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Ágrip 
 

      Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur. Í fyrsta lagi að skoða 

iðkendaþróunina í yngri aldurshópum í körfuknattleik frá árunum 1996 til 2006 og í 

öðru lagi að kanna hvaða leiðir væri hægt að fara til að fjölga iðkendum í yngri 

aldurshópunum í körfuknattleik. Rannsóknin fór þannig fram að fengin voru gögn frá 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands um iðkendafjöldann frá árunum 1996 til 2006. 

Einnig voru tekin viðtöl þar sem voru notaðar opnar og lokaðar spurningar. 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki sem samanstóð af tólf einstaklingum 

sem hafa ólíkan bakgrunn en tengjast körfuknattleik á einn eða annan hátt. Svörunin 

var 83% og voru tveir kvenmenn og átta karlmenn í úrtakinu.  

      Niðurstöðurnar sýndu að iðkendafjöldinn hefur aukist um 471 eða 12,3% á 

þessum tíu árum og er fjölgunin aðallega hjá stúlkum. Einnig komu fram margar 

góðar hugmyndir frá viðmælendum um hvernig fjölga mætti iðkendum í yngri 

aldurshópum. 

      Körfuknattleikssamband Íslands ætti að einbeita sér að því að koma sér upp 

öflugri fræðslu- og útbreiðslunefnd sem hefði það takmark að fjölga iðkendum í 

körfuknattleik. Tækifærin eru fyrir hendi og í rannsókninni koma fram margar góðar 

tillögur til úrbóta sem Körfuknattleikshreyfingin ætti að geta notfært sér. 
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Þakkarorð 

 

      Við viljum þakka öllum þeim sem aðstoðuðu okkur við gerð þessa verkefnis og 

gerðu framkvæmd þess mögulega. Sérstaklega viljum við þakka leiðbeinanda okkar, 

Óskari Þórðarsyni, fyrir ómetanlega hjálp og ábendingar. Einnig þökkum við Guðrúnu 

V. Ásgeirsdóttir sérstaklega fyrir skjót viðbrögð, útlán á gögnum og yfirlestur á þessu 

verkefni. Starfsfólk skrifstofu Íþrótta- og Ólympíusambandsins fær þakkir fyrir 

upplýsinga- og heimildasöfnun. Sömuleiðis fá starfsmenn á skrifstofu 

Körfuknattleikssambands Íslands kærar þakkir fyrir upplýsingar og góðar 

hugmyndir.Viðmælendur fá okkar bestu þakkir fyrir þátttöku í þessari rannsókn. 

Guðmundur Sæmundsson fær þakkir fyrir aðstoð við frágang heimilda og 

ráðleggingar. Finnur Torfi Gunnarsson fær sérstakar þakkir fyrir að miðla af 

tölfræðiþekkingu sinni. Við þökkum samnemendum okkar fyrir þrjú frábær ár hér á 

Laugarvatni. Þetta er búin að vera skemmtilegur tími sem er búin að líða alltof hratt 

og mun lifa í minningu okkar. Að lokum viljum við þakka konunum okkar fyrir að 

hvetja okkur áfram og fyrir ómetanlegan stuðning og umburðalyndi við okkur á 

meðan ritgerðarsmíðunum stóð. 
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1. Inngangur 

Á árunum 1991 til 1998 ríkti körfuboltaæði á Íslandi og var körfubolti á allra vörum. 

Lesa mátti um hann daglega í prentmiðlum landsins, heyra úrslit leikja á hverjum 

morgni í fréttatímum útvarps, sjá myndbrot frá leikjum gærkvöldsins í fréttatímum 

sjónvarpsstöðva og vikulegar útsendingar leikja frá National Basketball Association 

(NBA) deildinni auk tveggja körfuknattleiksþátta.  Það var varla það mannsbarn sem 

vissi ekki hver Michael Jordan var og hvað hann gerði. Krakkar söfnuðust saman og 

skiptust á körfuboltamyndum með NBA leikmönnum og útivellir landsins voru nýttir 

frá morgni til kvölds. Körfuboltavellir og körfur spruttu upp vítt og breitt um landið, 

svo sem í innkeyrslum, á bílskúrum, í hlöðum, á húsveggjum og jafnvel á 

vinnustöðum. Það var alveg sama hvert komið var, það voru allir í körfubolta og 

íþróttin óx hratt á þessum árum. En nú eru tímarnir aðrir og körfuknattleikurinn er 

ekki eins áberandi og hann var fyrir rúmum áratug. 

      Forsenda þess að íþróttagreinar vaxi og dafni er að hafa sterka fræðslu- og 

útbreiðslunefnd sem sér um að halda úti öflugu kynningarstarfi, stefnir að útbreiðslu 

íþróttarinnar og að fjölga yngri iðkendum. Þegar bornar eru saman þrjár stærstu 

boltagreinarnar hér á landi, það er knattspyrnu, handbolta og körfuknattleik kemur í 

ljós að körfuknattleikurinn rekur lestina varðandi iðkendafjöldann. Grundvöllurinn 

fyrir því að körfuknattleikshreyfingin geti stuðlað að útbreiðslu íþróttarinnar er að 

halda úti öflugri fræðslu- og útbreiðslunefnd og búa til áætlun um þessi mál nokkur ár 

fram í tímann. 

      Tilgangur þessarar rannsóknar er tvíþættur. Í fyrsta lagi að kanna fjölda iðkenda 

hjá yngri aldurshópum (10. flokk og niður) og skoða þróunina á fjölda iðkenda í 

þessum aldurshóp frá árunum 1996 til 2006. Í öðru lagi að skoða hvaða leiðir er hægt 

að fara til að fjölga iðkendum í yngri aldurshópum í körfuknattleik.      

Rannsóknarspurningarnar í þessari rannsókn voru tvær. Hver er fjöldi iðkenda í yngri 

aldurshópunum (10.flokk og niður) í körfuknattleik í dag og hvernig hefur þróunin 

verið á iðkendafjöldanum síðastliðin tíu ár? Hvaða leiðir getur 

körfuknattleikshreyfingin farið til að fjölga iðkendum í yngri aldurshópum í 

körfuknattleik?  

 

 

 



Kennaraháskóli Íslands                                                                       B.S. - Lokaritgerð 
Íþróttafræðisetur                                                                                              Apríl 2008 
 

Finnbogi Guðmundsson                                                                     Steinólfur Jónasson 
 

12 

Tilgáturnar við rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

1. Fjöldi iðkenda í yngri aldurshópunum í körfuknattleik hefur ekki aukist 

síðustu tíu árin hér á landi. 

2. Engin sérstök áætlun er í gangi af hálfu körfuknattleikshreyfingarinnar til að 

fjölga iðkendum í yngri aldurshópum hér á landi. 

3. Framboð á mótum fyrir yngri aldurshópa í körfuknattleik er ekki nægilega 

mikið. 

 

.  
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2. Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um sögu körfuknattleiksins, upphaf hans og 

hvernig hann þróaðist og breiddist út. Svo verður sagt frá því hvenær 

körfuknattleikurinn kom til Íslands og hvernig hann þróaðist hér á landi, allt frá fyrsta 

Íslandsmótinu og að stofnun Körfuknattleiksambands Íslands (KKÍ).  

      Því næst verður fjallað um Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) og þrjú af 

sérsamböndum innan þess, Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ), 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) og Handknattleikssamband Íslands (HSÍ). 

 

2.1 Upphaf körfuboltans 
Saga körfuboltans hófst í litlum bæ í Massachusetts í lok 18. aldar. Sagan hefst með  

James A. Naismith sem var íþróttakennari við skóla í Springfield. Strax á fyrsta ári 

hans sem kennari í Springfield kom hann fram með þennan nýja knattleik, nánar 

tiltekið í desember 1891. Miklar vetrarhörkur og kuldi í norðausturhluta 

Bandaríkjanna eiga sinn þátt í að körfuboltinn varð til. Þó vetur á Íslandi geti orðið 

slæmir þá voru veturnir á áðurnefndu svæði í Bandaríkjunum oft mun verri og vegna 

slæms veðurfars var ekki hægt að stunda íþróttir utandyra (Skapti Hallgrímsson, 

2001:16). 

      Hugmyndin þróaðist út frá þeirri eyðu sem myndaðist yfir vetrarmánuðina, eftir að 

keppnistímabilinu í ruðningi lauk á haustin og áður en æfingar í hafnabolta byrjuðu 

aftur snemma á vorin. Í framhaldsskóla Kristilegs félags ungra manna (KFUM) í 

Springfield var lögð mikil áhersla á að drengir fengju góða og mikla líkamsþjálfun. 

Forráðamenn tóku eftir því að nemendum leiddist hin hefðbundna innileikfimi sem 

var yfir vetrarmánuðina og vildu bæta úr því svo að nemendur yrðu ánægðari og 

mættu betur í leikfimitímana. Nemendur virtust sakna þeirrar spennu og hraða sem 

voru í útiíþróttunum. Snemma veturs árið 1891 setti James Naismith fram hugmynd, 

til að bæta ástandið, með því að búa til nýjan leik sem stundaður væri innanhúss en á 

þeim tíma var hugmynd hans ekki vel tekið. Í desember 1891 skall á harður vetur 

þannig að ekki var hægt að stunda útiíþróttir og voru Naismith þá gefnar frjálsar 

hendur til að þróa þennan nýja leik. Naismith byrjaði strax að þróa hugmyndir sínar 

að nýjum leik, leik sem gæti verið hraður og spennandi en jafnframt að hægt væri að 

leika hann inni í þeim litla íþróttasal sem þeir höfðu yfir að ráða. Í upphafi ætlaði 
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Naismith að nota trékassa sem mörk en þar sem þeir voru ekki til í skólanum notaði 

hann ferskjukörfur í staðinn og festi þær í enda salarins í 3,05 metra hæð sem er 

einmitt sama hæð og körfurnar eru í dag. Í janúar 1892 kom einn nemandinn við 

skólann með þá hugmynd að leikurinn yrði kallaður körfu bolti og það heiti var notað 

í upphafi en síðan breytt í eitt orð árið 1921 og leikurinn kallaður körfubolti (Svali H. 

Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994:8-9). 

      Fyrstu reglurnar sem samdar voru fyrir körfuknattleikinn eru ekki líkar þeim sem 

notaðar eru í dag en þær voru samdar í ljósi þeirra aðstæðna og í tengslum við þann 

tilgang og þau markmið sem James Naismith hafði í upphafi. Á þessum tíma voru 

leikfimisalir litlir og því máttu líkamlegir árekstrar ekki vera miklir og var leikurinn í 

upphafi frekar átakalítill. Naismith ákvað í upphafi að reglurnar yrðu að vera einfaldar 

og auðskiljanlegar. Meðal þeirra fimm grundvallarreglna sem Naismith skrifaði niður 

í desember 1891 voru að ekki skyldi hlaupa með boltann, engir árekstrar væru leyfðir 

og að notaður yrði stór bolti sem ætti að stjórna með höndunum. Í framhaldi af 

þessum reglum komu fyrstu þrettán reglur leiksins. Árið 1892 fór svo fram fyrsti 

opinberi leikurinn og var hann leikinn samkvæmt þessum reglum með níu leikmenn í 

hvoru liði. Sama ár voru fyrstu reglurnar gefnar út og árið 1913 höfðu reglurnar verið 

gefnar út á 30 tungumálum (Skapti Hallgrímsson, 2001:21). 

