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Útdráttur 

 

Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar eru styrkveitingar til íþrótta. Farið er yfir sögu ÍSÍ 

og afrekssjóðsins. Styrkir frá ríkinu og bæjarfélögum skoðaðir og farið yfir það hvernig 

styrkir nýtast börnum sem og fullorðnum. Skoðað er styrkjaumhverfi íþrótta á 

Norðurlöndunum og borið saman við það íslenska. Hvernig staðið er að almennings og 

afreksíþróttum. Skoðað er hvernig Norðurlöndin standa að styrkjum til íþrótta og 

Ísland borið saman við þau. Í umræðum er velt upp hvaða aðferð gæti verið 

árangursríkust fyrir Íslendinga til þess að gera afreksstarfið sem markvissast og hvernig 

við getum lært af styrktarkerfi hinna Norðurlandanna. 
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Formáli 

 

Höfundur hefur mikinn áhuga á íþróttaumhverfi og aðgengi íþrótta. Honum er 

hugleikinn munur á milli einstaklings- og hópíþrótta er tengist æfingagjöldum og 

launum. Í einstaklingsíþróttum þarf iðkandinn oft á tíðum að borga æfingagjöld á 

meðan miðlungs íþróttamaður í hópíþrótt fær greitt fyrir að æfa, t.d. með æfingabúnaði 

eða í peningum. Hvernig er hægt að styðja við bakið á okkar toppíþróttamönnum, 

hvenær þarf að byrja veita þeim fjárhagslegan stuðning og er hann nægilegur? Ár hvert 

heyrast óánægju raddir meðal þjóðfélagshópa um ónæg fjárframlög frá ríkinu meðal 

annars vegna íþrótta- og menningarmála. Báðir hópar vilja meiri stuðning frá ríkinu og 

er það skoðun flestra að ríkið þurfi að styðja betur við íþróttir ef við ætlum að vera 

samkeppnishæf á alþjóðavettvangi og gera þurfi vel við afreksfólkið okkar. Í ljósi 

þeirra deilna vakti það áhuga hjá mér að skoða hvernig ríkið og bæjarfélög styrkja 

íþróttir í landinu og skoða bæði hvernig grasrótin er styrkt annars vegar og afreksfólkið 

hins vegar.  

Verkefnið er unnið sem lokaritgerð til B.Sc prófs í íþróttafræðum við Tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vil ég þakka leiðbeinendum mínum fyrir góðar 

ábendingar við vinnu verkefnisins og Andra Stefánssyni sviðsstjóra Afreks- og 

Ólympíusviðs ÍSÍ við gagnaleit. 
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Inngangur 

Þjóðir heimsins keppast við að eiga bestu íþróttamennina og er þar horft að miklu leyti 

til Ólympíuleikanna sem eru á fjögurra ára fresti. Ef íþróttamenn vilja ná langt og geta 

keppt á meðal þeirra bestu þurfa þeir skipulagða þjálfun og að leggja á sig mikla vinnu 

sem er bæði kostnaðarsöm og tímafrek. Það er þó mismunandi umhverfi fyrir 

íþróttamenn og tækifærin mismunandi milli landa.  Aðkoma ríkisstjórna með 

fjárhagstyrkjum er lykilþáttur í því að skapa tækifæri fyrir unga íþróttamenn og gera 

þeim kleift að ná því að verða afreksíþróttamenn sem keppi fyrir hönd þjóðarinnar á 

stórum íþróttaviðburðum eins og Ólympíuleikar eru. Styrkir fyrir grasrótina 

annarsvegar og styrkir fyrir afreksíþróttir hins vegar eru það sem verður miðpunktur 

ritgerðarinnar. Farið verður í söguna og hvernig styrktarsjóðir á Íslandi hafa komið til 

og núverandi staða verður borin saman við nágrannalöndin og skoðað hvernig 

norðurlöndin styrkja uppbyggingarstarf og afreksfólkið sitt. Það er áhugavert að skoða 

þessi mál og bera saman milli landa þar sem aðstæður eru mjög ólíkar og fólksfjöldi er 

æði misjafn. Einnig verður tekið fyrir hversu mismunandi það er milli landa hvað 

flokkast sem afrek og hvað þarf til þess að vera kallaður afreksmaður.   
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Afreksíþróttir 

Hvað eru afreksíþróttir? Geta allir stundað afreksíþróttir? Hvenær byrjar íþrótt að 

flokkast sem afreksíþrótt? Ekki er til fullnægjandi svar við þessum spurningum. 

Skilgreiningin er ekki alveg skýr og mismunandi hvernig hugtakið afreksíþrótt er 

túlkað. Sumir segja að íþrótt sé stunduð á afreksstigi þegar íþrótt er farið að vera 

atvinna einhvers og þar af leiðandi stunduð af mikilli ákefð og hefur forgang í lífinu. 

En geta allar íþróttir flokkast sem afreksíþróttir, er nóg að hafa atvinnu af íþrótt til þess 

að hún geti kallast afreksíþrótt, getur maður fundið upp íþrótt og þar af leiðandi verið 

bestur í heimi í þeirri íþrótt og kallað það afreksíþrótt? Nei, það þarf að skilgreina þetta 

betur, það ætti að vera ákveðinn iðkendafjöldi og ákveðið utanumhald um hverja íþrótt 

og fylgt ákveðnum heimslistum til þess að hægt sé að bera að einhverju leyti 

mismunandi íþróttagreinar saman. Það er ljóst að flestar þær greinar sem keppt er í á 

Ólympíuleikum flokkast sem afreksíþróttir því þær íþróttagreinar þurfa að standast 

ákveðnar kröfur til þess að komast inn sem keppnisgrein. Spurningin er hvenær íþrótt 

verður afreksíþrótt, er hægt að finna skýr mörk? Þetta er of huglægt mat mismunandi 

einstaklinga með mismunandi bakgrunn til þess að allir geti sætt sig við ákveðin mörk 

er varðar þetta mál. Skýrsla um afreksfólk í mismunandi löndum sýndi frammá hvernig 

og hversu marga afreksmenn þjóðirnar töldu sig eiga. Þegar skoðað er t.d. hjólreiðar 

kemur í ljós að í Danmörku eru yfir 20.000 fullorðnir iðkendur og þar af geta talist 8 

heimsklassa hjólreiðamenn, 4 afreksmenn og 25 efnilegir. Í Noregi eru um 3.000 

fullorðnir iðkendur og þar af eru 4 í heimsklassa, 8 afreksmenn og 24 efnilegir. Eins er 

í Svíþjóð um 2.500 fullorðnir iðkendur og þar af geta 2 talist í heimsklassa, 3 

afreksmenn og 5 efnilegir. Þau viðmið sem notuð eru í skýrslunni til að teljast í 

heimsklassa þá er öruggt að á hverju móti skilar sá íþróttamaður verðlaunum. Til að 

teljast afreksmaður þarf að berjast um verðlaunasæti og eiga möguleika á sigri 

fyrirfram. Efnilegir íþróttamenn eru þeir sem taldir eru eiga stutt í það að ná því að 

verða afreksmenn (Ramboll, 2009, bls. 71). 
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Hvað er afreksmaður? 

Skilgreining á afreksmanni er einungis huglægt mat mismunandi einstaklinga um það 

hvenær íþróttamaður nær þeim áfanga að flokkast sem afreksíþróttamaður. Það fer 

meðal annars eftir sigurhefð þjóðar og fyrri árangri, væntingum, kröfum og viðmiðum. 

Það ræðst einnig mikið af tíðarandanum en flestir geta verið sammála um það að sá 

sem kemst í fremstu röð í heiminum í sinni íþróttagrein flokkast sem afreksmaður. Það 

er mikil vinna á bak við hvern afreksmann og meðfæddir hæfileikar spila líka stórt 

hlutverk og alveg ljóst að afreksmaður verður ekki til á einni nóttu. Íþróttamaður þarf 

að hafa þá líkamlegu eiginleika sem íþróttin krefst til þess að ná topp árangri og hafa 

ómældan vilja og dugnað til að ná það langt. Á leið sinni á toppinn þarf íþróttamaður 

að æfa margar klukkustundir á viku og vera undir miklu líkamlegu og andlegu álagi 

(Ericsson, 1996). Samkvæmt Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, ÍSÍ, nær 

íþróttamaður þeim áfanga að verða afreksmaður þegar hann stenst fyrirfram ákveðin 

viðmið við heimsafrekaskrá í viðkomandi íþróttagrein. Um framúrskarandi 

íþróttamann eða íþróttalið er að ræða þegar einstaklingur eða lið skipar sér í fremstu 

röð í heiminum með árangri sínum. Efnilegir íþróttamenn teljast afreksefni þegar taldar 

eru líkur á því með markvissri þjálfun og vinnu að þeir geti skipað sér sess með þeim 

bestu í framtíðinni (ÍSÍ, e.d.). Það vilja allir eigna sér afreksmann og vilja því öll 

sérsambönd meina að það sé afreksmaður hjá þeim, en það er í raun óraunhæft að 

ætlast til þess á Íslandi að eiga afreksmann í öllum mögulegum greinum. Þó svo 

viðkomandi sé bestur á Íslandi þarf hann ekki endilega að flokkast sem afreksmaður 

