



 
 

 

Eftirfarandi þarf að koma fram í þjálfunardagbókinni:   

 

• Hvernig þjálfarinn undirbjó sjálfan sig og lið sitt fyrir leikinn, punktar sem hann 

ræddi á liðsfundinum, liðsuppstilling og taktík liðsins og markmið hans fyrir 

leikinn.  

• Hvernig gekk þjálfunin í leiknum?  Um hvað var rætt eftir leikinn og hvað lærði 

þjálfaranum af þessum umræðum?  Hvaða hluti úr leiknum þurfti svo að lagfæra og 

og urðu þar með þeir hlutir sem þjálfarinn þurfti að einbeita sér að á fyrri 

æfingunni?  

• Skila skal tímaseðlum frá báðum æfingunum og skoðun þjálfarans á því hvernig 

gekk á þeim.  

• Um hvað ræddi hópurinn eftir æfingarnar og hvað lærði þjálfarinn af þessum 

umræðum?  

• Hvað lærði þjálfarinn á því að fylgjast með öðrum þjálfurum að störfum?  Þjálfarinn 

er hvattur til að vera nákvæmur í svörum og gefa dæmi.  

• Í þjálfunardagbókinni skal vera stuttur kafli þar sem þjálfarinn deilir þekkingu sinni 

með öðrum þjálfurum (góð ráð til þjálfara).  Allir þjálfararnir á námskeiðinu fá 

síðan sendan þennan hluta. 

    

Þjálfarinn ætti alltaf að glósa og punkta niður hjá sér lærdómsrík atriði í hvert skipti sem 

það eru umræður, fundir, æfingar eða leikir í æfingakennslunni.   

Þjálfaradagbókin er sönnun þess hvað þjálfarinn hefur lært í æfingakennslunni og af því að 

fylgjast með öðrum þjálfurum að störfum.   

 

Leiðbeinandinn fer yfir þjálfunardagbókina, skráir inn einkunnir og veitir endurgjöf.   

Þjálfunardagbókin verður að vera vélrituð og viðmiðunarlengd er 10-15 blaðsíður.  

Lokaskiladagur á þjálfunardagbókinni er 15. febrúar.  

(Knattspyrnusamband Íslands 2007h, 13.apríl) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 