      Á millistríðsárunum var þróun körfuknattleiksins mjög ör í Bandaríkjunum og 

samfara þessari þróun voru byggð fjölmörg stór og fullkomin íþróttahús sem voru 

betri og stærri en fólk átti að venjast. Með þessari bættu aðstöðu varð körfuknatt-

leikurinn á svipstundu ein af þjóðaríþróttum landsins. Keppni atvinnumanna hófst í 

Bandaríkjunum árið 1898 en þó að litlu leyti. Fyrsta deildarkeppnin var National 

Basketball Leage (NBL) og síðan var stofnuð önnur atvinnumannadeild árið 1937 og 

hét hún The Basketball Association of America. Um sumarið 1949 runnu þessar tvær 

deildir saman í eina deild og úr varð National Basketball Association (NBA). Hún 

varð fljótt ein öflugasta atvinnumannadeildin í íþróttaheiminum og er það enn í dag 

(Skapti Hallgrímsson, 2001:19). 

      Það var aðallega tvennt sem hafði áhrif á útbreiðslu körfuknattleiks um heiminn. 

Annars vegar var það trúboðastarf á vegum KFUM - samtakanna og hins vegar 

stríðsátökin sem Bandaríkjamenn drógust inn í á 20. öldinni. Körfuboltinn barst til 

Evrópu árið 1893 með starfsmönnum KFUM - samtakanna en segja má að 

körfuboltinn hafi ekki náð almennilegri fótfestu í Evrópu fyrr en bandarískir hermenn 
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komu þangað í seinni heimstyrjöldinni. Að henni lokinni hófu fjölmargar þjóðir innan 

álfunnar að spila körfubolta (Skapti Hallgrímsson, 2001:19). 

      Finnar urðu fyrsta þjóðin á Norðurlöndunum til þess að iðka körfubolta og var 

ástæðan sú að Finnar höfðu mikil samskipti við Eystrasaltslöndin en þar hafði 

körfubolti verið iðkaður frá 1920 og stóðu þjóðirnar þar mjög framarlega á því sviði 

(Skapti Hallgrímsson, 2001:19). 

 

2.2 Upphaf körfuboltans á Íslandi 
Fyrsta afbrigðið af körfuknattleik barst til Íslands árið 1922 og var kynnt af Valdimari 

Sveinbjörnssyni. Hann hafði verið við íþróttakennaranám við Statens Gymnastik 

Institut í Kaupmannahöfn veturinn 1920-1921. Þar kynntist hann afbrigði af 

reitarkörfuknattleik sem kallaðist Korbball. Í Korbball var ekki leyft knattrak og 

vellinum var skipt í níu jafnstóra reiti og mátti aðeins skjóta úr markreitunum 

(Skapti Hallgrímsson, 2001:28). 

      Það var ekki fyrr en um árið 1946, að körfuknattleikur, eins og hann er leikinn í 

dag, náði almennilegri fótfestu á þremur stöðum á Íslandi á árunum 1946-1950, en 

það var í Reykjavík, á Laugarvatni og á Keflavíkurflugvelli. Sá fyrsti sem kenndi hinn 

eina sanna körfuknattleik var Bragi Magnússon sem byrjaði kennslu við 

Íþróttakennaraháskólann á Laugarvatni árið 1946 strax eftir að hann kom heim frá 

námi í Bandaríkjunum. Bragi var styrktur af Íþróttanefnd ríkisins til að læra nýjungar 

á sviði íþróttanna í Bandaríkjunum (Skapti Hallgrímsson, 2001:32-33). 

      Með komu hermanna á vegum bandaríska hersins komu fyrstu löglegu 

aðstæðurnar og byggðu þeir íþróttahús og komu með áhöld til körfuknattleiks-

iðkunnar. Nemendur úr Menntaskóla Reykjavíkur höfðu kynnst íþróttinni í gegnum 

hermennina og þegar þeir hófu nám í Háskólanum bættust við nemendur frá 

Laugarvatni sem höfðu æft körfuknattleik á þar. Sameiginlegur áhugi þeirra varð til 

þess að fyrstu skipulögðu æfingarnar voru haldnar í Reykjavík undir merkjum 

Íþróttafélags Stúdenta (ÍS) (Skapti Hallgrímsson, 2001:33). 

      Haustið 1951 var ákveðið að halda fyrsta Íslandsmótið í körfuknattleik og fór það 

fram vorið 1952. Mótið fór fram að Hálogalandi í Reykjavík og stóð yfir frá 21. apríl 

til 3. maí og sá Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) um framkvæmd mótsins. Með þessu 

móti má segja að körfuknattleikurinn hafi fyrst fest rætur hér á landi. Aðeins fimm lið 

tóku þátt í þessu fyrsta Íslandsmóti í körfuknattleik, Íþróttafélag Keflavíkurflugvallar 
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(ÍKF), Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR), Íþróttafélag Stúdenta (ÍS), Gosi og Ármann. 

Farið var eftir sömu reglum og Íslendingar höfðu vanist frá Bandaríkjamönnum á 

Keflavíkurflugvelli. Fyrstu meistararnir voru ÍKF (Skapti Hallgrímsson, 2001:50). 

      Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) var stofnað árið 1961 og var fyrsti 

formaður þess Bogi Þorsteinsson. Tvö helstu körfuknattleiksmót landsins, Íslands- og 

Reykjavíkurmótið höfðu fest sig í sessi árið 1960 og í framhaldi var kominn 

töluverður áhugi fyrir því að stofna sérsamband um íþróttina. Bogi Þorsteinsson talaði 

um að sum sambönd innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) hefðu beitt sér 

sérstaklega gegn því að Körfuknattleikssambandið yrði stofnað, vegna hræðslu við 

samkeppni um iðkendur. Fljótlega eftir að kennsla í körfuknattleik hófst við 

Íþróttakennaraháskólann á Laugarvatni kom einn af ráðamönnum 

íþróttahreyfingarinnar að máli við Þorstein Einarsson fyrrverandi íþróttafulltrúa 

ríkisins um að nóg væri til af íþróttagreinum á Íslandi. Af þessu má sjá að það kostaði 

mikla baráttu að stofna sérsamband fyrir körfuknattleik á Íslandi (Skapti 

Hallgrímsson, 2001:70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Sérsamböndin 
Í þessum hluta fræðilega kaflans verður fjallað um Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands (ÍSÍ), Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ), Knattspyrnusamband Íslands 

(KSÍ) og Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) sem eru öll sérsambönd innan ÍSÍ. 

Farið verður ítarlega yfir málefni sem tengjast KKÍ, svo sem mótahald, fræðslumál, 

aðstöðu og útlendingamál. Að lokum verður farið yfir fræðslu- og útbreiðslumál hjá 

KSÍ og HSÍ og skoðað hvernig staðið sé að þeim málum og hver stefna þeirra sé. 
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2.3.1 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) eru einu heildarsamtök 

íþróttahreyfingarinnar á Íslandi og æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu 

samkvæmt íþróttalögum. Eitt af meginverkefnum ÍSÍ er að efla, samræma og 

skipuleggja íþróttastarfsemi á Íslandi, auk þess að stuðla að þróun hvers kyns íþrótta, 

jafnt almennings- sem og afreksíþrótta. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands er 

landssamband héraðssambanda/íþróttabandalaga og sérsambanda. Aðilar að 

sérsamböndum eru félög sem hafa iðkun íþrótta á stefnuskrá sinni. Sérsambönd eru 

mynduð í kringum ákveðnar íþróttagreinar og eru landssamtök allra héraðssambanda 

sem hafa iðkun þeirrar íþróttagreinar á stefnuskrá sinni. Innan sambanda ÍSÍ eru 27 

sérsambönd og 26 íþróttahéruð. Meðal sérsambanda innan ÍSÍ eru 

Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ), Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) og 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands [ÍSÍ] - Lög 

ÍSÍ, e.d.). 

      Það hefur verið stefna hjá ÍSÍ frá árinu 1999, að halda námskeið um 

þjálfaramenntun þar sem þjálfarar geta sótt sér menntun og réttindi. Þjálfaramenntun 

hjá ÍSÍ er áfangaskipt fræðslukerfi sem skipt er upp í fimm þrep þar sem skilgreindar 

eru kröfur um menntun fyrir ákveðna markhópa. Þetta fræðslukerfi er samræmt og 

aðlagað fyrir allar íþróttagreinar (ÍSÍ - Þjálfaramenntun, e.d.). 

      Eitt af baráttumálum íþróttahreyfingarinnar er að eignast nægilega marga vel 

menntaða og hæfa þjálfara til að tryggja að allir iðkendur fái bestu þjálfunaraðferðir 

sem völ er á hverju sinni til að eiga möguleika að ná sem bestum árangri. Á síðari 

árum hafa kröfur almennings um innihald og gæði þess starfs sem unnið er í 

íþróttahreyfingunni farið vaxandi, ekki síst vegna þess að þar er um þýðingarmikið 

uppeldisstarf að ræða. Fræðslustarf ÍSÍ og sérsambandanna hefur að miklu leyti snúist 

um að mennta þjálfara, auk þess sem fjölmargir Íslendingar hafa sótt verðmæta 

menntun á þessu sviði til annarra landa. Fræðslunefnd ÍSÍ býður upp á 

þjálfaranámskeið í almennum þáttum sem eru sameiginlegir í öllum íþróttagreinum. 

Hvað menntun þjálfara í einstökum íþróttagreinum varðar er staðan hins vegar afar 

mismunandi milli sérsambanda. KSÍ hefur yfir að ráða öflugu þrepaskiptu 

fræðslukerfi, síðan eru þó nokkur sérsambönd komin vel á veg með sinn hluta 

menntunar fyrir þjálfara en alltof mörg sérsambönd bjóða upp á litla eða enga 

þjálfaramenntun í sinni íþróttagrein. Með samþykki markvissrar og ábyrgrar 
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stefnuyfirlýsingu varðandi menntun þjálfara og hæfniskröfur sem gerðar eru til þeirra 

getur íþróttahreyfingin stigið stórt skref í þá átt að efla og bæta starfsemi sína (ÍSÍ - 

Þjálfaramenntun, e.d.). 

      Iðkendur, félagar og keppendur eru skráðir niður hjá því félagi sem þeir stunda 

æfingar hjá. Iðkandi er sá félagsmaður í íþrótta- eða ungmennafélagi sem stundar eina 

eða fleiri íþróttagrein á vegum félagsins. Öll íþróttafélög þurfa að skrá félagsmenn, 

iðkendur og keppendur og senda gögn til ÍSÍ á hverju ári. Í þeim upplýsingum kemur 

fram hvaða íþróttagrein viðkomandi stundar og með þessu móti nær ÍSÍ að halda utan 

um iðkendafjöldann (ÍSÍ - Lög og reglugerðir, e.d.). 

2.3.2 Körfuknattleikssamband Íslands 

Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) er sérsamband körfuknattleiksráða, 

héraðssambanda og íþróttabandalaga á Íslandi. KKÍ er æðsti aðili körfuknattleiks á 

Íslandi og fer með öll málefni sem varða körfuknattleik innan vébanda ÍSÍ. Öll félög 

innan ÍSÍ sem iðka og keppa í körfuknattleik eiga rétt á aðild að KKÍ. 

Starf KKÍ fellst í því að: 

• hafa yfirumsjón með öllum íslenskum körfuknattleiksmálum. 

• efla körfuknattleik á Íslandi og vera aðili að 

Alþjóðakörfuknattleikssambandinu (FIBA) og evrópska 

körfuknattleikssambandinu (FIBA Europe) 

(Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ] - Lög KKÍ, e.d.).     

      Hjá KKÍ starfar tíu manna stjórn og auk þess átta starfsmenn sem eru: 

framkvæmdarstjóri, íþróttafulltrúi og landsliðsþjálfarar. Einnig eru tíu nefndir 

starfræktar innan sambandsins og eru flestir starfsmenn KKÍ í hlutastarfi hjá 

sambandinu. Þrír einstaklingar manna skrifstofu KKÍ alla jafna og eru í fullu starfi hjá 

sambandinu (KKÍ - Stjórn og starfsmenn, e.d.). 