þrátt fyrir að það sé yfirlýst markmið hjá íþróttahreyfingunni eins og fram kemur í 

starfsreglum afrekssjóðs ÍSÍ: „Sameiginlegt markmið íþróttahreyfingarinnar er að 

Íslendingar eigi hverju sinni afreksmenn og afreksflokka í íþróttum er skipi sér á bekk 

með þeim bestu í heiminum og að stöðugt hækki afreksstig íslenskra íþrótta. Í því felst 

að efla hæfni og færni þeirra sem að afreksíþróttastarfinu koma og sem með 

afreksíþróttamanninum vinna, tryggja möguleika afreksíþróttamanna framtíðarinnar til 

að ná settu marki, stuðla að bættum framfærsluaðstæðum íþróttamannsins, og auka 

íslenska þjálfunarkunnáttu.“ (ÍSÍ, e.d.). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að til þess að ná fullkominni tækni í íþróttagreinum þurfi 

10.000 klukkustundir af æfingum (Ericsson, 1996). Samspil meðfæddra hæfileika og 

áunninna hæfileika er mikið og misjafnar skoðanir manna eru á því hvort vegur þyngra 

hjá afreksíþróttamönnum á leið sinni á toppinn. Ericsson og Charness (1994) héldu því 

fram að meðfæddur hæfileiki væri ofmetinn. Þeir héldu því fram að frammistaða í 

hæsta gæðaflokki á öllum vitsmunalegum sviðum myndi einungis endurspegla víðtæka 

eða viðeigandi starfshætti og nánast allir gætu orðið sérfræðingar með mikilli æfingu.  

Til að skoða hvaða atriði vega þyngst að mati íþróttamannanna gerðu Durand-Bush og 

Salmela (2002) rannsókn á tíu afreksíþróttamönnum sem höfðu allir unnið að minnsta 

kosti til tvennra gullverðlauna á mismunandi stórmótum, t.d. á Ólympíuleikum og 

heimsmeistaramótum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að allir 

íþróttamennirnir gengu í gegnum fjögur stig í átt að árangri sínum.  

1. Fyrsta stigið er kallað söfnunarár. Á söfnunarárunum stundar íþróttamaðurinn íþróttir 

og aðrar tómstundir sér til gamans og vegna félagsskaparins. Á þessu stigi er 

íþróttamaðurinn að móta persónuleika sinn og þroska hreyfigetu sína.  

2. Annað stigið er kallað sérhæfingarár. Á sérhæfingarárunum velur íþróttamaðurinn sér 

að verja meiri tíma og metnaði í eina ákveðna íþróttagrein. Æfingar og keppni verða 

skipulagðari og mikilvægari partur af lífinu fyrir vikið.  

3. Þriðja stigið er kallað fjárfestingarárin. Það eru þau ár sem íþróttamaðurinn fer að 

fjárfesta í framtíðinni. Þetta er sá kafli ferilsins þar sem öðrum hlutum er fórnað fyrir 

íþróttina. Íþróttin gengur fyrir og aðrir hlutir færast neðar í forgangsröðina. 

4. Fjórða stigið er kallað viðhaldsárin. Íþróttamaðurinn þarf nú að halda áfram að æfa sig 

til að halda þeim stalli sem hann hefur náð eftir glæsta sigra á stórmótum og reyna 

þannig að bæta sig áfram sem íþróttamaður (Durant-Bush og Salmela, 2002, bls 166). 

Til þess að verða bestur í einhverri íþróttagrein þarf að vinna með meðfædda 

styrkleika, hæfileika og rétta þjálfun. Það þarf að tileinka lífinu íþrottinni og leggja sig 

allann fram. Heppni þarf að vera til staðar og að hitta á sinn besta dag í keppnum og 

komast í gegnum ferilinn án alvarlegra meiðsla. Ef allir þessir þættir smella saman er 

ekki að spyrja að því að afreksmaður verður til. 
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ÍSÍ 

ÍSÍ er fjölmennasta landsamband áhugamanna á Íslandi („isi.is“,e.d.). Innan ÍSÍ  eru 28 

sérsambönd og eru þau að stærstum hluta rekin af áhugafólki í sjálfboðastarfi. Hér að 

neðan verður rætt um stofnun Íþróttasambands Íslands, stofnun Ólympíunefndar 

Íslands og sagt frá því þegar þessi sambönd sameinuðust í eitt samband undir merkjum 

ÍSÍ. 

Stofnun Íþróttasambands Íslands 

Íþróttasamband Íslands var stofnað árið 1912 og var fundur var haldinn 18.janúar sem 

átti að vera stofnfundur. Á þann fund voru boðaðar stjórnir allra íþróttafélaga  í 

Reykjavík og var ætlun manna að stofna íþróttasamband Íslands þennan dag. 

Niðurstaða fékkst ekki um framvindu og var þá ekki talið ráðlagt að stofna 

íþróttasamband fyrir allt landið þar sem engir fulltrúar voru af landsbyggðinni og því 

varð ekki af því þann daginn að Íþróttasamband Íslands væri stofnað. Skipað var í 

þriggja manna nefnd sem átti að undirbúa betur skipulagðan stofnfund. Það var svo 

þann 28.janúar 1912 sem stofnfundur ÍSÍ var haldinn í Bárubúð í Reykjavík. Á fundinn 

mættu 25 fulltrúar frá 7 íþróttafélögum. Íþróttafélögin 7 sem sendu fulltrúa á fundinn 

voru Glímufélagið Ármann, Íþróttafélagið Kári, Knattspyrnufélagið Fram, Íþróttafélag 

Reykjavíkur (ÍR), Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR), Ungmennafélag Reykjavíkur 

og Ungmennafélagið Iðunn. Að auki voru yfirlýsingar frá fimm félögum sem óskuðu 

eftir því að gerast stofnfélagar að sambandinu og voru þau Sundfélagið Grettir í 

Reykjavík, Skautafélag Reykjavíkur og Akureyrarfélögin,  Íþróttafélagið Grettir, 

Glímufélagið Héðinn og Ungmennafélag Akureyrar. Það voru því tólf félög sem voru 

stofnaðilar að ÍSÍ. Kosin var stjórn og var henni falið að semja ítarleg lög og tillögur 

um hlutverk sambandsins í íslensku íþróttalífi. Fyrsti formaður ÍSÍ var Axel Tulinius 

þáverandi framkvæmdastjóri Sjóvár (Steinar J. Lúðvíksson,2012). Í fyrstu lagagrein 

um  ÍSÍ var verkefnum sambandsins og tilganginum lýst stuttlega en þar segir: 
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 „ Íþróttasamband Íslands er bandalag íslenskra íþrótta og fimleikafélaga. Tilgangur 

þess er:   

 Að auka félögunum afl og samtök með því að þau lúti öll einni yfirstjórn og hlíti 

allsherjarreglum 

 Að vera fulltrúi Íslands um öll íþróttamál gagnvart öðrum þjóðum 

 Að styðja af megni íþróttir og fimleika, er horfa til eflingar líkamlegrar og andlegrar 

orku hinnar íslensku þjóðar.“ (Steinar J. Lúðvíksson,2012, bls 55). 

 

Stofnun Ólympíunefndar Íslands 

Árið 1921 skipaði ÍSÍ ólympíunefnd er fékk nafnið Ólympíunefnd ÍSÍ og var 

stofndagurinn 29.september. Það kom þó í ljós þegar stofna átti nefndina að í lögum 

Alþjóðaólympíunefndarinnar stóð svart á hvítu að Ólympíunefndir skyldu kenndar við 

landið sem þær störfuðu fyrir en ekki annað. Það var því öllum ljóst að erlendis vissi 

enginn fyrir hverju skammstöfunin ÍSÍ stóð fyrir. Það var því brýnt fyrir nefndina að 

skipt yrði um nafn og nafnið yrði Ólympíunefnd Íslands, málefni sem ætla mætti að 

væri auðleyst en svo var ekki. ÍSÍ neitaði að sleppa höndina af nafninu vegna þess hún 

vildi ekki að Ólympíunefndin yrði sjálfstætt starfandi afl innan íþróttahreyfingarinnar. 