      Unglinganefnd KKÍ sinnir málefnum er snúa að unglingalandsliðum og 

körfuknattleik yngri flokka á Íslandi. Einnig hefur hún umsjón með afreks- og 

uppbyggingarverkefnum sem snúa að yngri flokkum (KKÍ - Reglugerðir KKÍ, e.d.). 

 

Menntun þjálfara 

      Í fræðslunefnd KKÍ starfa þrír aðilar og hefur nefndin það hlutverk að standa fyrir 

þjálfaranámskeiðum og stuðla að menntun körfuknattleiksþjálfara. Þessi nefnd KKÍ 

hefur legið í dvala síðustu ár vegna þess að ekki hefur fengist mannskapur til að 
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manna nefndina að fullu. Í fræðslunefnd í dag er einn aðili sem sinnir þeim verkefnum 

sem liggja fyrir (Snorri Ö. Arnaldsson, 2008).  

 

Mótahald KKÍ  

      Mótahald yngri flokka KKÍ er víðtækt á landsvísu og hefur mikil gróska verið 

undanfarin ár í körfuboltanum. Umfang mótahalds KKÍ hefur aukist ár frá ári og sér 

ekki fyrir endan á því (Hannes S. Jónsson, 2007). 

Í fyrstu deild yngri flokka drengja og stúlkna upp að 11. flokki (minniboltaflokkar 10 

til 11 ára og svo 7 til 10. flokkur) eru spilaðar fjórar umferðir yfir keppnistímabilið. 

Hverjum flokki er skipt niður í riðla eftir fjölda liða. Í fjórðu umferð er aðeins leikið í 

A-riðli, en í öðrum riðlum eru haldin vormót. Í 9. og 10. flokki beggja kynja spila svo 

fjögur efstu liðin í hvorum flokki um Íslandsmeistaratitilinn. Félögin halda svo sex 

boðsmót fyrir minnibolta flokka í samstarfi við ýmis fyrirtæki. Þessi mót eru sérsniðin 

að þessum aldursflokki. Einnig er haldin bikarkeppni KKÍ fyrir yngri flokkana sem 

byrjar í lok október og eru bikarúrslitin í byrjun mars (KKÍ - Fjölliðamót 2007 - 2008, 

e.d.). 

 

Aðstaða til iðkunar 

      Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) hefur ekki það hlutverk að byggja upp 

aðstöðu til að stunda körfubolta fyrir félagslið eða bæjar- og sveitarfélögin. Aðstaða 

úti við er víðast hvar ansi bágborin. Á sama tíma heyrast háværar raddir í samfélaginu 

sem segja að börn og unglingar hreyfi sig minna en áður. Á þingi KKÍ voru menn 

sammála um að gera þurfi mikið átak til að koma málum útivalla í góðar horfur og 

mun KKÍ reyna að koma að þeirri vinnu eins og hægt er í samstarfi við aðildarfélög 

(Erlingur Jóhannsson, 2007; Hannes S. Jónsson, 2006). 

 

Erlendir leikmenn  

      Ákveðnar reglur gilda um leikmenn sem ekki eru ríkisborgarar Evrópulands. 

Einungis einn leikmaður með ríkisfang utan Evrópu má leika með hverju félagsliði í 

hverjum leik, að undangengnu samþykki KKÍ, að farið sé eftir reglum FIBA. Þeir 

leikmenn sem hafa ríkisfang Evrópulands og hafa heimild til að spila hér á landi 

samkvæmt reglum FIBA fylgja sömu reglum og gilda um íslenska leikmenn. Ekki eru 
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takmörk fyrir því hvað félög innan KKÍ mega hafa marga leikmenn í sínum 

leikmannahópi (KKÍ - Reglugerð KKÍ, e.d.). 

      Á nýlokinni leiktíð spiluðu 49 erlendir leikmenn í 22 liðum í lokaumferðum 

tveggja efstu deilda karla á Íslandi, 32 leikmenn í tólf liðum Iceland - Express deildar 

karla og 17 leikmenn í tíu liðum 1. deildar karla. Í Iceland Express - deild kvenna léku 

10 erlendir leikmenn í lokaumferðunum í sjö liðum (KKÍ - Körfuknattleikur -2008, 

e.d.). 

 

Fjölmiðlar  

      Ekki er starfandi sérstakur fjölmiðlafulltrúi innan körfuknattleikssambandsins og 

hefur Friðrik Ingi Rúnarsson framkvæmdarstjóri séð um það starf fyrir KKÍ. Hann er 

sjálfur í hlutastarfi innan fjölmiðils og á því greiða leið að þeim. Hann hefur umsjón 

með að boða á blaðamannafundi og kynna starfsemina og viðburði á vegum KKÍ í 

fjölmiðlum (Friðrik Ingi Rúnarsson, 2008). 

       

2.3.3 Knattspyrnusamband Íslands 

Margar nefndir eru innan KSÍ og eru tvær af þeim nefndum fræðslunefnd og 

útbreiðslunefnd. Fræðslunefnd hefur umsjón með og skipuleggur fræðslumál KSÍ og 

sér um menntun knattspyrnuþjálfara og leiðtoga. Nefndin er einnig vettvangur nýrra 

hugmynda og þróunar í íslenskri knattspyrnu. Fræðslunefndin sér um að halda 

þjálfaranámskeið en innan KSÍ eru settar reglur um menntun þjálfara og kröfur um að 

allir þjálfarar skuli hafa fullnægjandi og viðeigandi menntun til þeirra þjálfarastarfa 

sem þeir vinna að. Samkvæmt þessum reglum þurfa þjálfarar í yngri flokkum að hafa 

lokið tilteknum námskeiðum til að öðlast réttindi til að þjálfa.  

Meðal verkefna fræðslunefndar eru að:  

• mennta knattspyrnuþjálfara.  

• halda regluleg námskeið fyrir knattspyrnuþjálfara. 

• hafa umsjón með útgáfu fræðsluefnis um knattspyrnu og knattspyrnuþjálfun. 

• vera umræðuvettvangur um framfarir og þróun í íslenskri knattspyrnu  

(Knattspyrnusamband Íslands [KSÍ] – Fræðslunefnd, e.d.). 

      Útbreiðslunefnd vinnur að eflingu knattspyrnunnar og hefur það markmið að sem 

flestir fái tækifæri til að taka þátt í leik og starfi innan vébanda KSÍ. 

Meðal verkefna útbreiðslunefndar eru að: 
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• móta stefnu um útbreiðslu knattspyrnunnar.  

• auka áhuga á knattspyrnu og fjölga iðkendum. 

• efla knattspyrnu barna og unglinga um land allt. 

• annast átaks- og grasrótarverkefni (uppbyggingarverkefni í yngstu flokkum)  

t.d. á einstökum landssvæðum. 

• efla gæði starfsemi knattspyrnuskóla aðildarfélaga.  

• vinna að gerð fræðsluefnis og námskeiða fyrir grasrótarverkefni. 

• vinna að uppbyggingu sparkvalla. 

• greina þátttöku barna og unglinga í knattspyrnu m.t.t. búsetu, aldurs og kyns.  

• aðstoða félög við að efla knattspyrnu í sínum sveitarfélögum. 

• hvetja sveitarfélög til að sinna í auknum mæli grasrótarverkefnum. 

 (KSÍ - Útbreiðslunefnd, e.d.).   

 

2.3.4 Handknattleikssamband Íslands 

Hjá HSÍ er starfandi fræðslu- og útbreiðslunefnd sem vinnur að fræðslu- og 

útbreiðslumálum handknattleiksíþróttarinnar á Íslandi. Meðal verkefna hennar er að 

standa fyrir námskeiðum fyrir þjálfara og eru þau haldin tvisvar á ári 

(Handknattleikssamband Íslands [HSÍ] - Lög og reglur. e.d.). 

      Fræðslu- og útbreiðslunefnd hefur lagt mikla vinnu í að aðlaga menntun þjálfara 

að fræðslukerfi ÍSÍ. Í fræðslukerfi ÍSÍ sem HSÍ er aðili að er skilgreint hvernig 

þjálfarar geti bætt við menntun sína. Þegar viðkomandi þjálfari hefur sótt námskeið í 

almennum hluta sem er í höndum ÍSÍ og aðila innan menntakerfisins, eiga þeir kost á 

að sækja námskeið hjá HSÍ sem eru í boði í september og febrúar á hverju ári. Nú er 

verið að vinna að því að setja upp og samræma hvað kennt verður á hverju námskeiði 

HSÍ. Við þá vinnu er tekið mið að því sem best gerist á hinum Norðurlöndunum.  

Að frumkvæði fræðslunefndar HSÍ var Óskar Ármannsson fenginn til að gera 

kennsluskrá um rammaáætlun fyrir þjálfun yngri flokka í handbolta. Með þessari 

áætlun er byggt á að þjálfunin sé skipulögð með tilliti til aldurs, getu og þroska. 

Allar handboltadeildir geta stuðst við kennsluskrá HSÍ með það að markmiði að fjölga 

verulega í hópi ungs og efnilegs handknattleiksfólks. Mikilvægt er að stjórnarmenn og 

þeir sem vinna að framgangi handboltans kynni sér innhald kennsluskrárinnar til þess 

að vita af hverju verið sé að framkvæma ákveðna hluti í þjálfun yngri flokka og 
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hverju eigi að stefna að. Öll íþróttafélögin eru hvött til að nýta sér kennsluskrána og 

gera þannig barna- og unglingastarfið markvissara (Óskar Ármannsson, e.d. og HSÍ -  

Þingsályktun, 2006). 
 

3. Aðferðafræði 

Í rannsókninni var bæði notast við eigindlega- og megindlega aðferðafræði. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar var sá að tekin voru upp símaviðtöl með opnum 

spurningum og voru lokaðar spurningar inn á milli sem er megindlegi hluti 

rannsóknarinnar. 

      Eigindleg aðferðafræði byggist upp á skoðun og upplifun einstaklingsins og lítur á 

það hvernig einstaklingurinn upplifir það sem athugað er hverju sinni. Megindleg 

aðferðafræði byggist hinsvegar fyrst og fremst upp á tölum, að finna meðaltöl og 

dreifingu og því sem hægt er að mæla og telja (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:222). 

      Hér á eftir verður fjallað um rannsóknaraðferðina, kosti hennar og galla,  

framkvæmd rannsóknar, þátttakendur og úrvinnslu gagna. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum í heilbrigðisvísindum eru 

viðtöl. Þau fela í sér að rannsóknargögnum er aflað með beinum orðaskiptum á milli 

rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem samskipti 

rannsakanda og viðmælanda endurspegla flókið og margbrotið samspil hugsana, 

hegðunar og tilfinninga. Áhuga rannsakenda fyrir því að nota viðtöl má skýra með 

tvennum hætti, annars vegar löngunin til að eiga samskipti við fólk og hins vegar að 

fá einstök og fjölbreytileg rannsóknargögn. Ákvörðun um að nota viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð er fyrst og fremst byggð á því mati að viðtöl muni vera öflugasta 

aðferðin sem í boði er til að svara þeim rannsóknarspurningum sem voru lagðar fram 

(Helga Jónsdóttir, 2003:67). 

      Það er mikill fjölbreytileiki sem einkennir viðtöl og misjafnt hvernig fræðimenn 

flokka þau. Í stöðluðum viðtölum aflar rannsakandinn sér gagna eftir fyrirfram 

ákveðnu kerfi athafna og spurninga. Slík viðtöl tengjast að mestu leyti megindlegri 

aðferðafræði. Viðtalsáætlunin er byggð upp á fyrirfram gerðum spurningum og oftast 

með fyrirfram ákveðnum svarkostum. Þannig einskorðast svarkostir við afmarkaða 

valmöguleika og viðmælandi hefur enga eða takmarkaða möguleika á því að útskýra 
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svör sín. Slíkar spurningar eru kallaðar lokaðar spurningar. Þegar að ekki er búið að 

ákveða svarkostina fyrirfram þá er um opnar spurningar að ræða. Svörun opinna 

spurninga er ekki bundin við tiltekin atriði og gefur viðmælandanum kost á því að tjá 

sig frjálst um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2003:68). 

Viðtöl sem byggjast upp á opnum spurningum eru tímafrek, auk þess sem úrvinnsla 

gagna úr þeim er flóknari og krefst meiri tíma en í lokuðum spurningum. Með opnum 

spurningum fást ítarlegri upplýsingar á rannsóknarfyrirbærinu en þrátt fyrir það þarf 

að hafa í huga að það hentar fólki misvel að svara munnlega. Stöðluð viðtöl eru byggð 

upp á svipaðan hátt og spurningalistakannanir (Helga Jónsdóttir, 2003:69). 

Símaviðtöl njóta vaxandi hylli rannsakenda í heilbrigðisvísindum. Eigindlegar og 

megindlegar rannsóknir eru bæði farnar að nota símaviðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð. Með því að nota símaviðtöl þá sparast tími og kostnaður vegna 

ferðalaga og má því segja að hún sé afar hagkvæm leið til gagnasöfnunar. Spurningar 

sem lagðar eru fyrir í símaviðtölum mega ekki vera flóknar. Þegar lokaðar spurningar 

eru notaðar getur reynst erfitt að velja á milli margra og flókinna svarkosta (Helga 

Jónsdóttir, 2003:81-82). 

 

3.2 Veikleikar/gallar rannsóknaraðferðar 
Komið hefur fram að í símaviðtölum er svörun í opnum spurningum ekki eins ítarleg 

og svörun sem fengin er úr viðtölum sem tekin eru auglitis til auglitis (Singleton o.fl. 

1988). Má því búast við því að viðmælandi sé ekki jafn tilbúinn að greina frá sér og 

högum sínum ef hann getur ekki séð og eða þekkir ekki rannsakanda 

(Helga Jónsdóttir, 2003:82). 

      Þegar búið var að bera spurningar undir viðmælendur kom í ljós að í sumum 

spurningum þar sem svara átti játandi eða neitandi þá hefði verið hægt að bæta inn 

fleiri svarmöguleikum. Sumir viðmælendur áttu erfitt með að svara játandi eða 

neitandi og hefðu viljað hafa fleiri valkosti. Einnig hefði mátt orða sumar 

spurningarnar á annan hátt til þess að fá betri svörun frá viðmælendum.  

 

3.3 Þátttakendur 
Til að finna þátttakendur var notað hentugleikaúrtak sem samanstóð af tólf 

einstaklingum sem allir hafa misjafnan bakgrunn en tengjast allir körfubolta á einn 
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eða annan hátt. Ástæðan fyrir valinu á þessum tólf einstaklingum var sú að leitast var 

eftir því að fá skoðanir frá ólíkum sjónarhornum. Því voru fengnir einstaklingar á 

breiðu aldursbili sem allir höfðu einhverja reynslu af körfubolta og tengist starf þeirra 

í dag körfubolta á einhvern hátt. Meðalaldur þátttakendanna var 42 ár, þjálfarareynsla 

þeirra 17 ár og reynsla þeirra sem leikmenn 17 ár. Af þessum tólf einstaklingum sem 

valdir voru þá náðist í tíu þannig að svarhlutfallið var 83%. Í úrtakinu voru einungis 

tveir kvenmenn á móti átta karlmönnum. 

 

3.4 Framkvæmd 
Framkvæmd rannsóknarinnar var í formi símaviðtals þar sem 26 opnar og lokaðar 

spurningar voru lagðar fyrir sem tengdust viðfangsefninu.  

Hringt var í þátttakendur og þeim kynnt rannsóknin í grófum dráttum. Að því loknu 

voru þeir spurðir hvort að þeir hefðu áhuga á að taka þátt og þeim tjáð að símtalið yrði 

tekið upp og að nafn þeirra myndi hvergi koma fram við rannsóknina. 

Viðtölin voru tekin upp á tveim vikum og tóku þau allt frá 20 mínútum og upp í 60 

mínútur, allt eftir því hvað viðmælendur höfðu mikið að segja. Viðtölin voru tekin 

upp á Sony Ericsson K310i og síðan flutt yfir í fartölvu með gagnakapli fyrir símann. 

Að lokum voru öll viðtölin skráð í tölvu og prentuð út til þess að auðvelda vinnslu á 

niðurstöðum. 

 

3.5 Úrvinnsla gagna 
Við úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SPSS 15.0 og voru gröf og súlurit 

unnin í töflureiknaforritinu Excel fyrir Windows 2000. Að lokum var ritgerðin sjálf 

unnin í Word fyrir Windows 2000. 
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4. Niðurstöður 

Hér fyrir aftan verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Fyrst verður fjallað 

stuttlega um viðmælendurna. Síðan verður farið yfir iðkendatölur sem fengnar voru 

frá ÍSÍ. Þar næst verður farið yfir niðurstöður úr símaviðtölunum og verður 

niðurstöðum þar skipt í eftirfarandi hluta: mótahald, aðstöðu til iðkunar, erlendir 

leikmenn í íslenskum körfuknattleik, menntun þjálfara, hlutverk fjölmiðla og að 

lokum hvernig KKÍ hefur staðið sig í málefnum körfuknattleikshreyfingarinnar. 

 

4.1 Viðmælendur og reynsla þeirra 
Viðmælendurnir sem tóku þátt í rannsókninni áttu það allir sameiginlegt að hafa 

þjálfað og spilað körfuknattleik einhvern tímann á lífsleiðinni. Flestir af þeim stunda 

þjálfun í dag ýmist sem þjálfarar eða aðstoðarþjálfarar meistaraflokks eða sem  

þjálfarar hjá yngri flokkum af báðum kynjum. Af þessum tíu viðmælendum voru átta 

karlar og tvær konur. Þjálfarareynsla þeirra var að meðaltali 17 ár og sá sem hefur 

starfað lengst við þjálfun er búinn að þjálfa í 24 ár og sá sem var með stysta 

þjálfaraferilinn var með fimm ár. Meðalreynsla þeirra sem leikmenn var 17 ár og sá 

sem hafði spilað lengst hafði spilað í 28 ár og sá sem hafði spilað styst hafði spilað í 

níu ár. Menntun þeirra sem þjálfarar er fjölbreytileg, fimm af viðmælendunum eru 

útskrifaðir íþróttafræðingar, þrír með þjálfarastig frá ÍSÍ, allir höfðu sótt námskeið hér 

á landi og höfðu fimm af viðmælendunum sótt námskeið um þjálfun körfuknattleiks 

erlendis.   

 

Tafla 1 – Grunnupplýsingar um viðmælendur 

 N Meðaltal Staðalfrávik Spönn 

Aldur (ár) 10 42,3 11,1 32 

Þjálfunarreynsla (ár) 10 16,9 6,4 19 

Leikmaður (ár) 10 17,2 6,1 19 
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4.2 Iðkendatölur 
Fengin voru gögn frá ÍSÍ um iðkendafjölda í körfuknattleik frá árunum 1996 til 2006. 

Fyrst verður tekið fyrir heildarfjöldi iðkenda á þessum tíu árum og síðan verður 

gögnunum skipt eftir kynjum.  

      Eins og sést á mynd 1 voru 3.371 iðkendur árið 1996 á aldrinum 6 til 16 ára. Frá 

árinu 1996 til 1997 dróst iðkendafjöldinn saman um 672 eða 19,9%. Aftur á móti 

jókst fjöldinn árið 1999 og hélst síðan stöðugur næstu þrjú árin. Síðan kom stórt stökk 

frá árinu 2001 til 2002 og hafði þá orðið aukning um 632 iðkendur á einu ári sem 

gerir aukningu upp á 20,3%. Frá árinu 2002 til 2003 fækkaði um 306 iðkendur eða 

rúm 8%. Iðkendafjöldinn var síðan nokkuð stöðugur frá árunum 2004 til 2006 og var 

kominn í 3.843 iðkendur árið 2006. Þannig á þessum tíu ára tímabili þá fjölgaði 

iðkendum um 471 eða um 14%. 

 

Heildarfjöldi 6 - 16 ára iðkenda á árabilinu 
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Mynd 1 - Iðkendatölur í körfuknattleik yngri flokka frá árunum 1996-2006. 
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      Þegar iðkendatölunum er skipt eftir kynjum kemur í ljós að drengir eru í miklum 

meirihluta iðkenda í körfuknattleik. Það áhugaverðasta við gögnin, þar sem  

iðkendatölunum er skipt eftir kynjum, er að mikil aukning hefur verið hjá stelpum frá 

árinu 1997 þar sem kvenkyns iðkendur voru 689 en voru síðan komnar upp í 1312 

árið 2006 sem er aukning um 623 iðkendur eða um 90,4%  á níu árum. Hinsvegar var 

aukningin frá 1996 til 2006 frá 832 iðkendum upp í 1312 sem er aukning um 480 eða 

57,7%. Iðkendafjöldinn hefur hins vegar lítið breyst hjá drengjunum. Karlkyns 

iðkendur voru 2539 árið 1996 og fækkaði síðan lítilega á næstu árum en tók síðan 

góðan kipp eftir aldamótin og voru þeir komnir í 2.531 iðkendur árið 2006. Þannig að 

á tíu ára tímabili hefur iðkendafjöldinn hjá drengjunum nánast staðið í stað þar sem 

þeim fækkaði um átta iðkendur. Þegar gögnin eru skoðuð er ljóst að mikill uppgangur 

hefur verið í körfuknattleik hjá stelpunum á árunum 1996 til 2006 á meðan drengirnir 

hafa staðið í stað. Eins og sést á mynd 3 þá var hlutfall stúlkna 24,7% af 

heildariðkendum árið 1996 og var síðan komið í 34,1% af heildariðkendafjöldanum 

árið 2006. Á sama tíma þá var hlutfall drengja 75% af heildariðkendum árið 1996 og 

eftir tíu ár þá var hlutfallið komið í 66%.  

 

Fjöldi 6 - 16 ára iðkenda á árabilinu 1996 - 2006
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Mynd 2 - Fjöldi iðkenda skipt eftir kynjum. 
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Körfuknattleiksiðkun - Þróun kynjaskiptingu 6-16 ára
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Mynd 3 – Hér sést þróunin á kynjahlutfalli 6-16 ára iðkenda í körfuknattleik.  

 

4.3 Mótahald 

Fjórir af viðmælendunum finnst vel eða mjög vel staðið að skipulagi á mótahaldi 

yngri flokkanna. Helmingur viðmælendanna finnst sæmilega staðið að þeim málum 

og einn telur að KKÍ standi sig mjög illa. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvernig þeim þætti mótahaldið hjá yngri 

flokkunum vera svöruðu fimm af þeim að körfuknattleikshreyfingin væri búin að 

standa sig sæmilega varðandi mótahaldið. Fjórum fannst mótahaldið vera gott og einn 

sagði að það væri mjög gott.  
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Mótahald yngri flokka í körfubolta 
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Mynd 4 - Hér sést hvaða álit viðmælendur (n=10)  hafa á mótahaldi yngri flokka 

í körfuknattleik og hvernig viðmælendum (n=10) finnst KKÍ hafa staðið sig í 

skipulagi móta hjá yngri flokkum. 

4.4 Aðstaða til iðkunar 

Helmingur viðmælenda telur að yngri flokkarnir séu að fá nægilega marga tíma til 

þjálfunar í íþróttahúsum landsins en hinn helmingurinn telur að svo sé ekki. 

Telur þú að yngri flokkar fái nægilega marga 
tíma til þjálfunar í íþróttahúsum landsins?