ÍSÍ vildi hafa úrslita val um það hvaða íþróttamenn færu fyrir hönd þjóðarinnar á 

Ólympíuleika hverju sinni (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Fyrstu skipuðu nefnd gekk 

illa að hefja störf og kom litlu sem engu í verk, hún einungis gerði grein fyrir 

verkefnum sínum, sem var að safna fé í Ólympíusjóðinn og aðstoða íþróttamenn við að 

búa sig undir næstu leika. Nefndin sagði öll af sér í árslok 1922. Það að nefndin hafi 

sagt af sér er ein helsta ástæða þess að íslendingar tóku ekki þátt á Ólympíuleikunum 

1924 í París og 1928 í Amsterdam því engin ólympíunefnd var þá starfrækt. Fyrir 

Ólympíuleikana í Los Angeles 1932 skipaði ÍSÍ nýja ólympíunefnd og núna undir 

nafninu Ólympíunefnd Íslands. Sú nefnd komst þó að þeirri niðurstöðu að ekki væri 

unnt að senda keppendur til leiks í Los Angeles vegna þess að ferð á leikana myndi 

væntanlega standa í á þriðja mánuð (Steinar J. Lúðvíksson). Ólympíunefndin varð 
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stærri í sníðum þegar sérsamböndin fóru að koma að, sú hefð komst á að fulltrúar 

þeirra sérsambanda er sendu keppendur á Ólympíuleikana fengu sjálfkrafa sæti í 

framkvæmdastjórn nefndarinnar. Stærsta breyting á starfi Ólympíunefndarinnar var 

þegar Juan Antonio Samaranch nýr forseti Alþjóðaólympíunefndarinnar tók við 

störfum árið 1983. Hann lét kanna aðildarþjóðir og sjá hvort unnið væri eftir lögum og 

reglum Alþjóðaólympíunefndarinnar. Við athugun á Íslandi kom í ljós að ekki var 

unnið eftir reglum, Íþróttasamband Íslands átti ekki, hvorki beint né óbeint, að skipa í 

nefndina menn heldur skyldu sérsamböndin sjá um að kjósa þá fulltrúa sem í henni 

sátu. Einnig var gerð athugasemd við það að um langt skeið hafði fulltrúi frá 

menntamálaráðuneytinu setið í nefndinni. Af hálfu Alþjóðanefndarinnar var lögð rík 

áhersla á að Ólympíunefndir væru óháðar stjórnmálum og varð því fulltrúi 

ráðuneytisins að víkja hið snarasta (Steinar J. Lúðvíksson). Miklar breytingar urðu á 

vinnuumhverfi Ólympíunefndarinnar eftir að Samaranch hóf störf, hann markaðsvæddi 

Ólympíuleikana og seldi sjónvarpsréttinn fyrir miklar fjárhæðir og nutu 

aðildarþjóðirnar góðs af því. Alþjóðaólympíunefndin var komin með fjármagn sem 

þeir notuðu til þess að styrkja Ólympíu- og íþróttastarf í heiminum. Allar götur síðan 

hafa fjárveitingar komið til Ólympíunefndar Íslands frá alþjóðanefndinni (Steinar J. 

Lúðvíksson). Eftir þær breytingar sem Alþjóðanefndin fór fram á að væru gerðar á 

nefndinni árið 1983 var starfið allt í föstum skorðum. Nefndarmenn komu og fóru en 

verkefnin héldust þau sömu; Að velja keppendur til þátttöku á leikunum, að aðstoða 

við allan undirbúning og fjáröflun. Eftir að ljóst var að Gísli Halldórsson, formaður 

Ólympíunefndarinnar til margra ára, ætlaði sér að hætta störfum, í lok árs 1992, hófust 

fljótlega þreifingar og fylkingar fóru að myndast. Annars vegar þeir sem töldu 

vænlegra fyrir íþróttir á Íslandi að slíta tengslin við ÍSÍ og koma sérsamböndunum 

betur fyrir og hins vegar þeir sem vildu að ÍSÍ væri enn í lykilhlutverki. Þessar 

fylkingar manna tókust á um framgang mála og stemmdi í einhverskonar átök um völd 

innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi og töldu margir það afleitt, það myndi hafa 

ófyrirséðar afleiðingar og endaði það með því að farið var á fund með Gísla og hann 

beðinn um að halda formennskunni áfram, með því vannst tími og var búið að tryggja 

friðinn þegar að aðalfundi kom í byrjun árs 1993. Það var Ellert B. Schram sem 

gagnrýndi starfssvið Ólympíunefndarinnar hvað mest og sagði hann meðal annars í 
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blaðaviðtali árið 1991: „ Hvað Ólympíunefndina varðar ber að nefna það hins vegar að 

samkvæmt reglum um skipan hennar kýs hún sig sjálf að hluta til í lok hvers tímabils. 

Það finnst mér óeðlilegt og nefni þetta sem einn þeirra vankanta sem ég sé á 

hreyfingunni.“ (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Sameining Íþróttasambands Íslands og Ólympíunefndar Íslands 

Þegar Ellert B. Schram var kjörinn forseti Íþróttasambands Íslands urðu róttækar 

breytingar á stefnu sambandsins og var  helsta baráttumál Ellerts B. Schram að sameina 

Íþróttasamband Íslands og Ólympíunefndar Íslands til að hagræða rekstrinum og spara 

í allri yfirstjórn félaganna. Með því að sameina samböndin voru ekki lengur átök á 

milli félaganna um fjárveitingar og stuðning fyrirtækja. Menn voru að keppa að sama 

markinu á mörgum vígstöðum og olli það togstreitu innan íþróttahreyfingarinnar að 

mati Ellerts B. Schram. Sameiningin gekk í gegn á íþróttaþingi árið 1997 og var Ellert 

kjörinn fyrsti forseti sameinaðs sambands ÍSÍ, Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Tekjur ÍSÍ 

Aðaltekjur ÍSÍ eru annars vegar framlög frá ríkissjóði og hins vegar fjármagn sem 

kemur í gegnum Íslenska getspá, Lottóinu. Tekjur ÍSÍ fara 5% í rekstur og verkefni 

innan ÍSÍ, 87% renna beint til sambandsaðila og 8% renna í afrekssjóð ÍSÍ (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Lottópeningurinn er einnig úthlutaður í gegnum ÍSÍ eftir ákveðnum 

úthlutunarreglum, þar segir að 30% af Lottótekjum renni óskipt til verkefna á vegum 

ÍSÍ: þar af 8% beint til afrekssjóðs, 5% í almennan rekstur ÍSÍ og 17 % til 

útbreiðslustyrks (Fyrirmyndarfélag ÍSÍ: handbók, 2000, bls. 75).  
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Fjárframlög til íþrótta   

Hér að neðan verður fjallað um styrki sem berast til íþróttafélaganna er hjálpa til við að 

fá iðkendur inn í félögin. Rekstur íþróttafélaga er dýr og duga æfingagjöldin sjaldnast 

til þess að standa undir kostnaði við almennan rekstur eins og æfingaaðstöðu, búnað, 

laun þjálfara og ferðalög (Erindi nr. Þ131/203, 2004). Þar sem félögin reyna að koma 

til móts við iðkendur bæði með lágum æfingagjöldum og góðri aðstöðu þarf meira til 

að reksturinn gangi upp í lok hvers rekstrarárs. 

Styrkir Sveitarfélaga 

Styrkir til íþróttastarfs koma víðs vegar að, ríkið veitir styrki til íþrótta, sveitarfélögin 

styrkja íþróttir í sínu sveitarfélagi og ýmis fyrirtæki styrkja sérsambönd, íþróttafélög og 

einstaka íþróttamenn. Sveitarfélögin styrkja grasrótina í flestum tilfellum vel.  

Neytendasamtökin gerðu úttekt á styrkjum til íþrótta og tómstunda hjá 24 

sveitarfélögum fyrir árið 2008. Breytingar hafa þó orðið á styrkveitingum til íþrótta 

innan sveitarfélaganna á frá árinu 2008 til dagsins í dag, sum sveitarfélögin hafa aukið 

við styrki og aðrir dregið úr. Ólíkar stefnur og viðhorf bæjarstjórna hafa áhrif ásamt því 

að fjárhagsstaða bæjarfélaganna spilar stórt hlutverk. Styrkirnir ganga undir ýmsum 

nöfnum eins og t.d. frístundakort og hvatapeningar, en um er að ræða styrki beint til 

barna til þess að fjármagna íþróttir eða tómstundir sem uppfylla ákveðin skilyrði. 

Almennt eru styrkir sveitarfélaganna ætlaðir til þess að hjálpa foreldrum fjárhagslega 

við að veita börnum þau forréttindi að fá að stunda þær íþróttagreinar sem þau langar 

til. Íþróttaiðkun er kostnaðarsöm en tilgangur og markmið Reykjavíkurborgar með 

styrkjum í formi frístundakorta er að öll börn geti tekið þátt í íþrótta og tómstundastarfi 

óháð efnahag foreldra sinna („reykjavik.is", 2013).  
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Styrkir sveitarfélaganna fyrir árið 2008 koma fram í töflu 1. Styrkur á ári er sú upphæð 

sem hvert barn fær niðurgreidd æfingagjöld í íþróttum eða tómstundum ár hvert. Þar 

sem ekkert hámark er, geta börnin æft eins margar íþróttagreinar og þau vilja án 

æfingagjalda og bærinn borgar styrk beint til íþróttafélagsins í samræmi við 

iðkendafjölda. 

Tafla 1 Styrkir Sveitarfélaga 

 

Sveitarfélög Styrkur á ári Aldur 

Akranes 5.000 6-15 

Akureyri 10.000 6-11 

Álftanes 16.500 6-16 

Árborg 0 

 Borgarbyggð 0 

 Fjallabyggð 0 

 Fjarðabyggð 0 

 Fljótsdalshérað 15.000 6-18 

Garðabær 25.000 6-18 

             Grindavík Ekkert hámark* 

 Hafnarfjörður   Ekkert hámark** 0-16 

Hornafjörður 0 

 Hveragerði 0 

 Ísafjörður 0 

 Kópavogur 20.000*** 5-14 

Mosfellsbær 18.000 6-18 

Norðurþing 10.000 0-18 

Reykjanesbær 7.000 6-18 

Reykjavík 25.000 6-18 

Seltjarnarnes 25.000 6-18 

Skagafjörður 10.000 6-16 

Stykkishólmsbær 0 

 Vestmannaeyjar 0**** 

 

(„Ns.is“, 2013). 

Skilyrðin sem sveitarfélögin setja við styrkveitingar eru mismunandi og verða hér * 

merktir liðir útskýrðir miðað við 2008 með síðari breytingum: 

* Grindavík: Börn yngri en 16 ára greiddu engin æfingagjöld svo lengi sem þau 

stunduðu íþróttir í Grindavík. Íþróttafélögin fengu greitt frá sveitarfélaginu fyrir hvern 
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iðkanda. Þessu kerfi var breytt í Grindavík árið 2011, þannig að í dag styrkir 

Grindavíkurbær UMFG um 18.000.000 kr. ár hvert og allar deildir innan UMFG hafa 

komið sér saman um það að innheimta aðeins eitt æfingagjald. Gjaldið er 20.000 kr. pr. 

barn óháð fjölda íþróttagreina sem barnið stundar („grindavik.is“, 2013). 

** Hafnarfjörður: Árið 2008 var Hafnarfjörður komið með öflugt kerfi til að styrkja 

íþróttaiðkun barna. Fyrir hverja íþróttagrein fékk hver iðkandi á aldrinum 0-6 ára 1.000 

kr.,  7-12 ára 2.000 kr. og 13-16 ára 3.000 kr. á mánuði upp í æfingagjöld. Engin 

takmörk voru á fjölda íþróttagreina sem iðkandi gat stundað („ns.is“, 2013). 

Niðurskurður hjá Hafnarfjarðarbæ olli því að það þurfti að breyta þessu. Í dag er unnið 

eftir samþykkt frá september 2012 um niðurgreiðslur fyrir íþróttaiðkun sem kveður á 

um að greiðslurnar séu greiddar til félaga til lækkunar á æfingagjöldum, 1.700 kr. á 

mánuði fyrir börn á aldrinum 6-12 ára og 2.550 kr. fyrir 13-16 ára. Niðurgreiðslur ná 

eingöngu til tveggja íþróttagreina/tómstunda í senn („hafnarfjordur.is“, 2012). 

***Kópavogur: Árið 2008 niðurgreiddi Kópavogsbær 10.00kr. fyrir hverja grein sem 

iðkandi stundaði, að hámarki tvær greinar. Í dag greiðir Kópavogsbær 12.000 kr. með 

hverri stundaðri grein, að hámarki tvær greinar. Styrkurinn er greiddur til 

íþróttafélaganna og verður til lækkunar á æfingagjöldum („kopavogur.is“, 2012). 

****Vestmannaeyjar: Samkvæmt úttekt neytendasamtakanna árið 2008 niðurgreiddi 

Vestmanneyjabær ekki æfingagjöld fyrir börn. En í dag styrkir Vestmannaeyjabær ÍBV 

til þess að halda æfingagjöldunum niðri. Styrkurinn er ákvarðaður eftir iðkendafjölda 

og tekur bærinn einnig þátt í hluta af launum til þjálfara. Styrkurinn skiptist þannig að 

40% styrkupphæðar fer eftir fjölda iðkenda á aldrinum 6-12 ára, 35% styrkupphæðar 

fer eftir fjölda iðkenda 13-18 ára og 25% styrkupphæðar fer í launakostnað þjálfara 

yngri flokka hjá félaginu („vestmannaeyjar.is“, 2009).  
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 Styrkir ÍSÍ 

Styrkir ÍSÍ eru lífsnauðsynlegir fyrir íþróttafélögin.  ÍSÍ greiðir 87% af sínum tekjum 

beint til sambandsaðila sinna, þ.e. íþróttafélaganna í landinu. 8% af þeim peningum er 

veitt beint til afrekssjóð, 5% beint til ÍSÍ og 17% er veitt til útbreiðslustyrks 

(Fyrirmyndarfélag ÍSÍ: handbók, 2000, bls. 75). 

Útbreiðslustyrkur 

Útbreiðslustyrkur er veittur til að mæta hvers konar kostnaði við að efla íþróttastarf í 

hverju héraði eða íþróttagreinum hverju sinni. Útbreiðslustyrkurinn er veittur til þess 

að íþróttafélög geti verið rekin á jöfnum grundvelli eða stuðla að því („Isi.is“, 2013).  

Útbreiðslustyrkur er 17% af því sem ÍSÍ greiðir til íþróttafélaganna af 

getraunapeningum og er skipt samkvæmt 1. grein úthlutunar reglna:  

„1. Sérsambönd 67%,  

50% jafnt 

10% miðað við iðkendur 

40% skv. ákvörðun framkvæmdastjórnar ÍSÍ.  

2. Héraðssambönd og íþróttabandalög 33% (Fyrirmyndarfélag ÍSÍ: handbók, 2000, bls. 

75). 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ skal úthluta útbreiðslustyrk til héraðssambanda og 

íþróttabandalaga með það að markmiði að auka jöfnuð á milli þeirra pr. íbúa 18 ára og 

yngri, þ.e. miðað við hlutdeild þeirra í heildargreiðslum UMFÍ og ÍSÍ af ágóða af 

rekstri Íslenskrar getspár til eflingar íþrótta í landinu“ (Fyrirmyndarfélag ÍSÍ: handbók, 

2000, bls. 75).  

Það sem þá er eftir af getraunapeningnum fer 55% til héraðssambanda og 45% til 

sérsambanda. Úthlutun til sérsambanda á að skipta 15% jafnt óháð stærð þeirra og 85% 

eftir stærð og umfangi samkvæmt ákvörðun framkvæmdarstjóra. Hluti héraðssambanda 
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skal úthlutað 6% jafnt - óháð stærð og 94% eftir íbúa fjölda hverju sinni 

(Fyrirmyndarfélag ÍSÍ: handbók, 2000, bls. 75). 

Styrkir menntamálaráðuneytis 

Stór hluti þess fjármagns sem veitt er til íþróttaiðkunar fer beint í aðstöðu og í 

almennan rekstur og uppbyggingu (Reykjavik.is, Fjarlog.is). Á hverju ári koma styrkir 

til íþróttamála frá ríkinu í gegnum menntamálaráðuneytið. Allar styrkveitingar eru eftir 

ákveðnum reglugerðum og vinna þarf innan ramma sérstakra íþróttalaga sem fyrst tóku 

gildi í júní 1998. Lögin eru yfirfarin reglulega og tóku nýjustu breytingarnar gildi 

1.mars 2013 (Íþróttalög nr. 64/1998). 

Í íþróttalögunum eru ákvæði um styrkveitingar en þar segir: Íþróttasjóður 

 8. gr. Alþingi veitir árlega fé í Íþróttasjóð til eflingar íþróttum í landinu. Íþróttanefnd 

hefur umsjón með Íþróttasjóði og gerir tillögur til [ráðherra]1) um úthlutun fjár úr 

sjóðnum, sbr. 4. gr. 

 Framlög úr Íþróttasjóði má veita til:  

   1) sérstakra verkefna á vegum íþróttafélaga og samtaka þeirra sem miða að því að 

bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar,  2) útbreiðslu- og fræðsluverkefna, 3) íþróttarannsókna, 

4) verkefna skv. 13. gr. laga þessara. 

 Óheimilt er að skuldbinda Íþróttasjóð til framlaga umfram það sem árlegt 

ráðstöfunarfé hans leyfir. Í reglugerð, sem ráðherra setur að fengnum tillögum 

íþróttanefndar, má kveða á um skilyrði fyrir styrkveitingum úr Íþróttasjóði og hvernig 

umsóknum og úthlutun skuli hagað. 