50%50%

Já

Nei

 

Mynd 5 - Sýnir hversu hátt hlutfall viðmælenda (n=10) telur að yngri flokkar í 

körfuknattleik fái nægilega marga tíma til þjálfunar í íþróttahúsum landsins. 
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      Enginn viðmælenda telur að aðstaða til iðkunar körfuknattleiks utandyra á landinu 

sé almennt góð né mjög góð. Fjórir af viðmælendum töldu að aðstaðan væri almennt 

misjöfn og sex viðmælendur töldu að aðstaða til iðkunar körfubolta utandyra væri 

slæm eða mjög slæm. 
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Mynd 6 - Sýnir hvernig viðmælendur (n=10) telja að aðstaða til iðkunar 

körfuknattleiks utandyra sé á landinu.  

 

4.5 Erlendir leikmenn í íslenskum körfuknattleik 

Átta viðmælendur telja að erlendir leikmenn hafi góð áhrif á yngri iðkendur og nefnir 

einn að þeir hafi mjög góð áhrif á þá.  

      Hins vegar eru viðmælendur ekki jafn ánægðir með þann fjölda erlendra 

leikmanna sem spila í íslensku deildinni og telja 70% viðmælenda að þessi mikli 

fjöldi erlendra leikmanna hafi neikvæð áhrif á íslenskan körfuknattleik. Þá telja 20% 

að þeir hafi bæði jákvæð og neikvæð áhrif og 10% viðmælenda telja að þeir hafi 

jákvæð áhrif. 
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Mynd 7 - Sýnir hvaða áhrif viðmælendur (n=10) telja að erlendir leikmenn hafi á 

yngri iðkendur. 
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Mynd 8 - Hér sést hvort viðmælendur (n=10) telji að sá fjöldi erlendra 

leikmanna sem leikur á Íslandi hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á körfuknattleik. 

4.6 Menntun þjálfara 

Fimm viðmælendur telja að körfuknattleikshreyfingin hafi staðið sig illa í að mennta 

þjálfara fyrir yngri flokkana. Þrír telja að þeir hafi staðið sig mjög illa og tveir segja 

sæmilega. Það eru 90% viðmælenda sem telja að kröfurnar um menntun þjálfara í 

yngri flokkum ætti að vera meiri og 10% sem finnst að þær ættu ekki að vera meiri. 
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Hvernig finnst þér KKÍ standa að menntun 
þjálfara í körfuknattleik í yngri flokkum?
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Mynd 9 - Hér sést hvernig viðmælendunum (n=10) finnst KKÍ hafi staðið að 

menntun þjálfara í yngri flokkum. 

 

Finnst þér að KKÍ ætti að gera meiri kröfur um 
menntun körfuknattleiksþjálfara í yngri 

flokkum?

90%

10%

Já

Nei

 

Mynd 10 - Sýnir hvort viðmælendunum (n=10) finnst að KKÍ ætti að gera meiri 

kröfur til menntunar hjá þjálfurum hjá yngri flokka. 

 

4.7 Hlutverk fjölmiðla 

Átta viðmælendur telja að fjölmiðlar séu að standa sig að minnsta kosti sæmilega í 

umfjöllun sinni um íslenskan körfubolta og tveir sem telja að þeir standi sig illa eða 

mjög illa. 
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Hversu vel telur þú að fjölmiðlar séu að standa 
sig í umfjöllun sinni um körfuknattleik?
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Mynd 11 - Sýnir hversu vel viðmælendurnir (n=10) telja að fjölmiðlar séu að 

standa sig í umfjöllun sinni á körfuknattleik. 

4.8 Hlutverk KKÍ 

Níu af viðmælendunum telja að KKÍ hafi staðið sig sæmilega eða betur í sambandi 

við útbreiðslu á körfuboltanum á meðan einn telur að þeir hafi staðið sig mjög illa. 

Hvernig finnst þér KKÍ standa sig í útbreiðslu 
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Mynd 12 - Sýnir hvernig viðmælendunum (n=10) finnst KKÍ hafa staðið sig í 

útbreiðslu körfuknattleiks. 
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5. Umræður 

Í þessari rannsókn var verið að rannsaka hvernig staðan er hjá yngri flokkum í 

körfuknattleik. Við lögðum upp með tvær rannsóknarspurningar: Hver er fjöldi 

iðkenda í yngri aldurshópunum í körfuknattleik í dag og hvernig hefur þróunin verið á 

iðkendafjöldanum síðan 1996 og hvaða leiðir getur körfuknattleikshreyfingin farið til 

að fjölga iðkendum í yngri aldurshópum í körfuknattleik?  

 

5.1 Iðkendatölur 
Í upphafi rannsóknarinnar var ætlunin að kanna iðkendafjöldann síðastliðin tíu ár hjá 

yngri flokkunum í körfuknattleik, það er iðkendum frá 6 til 16 ára. Þar sem sum félög 

höfðu ekki skilað inn gögnum um iðkendafjölda á tilteknum tíma þá var ákveðið að 

styðjast við iðkendatölur frá 1996 til 2006 og skoða iðkendafjöldann á þessu tíu ára 

tímabili. Iðkendafjöldinn hafði ekki breyst mikið á þessum tíu árum en þó orðið 

fjölgun um 471 iðkenda eða um 14% aukning. Þessi aukning varð eingöngu vegna 

fjölgunar stúlkna í körfuknattleik en þeim hafði fjölgað úr 832 árið 1996 í 1312 árið 

2006 eða fjölgað um 480 iðkendur sem jafngildir 57,7% aukningu. Á sama 10 ára 

tímabili fækkaði drengjum um átta. Einnig hefur orðið mikil breyting á hlutfalli 

kynjanna af heildariðkendafjöldanum frá árinu 1996 til 2006. Eins og sést á mynd 3 

þá var hlutfall stúlkna 24,7% af heildariðkendum árið 1996 og var síðan komin í 

34,1% af heildariðkendafjöldanum árið 2006. Á sama tíma þá var hlutfall drengja 

75% af heildariðkendum árið 1996 og eftir tíu ár þá var hlutfallið komið í 66%.  

      Farið var yfir starfskýrslur ÍSÍ fyrir árið 2004 um starfsemi íþróttahreyfingarinnar. 

Þar koma fram upplýsingar um heildarfjölda iðkenda í þeim íþóttagreinum sem eru 

stundaðar á Íslandi. Þar má meðal annars lesa að heildarfjöldi þeirra sem stunda 

körfuknattleik eru 5.718 iðkendur og eru stúlkur 31% af þeim fjölda. Í knattspyrnu er 

hlutfall stúlkna 29% af þeim 18.008 iðkendum og í handbolta eru stúlkur 41% af þeim 

6338 iðkendum sem stunda hann. Í þessum þremur stóru boltagreinum, knattspyrnu, 

handbolta og körfuknattleik eru fleiri karlkyns iðkendur (Tölur um starfsemi 

íþróttahreyfingarinnar á árinu 2004, 2006). 

      Þannig að þessi þróun á iðkendafjölda stúlkna er jákvæð og spurning hvort að það 

sama eigi sér stað í öðrum boltagreinum. Þar sem strákar eru oftast nær í meirhluta í 
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boltagreinum þá er jákvætt að vita til þess að stúlkur séu að sækja mikið í 

körfuknattleik. 

5.2 Mótahald 

Þegar spurt var út í mótahald hjá yngri iðkendum í körfuknattleik þá voru 

viðmælendur almennt ánægðir með mótahaldið þó að alltaf sé hægt að bæta hlutina. 

Þau atriði sem þyrfti að bæta við mótahaldið eru til dæmis skipulag og dómaramál á 

fjölliðamótum. Nokkrir viðmælendur nefndu að það væri oft lítill fyrirvari hvar mót 

eigi að vera og að þessi atriði væru alltof lengi að koma inn á vefinn hjá KKÍ. Einn 

viðmælenda fannst að það væri erfitt fyrirkomulag fyrir liðin á landsbyggðinni, erfið 

ferðalög og slæmt þegar ekki er hægt að hafa riðil í hverjum landshluta. Meirihluti 

viðmælenda fannst líka að yngri flokkarnir mættu fá fleiri leiki á tímabilinu. Á hverju 

ári eru í mesta lagi fjögur til fimm mót og misjafnt hvað liðin fá marga leiki hverju 

sinni. Það getur komið fyrir að sum lið fái aðeins 12 til 15 leiki á einu keppnistímabili. 

Liðin fá mörg hver aðeins leikina í kringum Íslandsmótið sem eru mismargir eftir því 

hvernig liðin standa sig. Einnig fannst sumum að það væri nóg af mótum en vissulega 

misjafnt eftir því hvaða flokka væri verið að þjálfa, það væru fleiri mót fyrir eldri 

krakkana. 

      Okkur finnst að liðin á landsbyggðinni mættu vera duglegri að halda opin mót eins 

og gengur og gerist hjá yngri flokkunum í knattspyrnu. Þar eru liðin dugleg að halda 

opin mót sem allir geta tekið þátt í og eru dagsetningar fyrir þessi opnu mót komin inn 

á vef KSÍ snemma á árinu. Þannig geta félögin skoðað hvaða opnu mót eru haldin í 

þeirra landshluta og ákveðið snemma hvaða mótum þau ætla að taka þátt í. Þannig 

væri hægt að að halda mót þar sem lið, sem eru frá fámennum bæjarfélögum myndu 

keppa sín á milli án þess að stóru félögin væru með.  

      Margir minntust á að bónuskerfið sé jákvætt fyrir yngri flokkana. Í minnibolta 

verða liðin að nota tíu leikmenn og hver leikmaður fær að spila heilan leikhluta og 

sömuleiðis að sitja á varamannabekk annan leikhluta. Ef ekki er farið eftir þessari 

reglu telst leikurinn tapaður. Í 7. og 8. flokki fá liðin eitt aukastig fyrir að spila fram 

10 leikmönnum í leik á réttan hátt (KKÍ - Minniboltareglur, 2002). Það jákvæða við 

bónuskerfið er að allir fá þá að spila í leikjum og um leið er verið að hvetja þjálfara til 

þess að nota sem flesta leikmenn. Einn viðmælandanna var ekki ánægður með 

bónuskerfið, hann sagði það koma sér illa fyrir lið sem eru ekki með breiðan hóp og 
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fá ekki bónusstig fyrir að nota alla leikmenn sína. Þá nefndu tveir viðmælendur að það 

væri mikill kostur í því að vera með einstaka árganga í keppni en ekki tvo árganga 

eins og fyrirkomulagið er í handbolta og fótbolta.  

      Við teljum að það séu bæði kostir og gallar á því að láta einstaka árganga keppa 

sín á milli. Þetta er jákvætt að því leyti að þá keppa krakkar aðeins við jafnaldra sína 

og þurfa ekki að keppa við þá sem eru einu ári eldri eða yngri, þar sem oft er mikill 

munur á líkamlegum og andlegum þroska á milli ára hjá krökkum á þessum aldri. En 

það sem okkur finnst neikvætt við þetta kerfi er að það getur verið erfitt fyrir lið frá 

fámennum sveitarfélögum að mynda lið út frá einum árgangi. Þá er eina ráðið, að 

okkar mati, að þeir sem eru yngri keppi með þeim eldri eða að félög frá nálægum 

sveitafélögum sameinist í eitt lið og keppi þannig saman. 

 

5.3 Aðstaða til iðkunar 

Þegar spurt var út í aðstöðu til iðkunar utandyra þá voru flestir sammála því að hún 

væri ekki góð og svöruðu allir játandi að bætt aðstaða utandyra gæti aukið fjölda 

iðkenda og áhuga þeirra á körfuknattleik. Nokkrir nefndu nýju vellina hjá Holtaskóla í 

Keflavík og Lækjaskóla í Hafnarfirði. Þessir nýju vellir eru með upphituðu tartan 

undirlagi, upplýstir og girtir af með girðingu.  