9. gr. Um styrki úr ríkissjóði til starfsemi landssamtaka íþróttafólks fer eftir ákvörðun 

Alþingis í fjárlögum (Íþróttalög nr. 64/1998) 

Í fjárlögum Alþingis eru upplýsingar um styrkveitingar til íþrótta ár hvert og fyrir árið 

2012 voru heildarútgjöld til íþróttamála 391.900.000 kr. („Fjarlog.is“, 2012). 
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Í töflu 2 má sjá sundurliðun á styrkveitingunum menntamálaráðuneytisins í milljónum 

króna. Heildar styrkurinn frá menntamálaráðuneytinu dreifist víða og fer á 15 

mismunandi staði í sjóði eða sambönd. Það má sjá að það fjármagn sem kemur til 

afreksfólks er af skornum skammti, ef rýnt er í þessar tölur má sjá að einungis 10% af 

heildarupphæð sem veitt er til íþróttamála er eyrnamerkt afreksfólki í gegnum 

afrekssjóðinn. Peningar fara í ferðasjóð, afrekssjóð, íþróttasjóð, til sérsambandanna, í 

lyfjaeftirlitið og til sérstakra verkefna ár hvert, auk þess sem skákin hefur gríðarlega 

stórt vægi er kemur að styrkjum frá ríkinu en hún er alveg fráskilin starfi annarra  

íþrótta þar sem skáksambandið er ekki sambandsaðili ÍSÍ.  

Tafla 2 Styrkir til íþróttamála 

Styrkþegar Upphæð í milljónum 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 156,1 

Ferðasjóður Íþróttasambands Íslands 64,7 

Íþróttasamband fatlaðra 21,5 

Skólaíþróttir 2,1 

Íþróttasjóður 14,2 

Vetraríþróttamiðstöð Íslands á Akureyri 2,8 

Glímusamband Íslands 3,6 

Skáksamband Íslands 20,5 

Launasjóður stórmeistara í skák 18,7 

Skákskóli Íslands 8,0 

Afrekssjóður ÍSÍ 34,7 
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Bridgesamband Íslands 8,2 

Lyfjaeftirlit 11,8 

Stofnkostnaður 6,59 

Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða 25,0 

Gjöld samtals 391,9 

(fjarlog.is, 2012). 

Styrktarsjóðir 

Hér á eftir verður fjallað nánar um þá sjóði er styrkir frá ríkinu fara til, . greint frá 

hlutverki þeirra og því hvað peningarnir fara í. Fyrst verður fjallað lítillega um, 

íþróttasjóð og ferðasjóð og síðan ítarlega um afrekssjóð ÍSÍ. 

Íþróttasjóður  

Eins og fram kemur í töflu 2 þá veitir Mennta- og menningarmálaráðuneytið styrki til 

íþróttasjóðs og sér um að úthluta þeim í sérstök verkefni á vegum íþróttafélaga, sem 

miða að því að betrumbæta aðstöðu til íþróttaiðkunar. Veittir eru styrkir til útbreiðslu- 

og fræðsluverkefna, til íþróttarannsókna og ýmissa sérverkefna er falla undir 

skilgreiningu 13. gr íþróttalaga. Styrkir sem koma úr íþróttasjóði er varið í að bæta 

aðstöðu og útbúnað til íþróttaiðkunar („attavitinn.is“,2013). Árlega auglýsir Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið eftir umsóknum um styrki úr íþróttasjóði. Samkvæmt 

reglugerð um íþróttasjóð má veita styrki til fjögurra mismunandi verkefna: 

 

A) Til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar 

B) Í útbreiðslu og fræðsluverkefni 
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C) Í rannsóknir er auka þekkingu á íþróttum,  

D) Verkefni samkvæmt 13.gr. íþróttalaga.  

(Reglugerð um íþróttasjóð nr. 803/2008). 

Í 13.gr. íþróttalaga segir : „Menntamálaráðherra er heimilt að eiga aðild að samningum 

um stofnun og starfsemi íþróttamiðstöðva í samvinnu við sveitarfélög og 

íþróttasamtök, enda miðist þjónusta stöðvanna við landið allt. Fjárhagsleg aðild ríkisins 

að slíku samstarfi er háð fjárveitingum í fjárlögum“ (Íþróttalög nr. 64/1998). Sérstök 

Íþróttanefnd tekur ákvarðanir er varða styrkveitingar úr íþróttasjóði. Styrkþegar þurfa 

að skila inn skýrslu og nákvæmum upplýsingum um fjárhagslegt uppgjör innan 

ákveðins tímaramma sem miðast við ár frá styrkveitngu (Reglugerð um íþróttasjóð nr. 

803/2008). Árlega berast yfir hundrað umsóknir um styrki úr íþróttasjóð og árið 2012 

bárust 119 umsóknir og fengu af því 62 umsóknir jákvæð viðbrögð sjóðsins. 41 

styrkveiting var til að bæta íþróttaaðstöðu, 18 styrkveitingar til útbreiðsluverkefna og 3 

styrkveitingar til íþróttarannsókna („Menntamalaraduneyti.is“, 2013). 

Ferðasjóður  

Ferðasjóðurinn var stofnaður árið 2007 til þess að jafna út kostnað íþróttafélaga er vilja 

taka þátt í keppnum um land allt. Með ferðasjóðnum er verið að jafna aðstöðu og efla 

forvarnastarf íþrótta. Ferðalög innan lands er stór kostnaðarliður og þá sérstaklega hjá 

íþróttaliðum á landsbyggðinni. Með ferðasjóðnum er komið til móts við félög vegna 

kostnaðar þeirra við ferðalög innanlands. Öll íþrótta- og ungmennafélöf innan ÍSÍ geta 

sótt um styrk úr sjóðnum en til þess að fá styrk þarf þó að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Einungis Íslandsmót og mót sem eru tengd Íslandsmótum eru styrkhæf auk þess sem 

ferðirnar verða að vera 150 km eða lengra hvora leið til þess að teljast styrkhæfar 

(„isi.is“, „Menntamalaraduneyti.is“) 
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Afrekssjóður ÍSÍ 

Afreksjóður ÍSÍ hefur það meginhlutverk að veita styrki til fremstu og bestu 

íþróttamanna þjóðarinnar með það að leiðarljósi að efla árangur afreksfólks frá Íslandi 

á alþjóðavettvangi (Katrín Jakobsdóttir, 2012). 

Menntamálaráðuneytið gerði tímamótasamning við ÍSÍ árið 1998 og voru greiðslur 

fyrst til útborgunar í byrjun árs 1999. Á þeim tímapunkti tvöfaldaðist það fjármagn sem 

til úthlutunar var, því fyrir þann tíma voru tekjur sjóðsins einungis hluti af hagnaði ÍSÍ 

af lottó tekjum. Í heild var úthlutað rúmlega 17 m.kr. það ár og árið 1999 jókst sú tala í 

rúmar 20 m.kr. Árið 1998 voru til dæmis styrkir til Frjálsíþróttasambandi Íslands (FRÍ) 

útaf verkefnum Jóns Arnars Magnússonar 1.920.000 kr. og útaf Völu Flosadóttur 

960.000 kr. Sundsamband Íslands hlaut styrk vegna Arnar Arnarsonar sem nam 

480.000 kr. Þar var um að ræða nokkra af styrkjum sjóðsins A, B og C en í dag eru 

þessir styrkir litlu hærri en árið 1998, því sjóðurinn hefur ekki haft bolmagn fyrir 

hækkun á þessum upphæðum. Þessir þrír fyrrnefndu einstaklingar náðu allir mjög 

góðum árangri í sínum greinum á þessum árum og voru Ólympíuleikarnir árið 2000 í 

Sydney þeir leikar sem íslendingar hafa staðið sig hvað best í einstaklingsgreinum. 

Árlegt framlag ríkisins til sjóðsins árin 1999 – 2002 var 10 m.kr. Samningurinn milli 

sjóðsins og ríkisins var endurnýjaður 2003 -2005 og var framlagið aukið í 25 m.kr. á 

ári og við það jukust úthlutanir sjóðsins í rúmlega 40 m.kr. á ári. Á árunum 2006-2008 

var framlag ríkisins aftur hækkað og nú í 30 m.kr. á ári. Styrkveitingar hækkuðu einnig 

þessi ár samhliða í um 50 m.kr. á ári. Árið 2009 var framlagið frá ríkinu áfram 30 m.kr. 

en í kjölfar fjármálahruns var framlagið frá ríkinu lækkað árið 2010 í 25,5 m.kr. Þetta 

ár ákvað stjórn ÍSÍ samt sem áður að auka úthlutanir sjóðsins og ganga því á höfuðstól 

sjóðsins, enda þörf sérsambanda mikil í kjölfar fjármálahrunsins. Því var úthlutun 

sjóðsins árið 2010 hærri en árin á undan eða tæplega 49 m.kr. Höfuðstóll 

Afrekssjóðsins byggir á stofnframlagi ÍSÍ, vaxtartekjum og einnig Ólympíusjóði sem 

var sameinaður Afrekssjóði ÍSÍ árið 2006. Fjárlög ársins 2011 lækkuðu aftur framlag 

ríkisins niður í 24,7 m.kr. en þrátt fyrir það tókst að halda úthlutun Afrekssjóðsins í 

ríflega 55 m.kr (Andri Stefánsson, sviðsstjóri ÍSÍ, munnleg heimild, tölvupóstur, 