      Vellirnir sem við spiluðum á sem unglingar eru nú í niðurníðslu en fyrir áratug 

voru þessir vellir í góðu ástandi þar sem krakkar spiluðu körfuknattleik frá morgni til 

kvölds. Í dag eru þessir sömu vellir í slæmu ástandi, engin net í körfum og undirlagið 

orðið holótt og lélegt. Ef aðstaðan og umgjörðin í kringum vellina væru meira 

aðlaðandi og flottari þá væru meiri líkur að krakkarnir færu á vellina til þess að spila 

körfuknattleik. Ef að góðir og staðlaðir vellir væru við alla grunnskóla landsins og 

jafnvel í kringum almenningsstaði þá væru meiri líkur að fólk myndi spila 

körfuknattleik í frítíma sínum.  

      Þegar spurt var um hvernig viðunandi aðstaða til iðkunar körfuknattleiks utandyra 

ætti að vera þá bar helst á góma að á völlunum þyrftu að vera körfur sem eru bæði 

3,05 m og 2,60 m á hæð með neti eða keðjum og að undirlagið sé gott og slétt. Einnig 

að góðir útivellir þurfi að hafa upphitað undirlag og vera upplýstir svo hægt sé að 

spila á þeim allan ársins hring. Viðmælendur okkar bentu líka á það að vellirnir þyrftu 

að líta vel út til þess að krakkar kæmu til þess að spila á þeim. 
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      Lokaspurningin í hlutanum um aðstöðu til iðkunar var hvort að KKÍ ætti að stuðla 

að uppbyggingu útivalla í körfuknattleik líkt og KSÍ hefur verið að gera undanfarin ár. 

Allir svöruðu þessu játandi og finnst greinilega að KKÍ ætti að fara af stað með átak 

um uppbyggingu útivalla fyrir körfuknattleik. Knattspyrnusambandið hefur stigið 

stórt skref undanfarin ár með að byggja sparkvelli út um allt land og í dag eru komnir 

sparkvellir á flest alla staði á landinu. Margir viðmælendanna nefndu það hinsvegar 

að þetta gæti verið of dýr framkvæmd fyrir KKÍ, aðrir vilja að KKÍ ætti vinna að 

þessu verkefni í samvinnu við bæjar- og sveitarfélögin. Þeir voru þó allir sammála um 

að uppbygging útivalla á landsvísu væri þarft verkefni sem að KKÍ ætti að stuðla að.  

      Það sem okkur finnst að KKÍ ætti að gera er að búa til áætlun um byggingu 

útivalla og kynna það fyrir öllum sveitafélögum landsins. Oft á tíðum þurfa þeir sem 

eru í sveitastjórnum landsins ábendingar um úrræði til þess að geta framkvæmt svona 

hluti. Í sambandi við sparkvellina sem eru komnir út um allt land þá borga 

sveitafélögin mest allan kostnaðinn við þá og ættu því að sjálfsögðu að geta byggt 

nýja og betri körfuknattleiksvelli að sama skapi. Körfuknattleikshreyfingin þyrfti ekki 

endilega að borga vellina, það eina sem þeir þyrftu að gera væri að semja áætlun um 

byggingu útivalla í körfuknattleik þar sem kostnaður væri ekki mikill og kynna hana 

fyrir bæjarfélögum landsins. 

 

5.4 Erlendir leikmenn í íslenskum körfuknattleik 

Skiptar skoðanir voru um erlenda leikmenn sem eru að spila á Íslandi. Flestir töldu að 

erlendu leikmennirnir hefðu góð áhrif á yngri iðkendur eða 80% viðmælenda. En 

þegar við spurðum hvort að þeir töldu að sá fjöldi sem er hér af erlendum 

leikmönnum hefðu jákvæð eða neikvæð áhrif á íslenskan körfuknattleik þá snerist 

dæmið við. Þá töldu 70% viðmælenda að þessi mikli fjöldi erlendra leikmanna hefði 

neikvæð áhrif.  

      Í lokaspurningunni varðandi áhrif erlendra leikmanna á íslenskan körfuknattleik 

þá spurðum við út frá grein sem birtist í Morgunblaðinu þann 23. febrúar árið 2008  

og er eftir blaðamanninn Sigurð Elvar Þórólfsson. Þar fjallar hann um að erlendir 

leikmenn leiki 45% af þeim mínútum sem eru í boði í efstu deild karla. Síðustu tíu ár 

hafa 375 erlendir leikmenn spilað í úrvalsdeild karla í körfuknattleik á Íslandi. Það 

gerir um 18% hlutfall af öllum leikmönnum sem voru á skýrslu í deildarkeppninni. Til 
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samanburðar þá er hlutfallið 7% í handbolta og 12% í knattspyrnu. Eins og staðan er í 

dag þá mega lið vera með eins marga erlenda leikmenn í liðum sínum og eru erlendir 

leikmenn í dag að leika hátt í 50% af þeim mínútum sem eru í boði (Sigurður E. 

Þórólfsson, 2008). Spurt var hvort þetta hefði áhrif á leikmenn sem eru að koma upp 

úr starfsemi yngri flokkanna. Það voru nánast allir sammála því að fjöldi útlendinga í 

liðunum væri orðin alltof mikill og að þessi þróun myndi hafa slæm áhrif til lengri 

tíma. Hættan yrði sú að körfuknattleikur yrði jafnvel val númer tvö hjá þeim sem 

skara fram úr sem íþróttamenn og velja sér aðrar greinar því þeir sjá kannski fram á að 

fá ekki að spila mikið. Þá höfðu tveir viðmælendur sérstakar áhyggjur af 

leikstjórnendum því að mörg lið eru farin að fá til sín erlenda leikstjórnendur og að 

það muni hafa mikil áhrif á leikstjórnendur hjá íslenska landsliðinu til lengri tíma 

litið. Flestir vilja að sett verði takmörk á fjölda erlendra leikmanna í íslenskum 

körfuknattleik. Einn viðmælandi kom með þá hugmynd að banna ætti erlenda 

leikmenn í fyrstu deildinni því liðin þar eru líka farin að fá til sín fjölda erlendra 

leikmanna. Ef efnilegir ungir leikmenn geta ekki einu sinni treyst því að fá einhvern 

leiktíma í fyrstu deildinni þá er ástandið orðið slæmt. 

      Að okkar mati er auðvelt að skella skuldinni á fjölda erlendra leikmanna þar sem 

liðin þurfa ekki að vera með allan þennan fjölda af þeim. Vandinn liggur í því að 

forráðamenn félaganna í efstu deildinni í körfubolta eru að eyða alltof miklum 

fjármunum og tíma við að eltast við skammtíma markmið. Liðin ættu frekar að 

einbeita sér að uppbyggingu yngri flokka félagsins í stað þess að vera að eyða 

megninu af fjármunum körfuknattleiksdeildarinnar í að fá til sín marga erlenda 

leikmenn yfir tímabilið. Sum félög eru jafnvel að skipta út erlendum leikmönnum ótt 

og títt yfir tímabilið og fá til sín nýja leikmenn ef hinir eru ekki að standa sig. Okkar 

mat er að setja þurfi einhverjar reglur í kringum fjölda erlendra leikmanna og væri 

hægt að hafa eina regluna þannig að einungis tveir erlendir leikmenn í hvoru liði megi 

vera inn á leikvellinum í einu. Það mætti líka herða reglunar í fyrstu deildinni og leyfa 

félögunum þar að vera einungis með einn erlendan leikmenn innan liðsins.   

 

5.5 Menntun þjálfara 

Körfuknattleikshreyfingin stendur mjög höllum fæti samanborið við sérsamböndin í 

knattspyrnu og handknattleik þegar kemur að menntun þjálfara. Viðmælendur okkar 
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eru neikvæðir á frammistöðu KKÍ í fræðslumálum og þeir vildu allir nema einn setja 

kröfur á þjálfara um að mennta sig til að fá að starfa við þjálfun. Flestir voru á því að 

það ætti að hafa fleiri námskeið fyrir þjálfara og hafa þjálfarastig eins og hjá KSÍ sem 

setja kröfur um að þjálfarar verði að vera búnir með ákveðin stig til að geta þjálfað í 

yngri flokkum. Það þyrfti að hafa einhverja ákveðna stefnu sem þyrfti að fara eftir. 

Sumir nefndu einnig þjálfarastig ÍSÍ það er að þjálfarar þurfi að ljúka þeim til að fá 

þjálfarastöðu. Hægt er að nota þessi viðmið þar til að KKÍ hefur þróað sín fræðslumál. 

Viðmælendur okkar bentu samt margir á að ekki væri gerlegt að setja fram kröfur um 

menntun fyrr en að staðið yrði markvisst að fræðslumálum og boðið upp á góða 

menntun fyrir körfuknattleiksþjálfara. Þá ætti að bjóða upp á að lágmarki eitt 

námskeið á hverju ári fyrir A - stig og svo myndu framhaldsnámskeið koma í kjölfarið 

en á þeim gætu þjálfarar komið saman og skipst á hugmyndum.  

Ef það væri krafa um að þeir sem þjálfa yngri flokka í körfuknattleik þyrftu að sækja 

námskeið til að fá að þjálfa í yngri flokkunum þá væru meiri líkur á að þjálfarar 

myndu sækja námskeiðin. Einn viðmælandi vildi hafa grunnnámskeið í boði í 

framhaldsskólum landsins því að flestir þjálfarar séu að stíga sín fyrstu skref í þjálfun 

í kringum tvítugt.  

      Við erum báðir miklir áhugamenn um körfuknattleik og hefðum mikinn áhuga að 

sækja námskeið um þjálfun í körfuknattleik ef það stæði til boða. Þar sem við eru 

báðir nemar við Íþróttakennaraháskólann á Laugarvatni þá tókum við 

knattspyrnuáfanga og fengum 1. þjálfarastig frá KSÍ að því loknu ásamt 

dómararéttindum fyrir yngri flokka. Einnig er hægt að fara í valáfanga sem gefa 

einstaklingum annað og þriðja þjálfunarstig frá KSÍ. Körfuknattleikssamband Íslands 

gæti á þennan hátt búið til þjálfunarstig fyrir körfuknattleik í samvinnu við 

Íþróttakennaraháskólann á sama hátt og gert er með KSÍ. Með þannig fyrirkomulagi 

gætu nemendur við Íþróttakennaraháskólann fengið þjálfunarstig í körfuknattleik. Það 

er augljóst mál að það þarf að gera betur í fræðslumálum 

körfuknattleikshreyfingarinnar og bjóða upp á fleiri námskeið sem snúa að 

körfuknattleiksþjálfun. Á meðan það eru ekki námskeið í boði þá geta þjálfarar ekki 

menntað sig á Íslandi og verða að fara erlendis til að sækja sér þjálfaramenntun.   

 

5.6 Fjölmiðlar 
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Körfuknattleikur er íþrótt sem er mjög hentug til sýningar í sjónvarpi því það er mikill 

hraði, mikið stigaskor og hasar á vellinum. Íslenskur körfuknattleikur er þar engin 

undantekning. Samkvæmt umfjöllun fjölmiðla í dag er körfuboltinn með flottari 

umgjörð í kringum leiki en til dæmis handboltinn. 

      Það sem körfuknattleikurinn á landinu hefur fram yfir aðrar greinar er hversu 

netvæddur hann er orðinn. Aðrir fjölmiðlar hafa nýtt sér það þegar þeir fjalla um 

íþróttina. Ekki geta allir fjölmiðlar sent fréttamenn á alla þá viðburði sem eru í gangi 

vítt og breitt um landið hverju sinni en þeir geta nýtt sér þær góðu upplýsingar sem 

eru í boði á heimasíðu KKÍ og félaganna. Þetta hefur verið að skila sér í aukinni 

umfjöllun um körfuknattleik. Úrslitakeppninni í úrvalsdeild karla og kvenna hefur 

verið gerð góð skil í gegnum tíðina í flestum fjölmiðlum og hafa verið beinar 

útsendingar frá úrslitaleikjum karla. Bikarúrslitaleikjum hefur einnig verið sjónvarpað 

beint í mörg ár á Ríkissjónvarpinu (RÚV). 