12.apríl 2013). Árið 2012 var ólympíuár og fjárlögin það ár var framlag ríkisins 24,7 
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m.kr. á fjárlögum en sú upphæð hækkaði í 34,7 m.kr. eftir umræður á Alþingi og var 

það því hækkun frá fyrri árum. Einnig var aukastyrkveiting frá ríkinu vegna 

Ólympíuleikanna að upphæð 15 m.kr. sem jafnframt var úthlutað gegnum Afrekssjóð 

ÍSÍ. Það er því óhætt að segja að ákveðið skref hafi verið tekið á síðasta ári varðandi 

fjármögnun Afrekssjóðsins og þannig eflingu afreksstarfs á Íslandi í leiðinni (Andri 

Stefánsson, sviðsstjóri ÍSÍ, munnleg heimild, tölvupóstur, 12.apríl 2013). Fyrir árið 

2013 gerir fjárlagafrumvarp ráð fyrir 34,7 m.kr. framlagi til sjóðsins sem er það mesta 

hingað til en þó engan vegin nógu mikið til þess að standa undir því að eiga 

afreksíþróttafólk á alþjóðlegum mælikvarða („isi.is“, „Fjarlog.is“) í gegnum tíðina 

hefur íþróttahreyfingin verið í stöðugri baráttu við ríkisvaldið varðandi fjárframlög og 

að halda fengnum hlut og reyna fá fram hækkun er samræmis breytingum á vísitölu og 

gengisþróun, enda fara kostnaðarliðir hækkandi ár hvert („isi.is“). Í stjórn 

afrekssjóðsins sitja sjö fulltrúar frá framkvæmdastjórn ÍSÍ og einn fulltrúi skipaður af 

Mennta- og menningamálaráðuneytinu, svo fremi sem ríkissjóður styrki sjóðinn. 

Afrekssjóður skiptist í tvo hluta, almennan hluta og sérstakan hluta fyrir flokka íþróttir. 

Í starfsreglum afrekssjóðs ÍSÍ kemur fram að stjórn afrekssjóðsins starfar eftir þeirri 

meginstefnu sem mótuð er í afreksstefnu ÍSÍ. Þar segir:  

Helstu markmið afreksíþróttastarfs íþróttahreyfingarinnar eru:  

 að bæta umhverfi það sem afreksíþróttir búa við og skapa þannig grundvöll fyrir 

fjölgun á afreksíþróttamönnum. 

 að beita sér fyrir aðstöðu til æfinga fyrir afreksíþróttir á vettvangi sveitarfélaga og ríkis, 

 að skapa ákjósanlegustu æfinga- og þjálfunarskilyrði fyrir íþróttamenn 15 ára og eldri 

víðs vegar um land, 

 að miðla niðurstöðum rannsókna á sviði íþrótta- og þjálfunarvísinda til þjálfara, 

íþróttamanna og annarra er málið varðar, 

 að efla samráð og upplýsingaþjónustu á sviði læknavísinda 

íþróttanna/íþróttaheilsufræði, 

 að skapa kjöraðstæður fyrir íþróttamenn innan skólakerfis og á almennum 

vinnumarkaði til að ná árangri samhliða námi og starfi, 
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 að veita hvers kyns ráðgjöf og stuðning er getur orðið til að efla afreksíþróttirnar og 

íþróttamenn, bæði meðan á keppni þeirra stendur og að loknum keppnisferli, 

 að markaðssetja afreksíþróttirnar í þjóðfélaginu og kynna þær ungu fólki, t.d. í 

skólastarfi, 

 að veita afreksíþróttamönnum/flokkum fjárhagslegan stuðning („isi.is“,e.d.).      

Allir íþróttamenn geta sótt um styrk hjá afrekssjóði svo fremi sem íþróttamaðurinn sé 

innan sambands sem er sambandsaðili að ÍSÍ, íþróttagrein viðkomandi íþróttamanns 

þarf að vera viðurkennd af ÍSÍ. Umsóknin þarf þó að fara í gegnum sérsambandið og 

því er það raunverulega sérsambandið sem sækir um styrkinn en ekki íþróttamaðurinn 

sjálfur, því verður íþróttamaðurinn að vera viðurkenndur innan sérsambands sinnar 

íþróttagreinar til þess að geta fengið styrk („isi.is“,e.d.).       

 

Úthlutun úr afrekssjóði ÍSÍ 

Afrekssjóður ÍSÍ er stuðningskerfi íþróttahreyfingarinnar við afreksíþróttamenn og lið. 

Á hverju ári úthlutar afrekssjóðurinn styrki til sérsambanda innan ÍSÍ. Styrkir frá 

afrekssjóði eru mismunandi, það eru bæði styrkir til einstaklings íþrótta og flokka 

íþrótta. Styrkir til einstaklings íþrótta eru flokkaðir sem A, B og C styrkir og þurfa 

íþróttamenn að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að fá þá styrki. Til þess að komast á 

C-styrk þarf íþróttamaðurinn að vera meðal 40 bestu í heiminum í sinni grein, C 

styrkur er 60.000 kr. greiðsla á mánuði. Til þess að komast á B-styrk þarf 

íþróttamaðurinn að vera meðal 20 bestu í heiminum í sinni grein, B styrkur er 120.000 

kr. greiðsla á mánuði. Til þess að komast á A-styrk þarf íþróttamaðurinn að teljast 

líklegur til þess að vera á meðal átta bestu í sinni grein á næstu stórmótum,  þ.e. 

ólympíuleikum eða heimsmeistarakeppni. A styrkur er 200.000 kr greiðsla á mánuði. 

Enginn þeirra íþróttamanna sem voru á A- eða B- styrk árið 2011 náðu að uppfylla þau 

skilyrði sem ÍSÍ setur varðandi úthlutun úr afrekssjóði. Það er tilkomið vegna þess að 

sjóðstjórn er heimilt að horfa á og taka tillit til þátttökukvóta á heimsmeistaramótum og 

ólympíuleikum en með því færast íslensku íþróttamennirnir ofar á lista þar sem stóru 
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þjóðirnar geta einungis sent tiltekinn fjölda íþróttamanna í hverri grein til keppni. 

Styrkir til flokkaíþrótta eru vegna A-landsliðsverkefna og eru þeim styrkjum einnig 

skipt í flokka. Hverju tilfelli fyrir sig er metið og styrkupphæðin í samræmi við það. 

Liðin þurfa að vera með afreksstefnu og sýna frammá velgengni með því að vera 

ofarlega á heimslistum og sýna fram á áætlun um þjálfun, framkvæmd og raunhæft mat 

á væntanlegum árangri („isi.is“, e.d.).  

Þegar horft er til heimslista mismunandi íþróttagreina má sjá að íslenskir íþróttamenn 

eru ekki alltaf á meðal 20 eða 40 bestu þó svo þeir séu á styrk úr afrekssjóði ÍSÍ. Á 

undanförnum árum eru greinileg dæmi um það en árið 2011 var Ásdís Hjálmsdóttir 

spjótkastari eini íþróttamaðurinn á A-styrk og hennar besti árangur á árinu 2011 var 

kast uppá 59,15 metra sem skilaði henni í 41 sæti það árið („iaaf.org“, 2011). Á B-

styrk voru 10 íþróttamenn, þrír í frjálsum íþróttum. Bergur Ingi Pétursson, Helga 

Margrét Þorsteinsdóttir og Óðinn Björn Þorsteinsson. Bergur Ingi, sleggjukastari, 

kastaði 70,14 metra sem skilaði honum einungis í sæti 107 það árið en Íslandsmet 

Bergs frá árinu 2008 er 74,48 metrar („fri.is“, e.d.) sem hefðu skilað honum 55. sæti 

þetta árið, til þess að ná því að vera á meðal 20 bestu árið 2011 hefði þurft kast uppá 

77,52 metra („iaaf.org“, 2011). Helga Margrét, sjöþrautarkona, náði mest 5856 stigum 

einungis 22 stigum frá eigin Íslandsmeti en í heiminum það árið náðu 53 konur fleiri 

stigum í keppni, til þess að ná því að vera meðal 20 bestu í heiminum árið 2011 hefði 

þurft 6151 stig („iaaf.org“, 2011). Óðinn Björn, kúluvarpari, kastaði lengst 19,83 metra 

það árið og er það jafnframt hans besta kast á ferlinum en árið 2011 köstuðu 54 aðrir 

kúluvarparar lengra í heiminum, til þess að ná því að vera meðal 20 bestu kúluvarpara 

heims árið 2011 hefði hann þurft að kasta 20,72 metra („iaaf.org“, 2011).  

Tveir sundmenn, Jakob Jóhann Sveinsson og Ragnheiður Ragnarsdóttir, hlutu B-styrk 

árið 2011. Jakob Jóhann var með 52. besta tíma Evrópu í 50m bringusundi en sá tími er 

ekki inn á lista yfir 100 bestu tíma í heiminum. Í 100m bringusundi var Jakob með 64. 

besta tíma heims og 31. besta tíma Evrópu og í 200m bringusundi átti Jakob 29. besta 

tímann í Evrópu og 72. besta tíma heims. Jakob er nær því að vera meðal tuttugu bestu 

í lengri greinunum sínum en þeir tímar sem duga í 20. sæti eru í 50m bringusundi, 
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27,81 sek, en Jakob synti á 28,50 sek.  Í 100m bringusundi myndi tíminn 1:00,40 mín 

duga en tími Jakobs er 1:01,51mín og í 200m bringusundi myndi tíminn 2:11,38 mín 

duga en Jakob á 2:13,84 mín („fina.org“, 2011). Ragnheiður Ragnarsdóttir er sterkust í 

50m skriðsundi og keppir hún einnig 100 m skriðsundi en árið 2011 var hún með 

tímann 25,57 sek í 50m og 56,10 sek í 100m en hún  hefði þurft að vera með tímana 

25,04 sek í 50 m og 54,37 sek í 100m til þess að vera meðal 20 bestu heimstímanna 

(„fina.org“, 2011). 

Skíðamaðurinn Björgvin Björgvinsson var á B-styrk hálft árið 2011 og má rekja það til 

þess að hann ákvað að hætta skíðaiðkun í júlí 2011. Hann komst hæst á heimslista í 

svigi sem var hans aðalgrein en hann náði 51. sæti listans en á listanum eru 8.000 

keppendur. Þess má geta að Björgvin hætti vegna fjárskorts, hann taldi ekki nægan 

stuðning við afreksíþróttir og hafði hann ekki lengur efni á því að vera eltast við það að 

æfa og keppa út um allan heim („mbl.is“, 2011). 

Skylmingarkonan Þorbjörg Ágústsdóttir var á B-styrk árið 2011. Hún stefndi á 

Ólympíuleikana í London 2012 en komst ekki inn á þá vegna stöðu sinnar á 

heimslistanum en árið 2011 komst hún hæst í sæti 123. Þorbjörg er margfaldur 

Íslandsmeistari og margfaldur Norðurlandameistari í skylmingum. Þorbjörg hefur hæst 

náð sæti 103 á heimslistanum („fie.ch“, 2011). 

Júdókappinn, Þormóður Árni Jónsson, var á B-styrk árið 2011. Hann hefur hækkað sig 

jafnt og þétt á heimslistanum og komst hann þannig inn á ólympíuleikana árið 2012 en 

það voru leikar númer tvö hjá Þormóði. Til þess að komast inná Ólympíuleika þarf 

keppandi að vera meðal 32 bestu í sínum þyngdaflokki („London2012.com“, 2012). 

Badmintonkonan, Ragna Ingólfsdóttir, fékk B-styrk árið 2011. Hún var í kringum sæti 

70 allt árið 2011 og hefur hún hæst komist í sæti númer 37 en það var árið 2007 

(„bwfbadminton.org“, e.d.). Badminton er næst mest spilaða íþróttagrein í heiminum á 

eftir knattspyrnu, yfir 220 milljónir manna stunda badminton. Í Asíu er badminton 
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mjög vinsælt sport og raða menn og konur frá þeirri heimsálfu sér í efstu sæti 

heimslistanna („bwfbadminton.org“, e.d.). 

Einn skotfimimaður var á B-styrk árið 2011 og var það Ásgeir Sigurgeirsson. Hann 

keppir með loftskammbyssu af 10m færi. Ásgeir er í 20. sæti á heimslistanum sem er 

það hæsta sem Ásgeir hefur náð. Ásgeir  er stöðugur á meðal efstu manna á mótum og 

endaði til að mynda í 14. sæti á ólympíuleikunum í London 2012 („issf-sports.org“, 

2013). 

Tafla 3. Árangur styrkþega frá árinu 2011 

Styrkþegi Styrkur frá ÍSÍ Árangur á heimslista 

Ásdís Hjálmsdóttir A 41.sæti 

Bergur Ingi  B 107.sæti 

Helga Margrét B 54.sæti 

Óðinn Björn B 55.sæti 

Jakob Jóhann B 64.sæti 

Ragnheiður Ragnarsd. B 100.+ 

Björgvin Björgvinsson B 51.sæti 

Þorbjörg Ágústsdóttir B 123.sæti 

Þormóður Árni B 16.-32.sæti 

Ragna Ingólfsd. B 37.sæti 

Ásgeir Sigurgeirsson B 20.sæti 
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Danmörk 

Styrkir til íþrótta 

Danska ríkið leggur til miklar fjárhæðir í uppbyggingarstarf í íþróttum og er það 

opinber pólitísk stefna að danskar íþróttir eigi að vera fyrir alla. Íþróttastarfið fyrir 

almenning er unnið samhliða íþróttastarfi fyrir afreksfólkið. Afreksfólk er mjög lítið 

hlutfall af virku íþróttafólki en hefur alla athygli fjölmiðla og umfjöllun um íþróttir 

beinast eingöngu að afreksfólki („denmark.dk“, e.d.). 

Í öllum borgum og bæjum er að finna íþróttafélög sem bjóða uppá tækifæri fyrir börn 

til þess að stunda íþróttir. Á meðan Danska ríkið er lögbundið til þess að veita styrki til 

íþróttastarfs er það á höndum bæjarfélaganna að veita aðstöðuna og standa bæjarfélög í 

Danmörku vel þegar kemur að íþróttamannvirkjum því öll 271 bæjarfélögin geta státað 

sig af því að vera með íþróttahús, knattspyrnuvelli og sundlaugar og tryggja þannig 

heimamönnum aðstöðu til þess að stunda íþróttir. Ríkið veitir styrki til bæjarfélaga 

þegar stórar framkvæmdir eiga í hlut og er það mismikið eftir stærð og mikilvægi 

verkefnisins. Íþróttafélögin eru óháð ríkinu en ríkið veitir styrki árlega til íþrótta sem 

nemur 635 m. dkk, þeir peningar koma þó að megninu til í gegnum dreifingu hagnaðar 

af lottó og getspá þar í landi. Íþróttir falla undir menntamálaráðuneytið í Danmörku og 

kemur það í hlut þess að veita styrki fyrir íþróttir bæði fyrir almenning og afreksfólkið. 

Einnig hefur verið sérverkefni menntamálaráðuneytisins að gefa eldri borgurum 

tækifæri til þess að stunda íþróttir og að fjölga tækifærum fyrir minnihlutahópa og 

hvetja þá til íþróttaiðkunar („denmark.dk“, e.d.). Úthlutanir styrkja frá ríkinu skiptast 

niður á stærstu íþróttasamböndin og eru litlar breytingar á upphæðum milli ára, 

fjárhæðirnar undanfarin ár eru eftirfarandi, DIF hefur fengið um 260 m. kk, DGI eru 

næst stærstir og fá um 235 m. dkk, DIF eru með um 35 m. dkk, Team Danmark 80 m. 

dkk og svo fara árlega um 75 m.dkk í sjóð sem veitt er úr til bættra áhalda og aðstöðu 

(svipaður sjóður og  íþróttasjóðurinn á Íslandi) og að lokum fá samtök hestamanna og 

reiðmennsku styrki uppá 85 m.dkk árlega en þeir styrkir falla ekki undir þær 630 

m.dkk sem nefndar voru að ofan („kum.dk“, e.d.).  
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Afreksíþróttir í Danmörku 

Afreksíþróttir í Danmörku eru í umsjá Íþróttasambands Danmerkur,DIF, sem vinnur í 

nánu samstarfi við samband er kallast Team Danmark. Team Danmark er verkefni sem 

fyrst var farið að tala um árið 1984 en svo var í kjölfarið samþykkt frumvarp 1. Janúar 

árið 1985, þetta verkefni er sett á laggirnar til þess að uppfylla þann draum um að 

Danir eigi íþróttafólk sem er meðal þeirra bestu í heiminum hverju sinni. Að 

afreksíþróttafólk fái að alast upp í sem bestri umgjörð og fái að keppa við jafningja 

víðsvegar í heiminum. Verkefnið þróaðist smátt og smátt og var komið í þá mynd sem 

það er í dag árið 2004. Verkefnið er fjármagnað af ríkinu, íþróttahreyfingunni og 

styrktaraðilum úr atvinnulífinu. Team Danmark sér um allt skipulag er kemur að 

afreksíþróttum og er ætlað að skapa jákvæða umgjörð fyrir toppíþróttamenn og innan 

Team Danmark er samansafn sérfræðinga sem íþróttamennirnir geta leitað til. 