      Samkvæmt nýlegri rannsókn á íþróttafréttum í dagblöðum kom í ljós að 

íþróttagreinarnar eru að fá mismunandi vægi í umfjöllun dagblaða miðað við 

iðkendafjölda. Knattspyrnan er með 18.3% af iðkendum innan íþróttasambandsins og 

fær 53.3% af íþróttafréttaumfjöllun dagblaðanna, handknattleikurinn er með 6.8% 

iðkenda og fær 27.3% umfjöllunar. Körfuknattleikur er hins vegar með 5.9% af 

iðkendafjöldanum og fær 7.7% af umfjöllun dagblaðanna (Anna G. Steindórsdóttir, 

2007:25). Glöggt má sjá á þessum tölum að körfuknattleikurinn stendur höllum fæti í 

íþróttaumfjöllun dagblaðanna borið saman við knattspyrnu og handknattleik. 

Handknattleikur er að fá fjórfalt meiri umfjöllun en körfuknattleikur þó að 

iðkendafjöldinn sé svipaður í þessum tveim greinum. Körfuknattleikur ætti að fá meiri 

umfjöllun á íþróttasíðum dagblaðanna miðað við þessar tölur. 

Handknattleikslandsliðið hefur ef til vill mikil áhrif á þessar tölur því að þeir keppa á 

stórmóti á hverju ári og eru þá mjög áberandi í íþróttaumfjöllun fjölmiðla almennt.   

      Viðmælendur okkar bentu líka margir á þann galla að sjónvarpsútsendingar frá 

deildarkeppnum í körfuknattleik og úrslitakeppnum séu í lokaðri dagskrá. Það er galli 

því allir viðmælendurnir telja að með aukinni umfjöllun aukist áhuginn á íþróttinni og 

það geti fjölgað iðkendum í henni, sérstaklega þeim yngri. Það takmarkar því 

markaðshópinn mikið að sýna leikina í lokaðri dagskrá. Fjórir viðmælendur vildu fá 

að sjá samantektarþætti og viðtalsþætti í sjónvarpi líkt og RÚV hefur haft undanfarin 

ár um handknattleik og knattspyrnu.  
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      Við teljum að ef  körfuknattleikur væri sýndur meira í sjónvarpinu og þá í opinni 

dagskrá þá myndi það auka vinsældir hans og gæti því vakið áhuga og fjölgun yngri 

iðkenda. Einnig ætti RÚV klárlega að vera með vikulegan þátt um körfuknattleik þar 

sem farið væri yfir síðustu leiki í úrvalsdeildinni í körfuknattleik. Fyrst að þeir geta 

verið með vikulega þætti um knattspyrnu og handknattleik þá er alveg hægt að hafa 

samskonar þátt um körfuknattleik. Stöð 2 Sport er í dag með útsendingaréttinn frá 

úrvalsdeildinni í körfuknattleik. Þeir mættu sýna fleiri leiki yfir tímabilið en ekki bara 

á meðan að úrslitakeppninni stendur. Einnig mætti sýna fleiri leiki frá úrvalsdeild 

kvenna yfir tímabilið. Það gæti mögulega aukið iðkendafjöldann hjá stúlkum en fjöldi 

þeirra hefur farið stigvaxandi síðastliðin ár. Aukin fjölmiðlaumfjöllun gæti lyft 

íþróttinni á hærra plan og gert hreyfingunni auðveldara með að ná til sín fjármagni í 

formi auglýsinga, styrkja og sölu á útsendingarrétti.  

 

5.7 Hlutverk KKÍ  

Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) hefur ekki verið mjög áberandi í 

kynningarstarfsemi sinni og það hafa ekki verið gefnar út neinar áætlanir um það 

hvernig hægt sé að fjölga iðkendum í körfuknattleik á grunnskólaaldri. Það er 

verkefni sem brýnt er vinna að og ætti hreyfingin að vinna saman að þeirri áætlun og 

setja sér skýr markmið í kynningarmálum sem hún getur starfað að í framtíðinni. Allir 

viðmælendur okkar, að einum undanskyldum, fannst að körfuknattleikshreyfingin 

mætti gera meira af því að kynna íþróttina í grunnskólum landsins. Flestir vildu að 

landsliðin okkar væru nýtt í þessa kynningarstarfsemi og þá sér í lagi okkar skærustu 

stjörnur í íþróttinni. Tímafrekt verkefni er að heimsækja hvern einasta grunnskóla 

landsins, en hægt væri að dreifa veggspjöldum með landsliðunum og jafnvel með 

góðum boðskap í samstarfi við vímuvarnarráð eða sambærilega stofnun.  

      Körfuknattleiksfélög landsins gætu heimsótt skólana og haft kynningu í 

íþróttatímum fyrir börnin. Mikilvægt er að gera báðum kynjum jafn hátt undir höfði 

svo að krakkarnir geti talað um körfuknattleikinn sem sameiginlegt áhugamál óháð 

kyni. Þá væri sterkur leikur, eins og þrír viðmælendur töluðu um, að fá þær frábæru 

körfuknattleikskonur sem við eigum og þá ekki síður þær erlendu sem koma að leika 

hér á landi til að kynna íþróttina. Þær körfuknattleikskonur sem eru mjög færar gætu 

verið mjög áhrifaríkar í grunnskólakynningum fyrir bæði kyn. Önnur hugmynd sem 
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kom fram í viðtölunum var að halda skólamót um allt land. Það er frábær leið til að 

virkja krakkana í skólum landsins í körfuknattleik. Þáttur KKÍ í kynningarmálum í 

grunnskólum gæti þá verið sá að hanna fyrirkomulag fyrir þessar kynningar sem 

félögin gætu unnið eftir.  

      Meirihluti viðmælanda okkar fannst að körfuknattleikshreyfingin ætti að hafa 

skipulagða starfsemi á sumrin. Þeir sem vildu það ekki sögðu að sumarið væri tími 

landsliðs- og einstaklingsæfinga. Einn viðmælandinn vildi að teygt væri á 

keppnistímabilinu og það væri jafnlangt viðveru barnanna í grunnskólunum. Fleiri 

vildu að sumarstarfið væri í þeirri mynd sem það er núna, það er í formi æfingabúða, 

námskeiða og körfuknattleiksskóla. Einn af viðmælendunum stakk upp á leikjaskólum 

með körfuknattleiksívafi fyrir þau yngstu. Þá væri þáttur félaganna að vinna að 

þessum atriðum í sinni heimabyggð en það gæti verið hlutverk KKÍ að móta 

stefnuskrá eða áætlun til að samhæfa það sem þjálfað er á sumrin eða gera nokkurs 

konar námskrá fyrir sumarstarfið. Einnig var spurt hvort að viðmælendur hefðu tekið 

eftir því hvort að það væri einhver áætlun í gangi að hálfu KKÍ til þess að laða að 

fleiri iðkendur. Enginn hafði séð eða heyrt um neina slíka áætlun eða átak sem hefði 

það markmið að laða að fleiri iðkendur í körfuknattleik. 

      Það er margt sem okkur finnst að KKÍ mætti gera til þess að vekja áhuga og 

útbreiðslu á íþróttinni. Það mætti halda götuboltamót víðsvegar um landið og mætti 

jafnvel tengja það við bæjarhátíðir sem haldnar eru víðsvegar um landið á sumrin.  

Einnig væri hægt að setja saman sýningarhóp með sex til átta efnilegum 

körfuknattleiksmönnum/konum sem myndu ferðast um landið og sýna listir sínar. 

Þetta gæti verið ungt landsliðsfólk í bland við reyndari leikmenn. Liðið gæti skorað á 

heimamenn og boðið yngri iðkendum að spila með sér. 

Liðin í efstu deildum karla og kvenna gætu spilað leiki á undirbúningstímabilinu  

í bæjar- og sveitafélögum öðrum en þeim sem hafa lið í efstu deildum.  

Það væri snjallt að tengja þetta við grunnskólana, bjóða þeim á leikina, hafa kynningu 

á körfuknattleik fyrir leikina, reyna að hafa umgjörðina flotta og hvetja foreldra til 

þess að koma líka og skapa fjölskyldustemmningu.  
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5.8 Tilgátur 

Settar voru fram þrjár tilgátur í upphafi rannsóknarferilsins. Fyrsta tilgátan var sú 

hvort að fjöldi iðkenda í yngri aldurshópunum í körfuknattleik hefði aukist síðustu tíu 

árin hér á landi. Við fengum gögn frá ÍSÍ yfir fjölda iðkenda á árunum 1996 – 2006. 

Kom í ljós að iðkendafjöldinn hjá drengjunum hefur staðið í stað á þessu tíu ára 

tímabili en mikil aukning hefur verið hjá stúlkum. Heildarfjöldinn á iðkendum yngri 

flokkanna í körfuknattleik hefur nánast staðið í stað frá 1996 til 2006.  

Iðkendafjöldinn var 3371 árið 1996 og var kominn í 3843 iðkendur árið 2006. Þannig 

að iðkendafjöldinn hefur aukist um tæplega 500 iðkendur á tíu ára tímabili. Tilgátan 

okkar um að fjöldi iðkenda í yngri aldurshópunum hafi ekki aukist síðustu tíu árin 

stóðst ekki.  

      Önnur tilgátan var að engin sérstök áætlun væri í gangi af hálfu 

körfuknattleikshreyfingarinnar til að fjölga iðkendum í yngri aldurshópum hér á landi. 

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum okkar er engin áætlun í gangi um að fjölga yngri 

iðkendum í körfuknattleik hjá körfuknattleikshreyfingunni. Fræðslu- og 

útbreiðslunefnd ætti að sjá um þessi mál en þar sem að ekki er mikil virkni í þeim 

nefndum og aðeins einn sem kemur að þeim þá hefur engin sérstök áætlun verið gefin 

út um þessi málefni. Þegar að viðmælendur voru spurðir um útbreiðslumálin svöruðu 

þeir allir á þá leið að þeir hefðu ekki tekið eftir eða séð neina áætlun sem væri hægt að 

starfa eftir. Þannig að tilgáta okkar stóðst um að það sé engin áætlun í gangi til þess að 

fjölga iðkendum í yngri aldurshópum í körfuknattleik. 

      Þriðja tilgátan var sú að framboð á mótum fyrir yngri aldurshópa í körfuknattleik 

væri ekki nægilega mikið. Framboð á mótum fyrir yngri aldurshópa í körfuknattleik er 

misjafnt eftir landshlutum og flokkum. Í minnibolta flokki eru sex opin mót í boði 

sem að félög á Suðurnesjunum og höfuðborgarsvæðinu halda sem liðin geta spilað á 

auk Íslandsmótsins. Hjá sumum flokkum er bara Íslandsmótið í boði og er þá aðeins 

keppt á fjórum til fimm helgum yfir allan veturinn og misjafnt hvað lið eru að spila 

marga leiki á tímabilinu. Leikjafjöldinn getur farið eftir því hvar á landinu liðin eru og 

eftir getu þeirra. Tilgátan stenst samt að nokkru leyti vegna þess að fyrir sum lið eru 

um 12 leikir í boði sem er ekki nægt framboð yfir sex mánaða tímabil. Þannig að við 

myndum segja að þessi standist. 
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5.9 Hugmyndir viðmælenda til úrbóta 

Hér fyrir neðan koma nokkrar góðar hugmyndir frá viðmælendum um tillögur til 

úrbóta. 

 

• Koma upp riðlakeppni í hverjum landshluta. Liðin þurfa fleiri leiki, 

sérstaklega á landsbyggðinni. 

• Gefa út kennslumyndbönd fyrir körfuknattleik og dreifa til skólanna. 

• Setja þak á erlenda leikmenn í íslenskum körfuknattleiksdeildum. Takmarka 

þann fjölda erlendra leikmanna sem er inn á vellinum hverju sinni. 

• Stuðla að uppbyggingu fleiri útivalla með mörgum körfum, bæði háum og 

lágum. Þeir þurfa að vera upplýstir, afgirtir og með góðu upphituðu undirlagi. 

• Að hafa góða körfuboltavelli við alla grunnskóla landsins. 

• Kynna verkefnið Fyrirmyndafélag ÍSÍ fyrir forráðamönnum 

körfuknattleiksdeilda um allt land. 

• Fá fleira íþróttakennaramenntað fólk í þjálfun yngri flokkana, sérstaklega það 

sem er með reynslu af körfubolta. 

• Að tengja æfingartímann við skólann, sérstaklega hjá þeim yngstu. 

• Setja upp einfalda velli á almenningsstaði, með góðum körfum í réttri hæð, 

sterkum hringjum og spjöldum af löglegri stærð. 

• Taka KSÍ til fyrirmyndar í sambandi við stigakerfi og kröfur um menntun 

þjálfara. 

• Við eigum frábærar fyrirmyndir í körfuknattleik á Íslandi, bæði karla og 

konur. Við verðum að kynna betur þessa stjörnuleikmenn, til dæmis að hengja 

upp veggspjöld með jákvæðum boðskap.  

• Fara í skólana og kynna íþróttina. KKÍ mætti standa fyrir skólakynningum og 

það væri jafnvel hægt að halda skólamót. 

• Búa til betri umgjörð hjá félögunum þannig að krakkarnir hafi gaman að koma 

í íþróttahúsið að æfa og hvetja þau til að fá foreldrana með á leiki.  

• Leikjaskólar með körfuknattleiks ívafi fyrir þau yngstu. 

• Gefa einum árgangi í grunnskóla bolta frá aðalstyrktaraðila KKÍ. 
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6. Lokaorð 

Eftir þessa rannsókn er það skoðun okkar að körfuknattleikshreyfingin gæti staðið sig 

miklu betur í útbreiðslu og kynningu á íþróttinni. Ef fræðslu- og útbreiðslunefndin hjá 

KKÍ væri virkari og sýnilegri gæti það skilað sér í fleiri iðkendum. Til þess að það 

gerist verður körfuknattleikshreyfingin að skapa sér skýra stefnu varðandi útbreiðslu 

íþróttarinnar. Bæði KSÍ og HSÍ eru með virkar fræðslu- og útbreiðslunefndir sem hafa 

það að takmarki að fjölga iðkendum í sinni íþrótt. Körfuknattleikshreyfingin getur 

með markvissri stefnu í fræðslu- og útbreiðslumálum aukið iðkendafjöldann og áhuga 

á körfuknattleik. 

      Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna fjölda iðkenda hjá yngri flokkum 

(10. flokk og niður) frá árunum 1996 til 2006 og kanna hvaða leiðir væri hægt að fara 

til að fjölga iðkendum í yngri aldurshópum. Þegar skoðaður var iðkendafjöldinn frá 

árunum 1996 til 2006 þá sást að lítil breyting hafði orðið nema þá að mikil aukning 

var hjá stúlkum sem er jákvæð þróun fyrir körfuknattleikinn á Íslandi. Viðmælendur 

okkar komu margir hverjir með góðar hugmyndir sem gætu fjölgað iðkendum í yngri 

flokkunum.  

      Körfuknattleikur er í dag þriðja stærsta boltagreinin á eftir knattspyrnu og 

handknattleik. Í okkar huga á körfuknattleikur að vera fjölmennari en 

handknattleikurinn þar sem íþróttin er meira iðkuð á landsbyggðinni og eru mun fleiri 

lið frá landsbyggðinni í efstu deildunum í körfuknattleik borið saman við 

handknattleik. 
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      Margir þættir gætu haft áhrif á iðkendafjöldann til dæmis betri aðstaða utandyra, 

betri þjálfarar, aukin fjölmiðlaumfjöllun og markviss kynning á körfuknattleik út um 

allt land. 

      Þeir sem hafa starfað innan körfuknattleikshreyfingarinnar hafa unnið mikið og 

gott starf. Að baki liggur ógrynni vinnustunda sem þetta góða fólk hefur gefið af sér 

til þess að auka veg og virðingu körfuknattleiksins. En betur má ef duga skal. Nú er 

mikill meðbyr með körfuknattleik á Íslandi sem nauðsynlegt er að nýta og þarf KKÍ 

að bregðast skjótt við til þess að lyfta körfuknattleiknum á hærra plan, en þar á hann 

skilið að vera. 
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Fylgiskjal 1 

 

Sæll/Sæl 

 

Við erum tveir nemar á Íþróttabraut við Kennaraháskóla Íslands á Laugarvatni 

og erum að vinna að B.S. ritgerð. Við höfum báðir mikinn áhuga á öllu sem tengist 

körfuknattleik og ákváðum að gera rannsókn á stöðu yngri aldurhópa (10.flokk og 

niður) í körfuknattleik á Íslandi. Það sem við erum að skoða er m.a. fjöldi iðkenda í 

yngri aldurshópum og þróunin á fjölda iðkenda í þeim aldurshópi síðastliðin 10 ár. 

Rannsóknin felst í því að kanna hvaða leiðir hægt sé að fara til þess að fjölga 

iðkendum í yngri aldurshópunum í körfuknattleik með tilliti til mótamála, aðstöðu til 
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körfuknattleiksiðkunar, þjálfaramenntunar, fjölmiðlaumfjöllunar og hvaða hlutverki 

KKÍ gegnir í þessum málum.  

Framkvæmd rannsóknarinnar verður í formi símaviðtals þar sem hinar ýmsu 

spurningar (bæði lokaðar og opnar), verða lagðar fyrir sem tengjast efninu. Við höfum 

mikinn áhuga á að fá þínar skoðanir á þessum málum. Þátttaka þín felst í því að svara 

spurningunum og er reiknað með að viðtalið taki um það bil 20 til 30 mínútur.  

Við erum bundnir þagnaskyldu og mun nafn þitt hvergi koma fram í 

ritgerðinni eða vinnslunni á henni. Öllum gögnum verður eytt í lokin. 

Leiðbeinandi okkar í þessari lokaritgerð er Óskar Þórðarson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal 2 

 

Persónulegar upplýsingar 

 

Fæðingarár: 

Íþrótta- og þjálfaramenntun:  

Íþróttareynsla (leikmaður og þjálfun):  

Hvernig tengist þú körfuknattleik í dag?  

 

 

Mótahald 
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1.  Hvernig finnst þér mótahald yngri flokka í körfuknattleik? 

   Mjög gott 

   Gott  

   Sæmilegt 

   Lélegt 

   Mjög lélegt 

  

2. Hvað finnst þér vera gott varðandi mótahald yngri flokka í körfuknattleik? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.  Hvað finnst þér að mætti betur fara í mótahaldi yngri flokka í 

körfuknattleik? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Hvernig finnst þér KKÍ standa  að skipulagi móta í yngri flokkum í 

körfuknattleik? 

   Mjög vel 

   Vel 

   Sæmilega 

   Illa  

   Mjög illa 

 

5. Finnst þér að yngri flokkar í körfuknattleik séu að fá nógu marga leiki á 

hverju tímabili?   

   Já 

   Nei 
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Aðstaða til iðkunar 

 

6.  Telur þú að yngri flokkar fái nægilega marga tíma til þjálfunar í 

íþróttahúsum landsins? 

   Já 

   Nei 

 

7a.  Hvernig telur þú að aðstaða til iðkunar körfuknattleiks utandyra sé á 

landinu? 

   Mjög góð 

   Góð 

   Misjöfn 

   Slæm 

   Mjög slæm 

 

7b.  Telur þú að bætt aðstaða utandyra til iðkunar körfuknattleiks geti aukið 

áhuga yngri iðkenda á íþróttinni? 

   Já 

   Nei 

 

7c.  Hvernig finnst þér að viðunandi aðstaða til iðkunar körfuknattleiks 

utandyra ætti að vera? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Finnst þér að KKÍ ætti að stuðla að uppbyggingu útivalla á landsvísu líkt og 

KSÍ hefur verið að gera undanfarin ár? 

  Já 

   Nei 
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Erlendir leikmenn í íslenskum körfubolta 

 

9. Hvaða áhrif telur þú að erlendir leikmenn hafi á yngri iðkendur? 

   Mjög góð 

  Góð 

   Veit ekki 

   Slæm 

   Mjög slæm 

 

10. Telur þú að sá fjöldi erlendra leikmanna sem hér leika hafi jákvæð eða 

neikvæð áhrif á íslenskan körfuknattleik? 

  Jákvæð 

              Bæði og 

  Neikvæð 

 

11. Nú hefur komið í ljós að erlendir leikmenn leika 45% af  þeim mínútum sem 

eru í boði í efstu deild. Hvaða áhrif heldur þú að það hafi á þá leikmenn sem eru 

að koma upp úr yngri flokkunum? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Menntun þjálfara 

 

12. Hvernig finnst þér KKÍ standa að menntun þjálfara í körfuknattleik í yngri 

flokkum? 

   Mjög vel 

   Vel 

  Sæmilega 

  Illa 

  Mjög illa 
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13. Telur þú að þjálfaramenntun hjá þjálfurum yngri flokka sé viðunandi? 

   Já 

   Nei  

 

14. Telur þú að með aukinni menntun þjálfara yngri flokka þá muni það skila af 

sér betri leikmönnum? 

   Já 

   Nei 

 

15a. Finnst þér að KKÍ ætti að gera meiri kröfur um menntun 

körfuknattleiksþjálfara í yngri flokkum? 

   Já 

   Nei 

 

15b. Ef já, þá hvaða kröfur ættu þeir að setja? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Hvernig getur KKÍ stuðlað að aukinni menntun körfuknattleiksþjálfara? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Hlutverk fjölmiðla 

 

17. Hversu vel telur þú að fjölmiðlar séu að standa sig í umfjöllun sinni um 

körfuknattleik? 

   Mjög vel 

   Vel 
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  Sæmilega 

  Illa 

  Mjög illa 

 

18. Hvað kosti og galla sérð þú á umfjöllun fjölmiðla um körfuknattleik á 

Íslandi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

19. Hvað telur þú að umfjöllun fjölmiðla um körfuknattleik geti gert fyrir 

íþróttina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Hlutverk KKÍ 

 

20. Hvernig finnst þér KKÍ standa sig í útbreiðslu íþróttarinnar? 

   Mjög vel 

   Vel 

  Sæmilega 

  Illa 

  Mjög illa 

 

21. Hvað finnst þér að körfuknattleikshreyfingin mætti gera til að vekja áhuga 

og útbreiðslu á íþróttinni? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22a. Finnst þér að körfuknattleikshreyfingin mætti gera meira að því að kynna 

körfubolta í grunnskólum landsins? 

   Já 

   Nei 

 

22b. Ef já, hvernig? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

23. Hefur þú orðið var við að einhver áætlun sé í gangi að hálfu 

körfuknattleikshreyfingarinnar til að laða að fleiri iðkendur? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

24a. Finnst þér að körfuknattleikshreyfingin ætti að hafa skipulagða starfsemi 

fyrir körfuboltann á sumrin? 

   Já 

   Nei 

 

24b. Ef já, hvernig? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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25. Hvaða leiðir telur þú að körfuknattleikshreyfingin geti farið til að fjölga 

iðkendum í yngri aldurshópum í körfuknattleik? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

26. Eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við sem hefur ekki þegar komið fram? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