Sérfræðingarnir eru á fimm mismunandi sviðum sem tengjast íþróttum á ólíkan hátt 

(„teamdanmark.dk“, 2013). 

Líkamsþjálfun: Hlutverk þjálfaranna er að komast að því hvað íþróttamaðurinn þarf að 

styrkja og bæta líkamlega til þess að ná sem bestum árangri í sinni íþrótt. Til þess það 

sé hægt þarf að liggja fyrir hvaða líkamlegu hæfileikar eru nauðsynlegir. Þjálfari og 

íþróttamaður vinna saman að þessum markmiðum með líkamlegum prófum. Í 

sameiningu reyna þeir að finna út hvað það er sem uppá vantar til þess að skara framúr. 

Og í framhaldi af því útbýr þjálfarinn prógramm til þess að bæta þá hluti. Markmiðið er 

að hver íþróttamaður fái prógramm sem hann getur fylgt eftir á leið sinni að 

markmiðunum. Prógrammið á að vera sniðið að íþróttamanninum og veita honum 

aðhald í sinni þjálfun. Þjálfunaráætlun fyrir mánuð eða ár eru sniðin að íþróttagrein og 

keppnum sem íþróttamaðurinn tekur þátt í („teamdanmark.dk“, 2013). Náms- og 

starfsráðgjafar sem veita íþróttamönnum ráðgjöf um menntun og ferilinn. Í sambandi 

við menntunina hefur Team Danmark greitt götur íþróttamanna með því að koma því 

við að aukaæfingar eru metnar sem einingar í menntaskólum,  þegar menntun er komin 

á æðra stig hafa þau hjálpað til við að setja saman námið þannig íþróttamaðurinn hafi 

meiri sveigjanleika og taki námið hugsanlega á lengri tíma. Team Danmark hjálpar til 

við að borga námsaðstoð ef íþróttamaðurinn hefur misst úr nám vegna keppna eða öðru 
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tengdu íþróttunum.  Með þessu móti er Team Danmark að hjálpa íþróttamanninum að 

mennta sig meðfram sínum íþróttaferli og hjálpa til við að öðlast meiri þekkingu 

(„teamdanmark.dk“). Einnig er Team Danmark í samstarfi við fjölmörg fyrirtæki sem 

ráða íþróttamenn í vinnu með sveigjanlegan vinnutíma, Team Danmark aðstoðar 

íþróttamenn við að finna vinnu og skipuleggja æfingar meðfram vinnu. Skipulag er 

lykilatriði ef íþróttamaður ætlar að gera hlutina vel og það að skipuleggja íþróttaferil 

samhliða æfingum eða námi er kúnst sem Team Danmark hjálpar til við. 

Næringarfræðingar sem upplýsa íþróttamennina um nauðsyn réttrar næringar. Hvenær, 

hversu mikið og hvað á að borða og drekka fyrir,eftir og á æfingum til þess að ná sem 

bestum árangri. Þessar upplýsingar veita sérfræðingar Team Danmark  sínum 

íþróttamönnum og fræða þá um mikilvægi næringar til þess að á settum markmiðum. 

Team Danmark er með námskeið í næringarfræði fyrir alla nýja íþróttamenn hjá sér til 

þess að veita þeim grunnþekkingu á efninu svo íþróttamennirnir hafi þekkingu til þess 

að nýta þær upplýsingar sem þeir láta þá hafa þegar líður á. Sjúkraþjálfarar og læknar. 

Íþróttamenn á vegum Team Danmark hafa auðveldan aðgang að sjúkraþjálfurum, 

læknum, nuddurum og hnykkjurum. Fá ráðleggingar varðandi lyf og hvernig á að 

ferðast og hvílast þegar meiðsl eiga sér stað. Íþróttamenn þurfa oft að ferðast langan 

veg fyrir mót og það þarf að spá í það hvernig þeir hugsa um sig á ferðalaginu. 

Læknisaðstoðin sem Team Danmark veitir reynir að hafa puttann á púlsinum og beina 

mönnum á helstu nýjungar hverju sinni. Sálfræðingar sem sérhæfa sig í íþróttasálfræði. 

Íþróttasálfræðin er tæki sem notað er bæði fyrir íþróttamenn og þjálfara. Það er 

markmið að íþróttamaðurinn þróist og þroskist og læri inná sjálfan sig, læri aðferðir til 

þess að hafa sem mesta stjórn á andlegri líðan í mismunandi aðstæðum. Hjálpi 

íþróttamönnum að halda einbeitingu á æfingum og í keppni. Þegar unnið er með 

sálfræðingum er algjörum trúnaði heitið milli sálfræðinga og íþróttamanna 

(„teamdanmark.dk“). Auk þessara sérfræðinga allra er sérstakt teymi manna sem sér 

um að prófa íþróttamennina í samstarfi við sérfræðingana. Prófin sem íþróttamennirnir 

gangast undir eru til þess gerð að bæði íþróttamennirnir og þjálfararnir geti fylgst með 

framþróun og bætingum íþróttamannsins í gegnum allan ferilinn. Með allskonar 

prófunum er hægt að aðlaga þjálfun eftir veikleikum og styrkleikum sem að prófin 

opinbera. Hægt er að fylgjast náið með því hvort að íþróttamenn séu að bæta sig 
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líkamlega og getur það virkað hvetjandi fyrir íþróttamanninn að fylgjast með árangri 

æfinganna. Þá er hægt að aðlaga og breyta æfingaáætlun og gera hana skilvirkari og 

eru öll gögn sem Team Danmark búa yfir mikilvæg til þess að gera það 

(„teamdanmark.dk“). Team Danmark stuðlar að því að íþróttamennirnir geti komist í 

sem besta meðhöndlun á öllum þessum fimm sviðum og geti komist fljótt að. Til að 

komast inní prógramið hjá Team Danmark þarf viðkomandi íþróttamaður að vera 

efnilegur, skara framúr í sinni íþróttagrein og vera í eða viðloðandi landsliðin. 

Íþróttamenn eru settir í þrjá flokka er takmarkar aðgang þeirra að sérfræðingunum og 

annarri þjónustu, þeir íþróttamenn sem eru efnilegir en eru rétt utan landsliða eiga rétt á 

að nýta boð um störf, menntun, líkamsræktaraðstæður o.fl en hafa hins vegar ekki 

beinan aðgang að sérfræðingum Team Danmark. Þeir mega hins vegar notast við 

sérfræðinga yfir ákveðinn tíma sé óskað eftir því af þjálfara eða ráðgjafa Team 

Danmark. Afreksíþróttamenn sem náð hafa inní landslið hafa mestan aðgang að Team 

Danmark og geta nýtt allt sem í boði er ótakmarkað. Þriðji hópurinn eru heimsklassa 

íþróttamennirnir þeir njóta sömu fríðinda og afreksíþróttamennirnir og auk þess vill 

Team Danmark gefa þessum hópi smá viðurkenningu og fær þá til þess að taka þátt í 

ráðstefnum og að halda fyrirlestra fyrir þeirra hönd og svo framvegis 

(„teamdanmark.dk“). 

Það eru 978 íþróttamenn innan Team Danmark og þar af eru 95 heimsklassa 

íþróttamenn sem eru meðal 8 bestu í sinni grein og 274 afreksíþróttamenn og 609 

Team Danmark íþróttamenn. Team Danmark vinnur með 33 sérsamböndum innan 

íþróttahreyfingarinnar og koma íþróttamennirnir frá þeim. Flestir heimsklassa og 

afreksíþróttamennirnir er búnir að njóta góðs af umgjörð Team Danmark um nokkurt 

skeið og náð að bæta árangur sinn undir þeirra leiðsögn („teamdanmark.dk). Kostnaður 

við rekstur Team Danmark á hverju almanaksári er um það bil 135 m. dkk. Þar af 

styrkir Danska Íþróttasambandið um 20 m. dkk., ríkið styrkir um 80 m.dkk. í gegnum 

danska lottóið og svo koma styrkir frá atvinnulífinu sterkir inn árlega en þeir eru 

mismunandi milli ára (Kulturministeriet[Kum], 2009, bls. 1). 
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Almenningsíþróttir 

DIF eru regnhlífasamtök yfir íþróttastarf í Danmörku, eru með svipaða starfsemi og ÍSÍ 

á Íslandi sér um alla starfsemi í kringum Ólympíuleika og skipuleggja landsliðsstarf 

þar sem keppt er fyrir hönd Danmerkur. En undir DIF eru þrjú stór sambönd er starfa 

við íþróttir en allt á mismunandi forsendum, þar er Team Danmark sem vinna náið með 

DIF og er alfarið í afreksíþróttum, DGI eru stór samtök sjálfboðaliða sem hefur yfir 1,3 

milljón iðkenda í 5100 félögum í 17 íþróttagreinum, DGI sér um utanumhald og 

mótahald fyrir þessa íþróttamenn og eru með landskeppnir innan sinna samtaka, 

almennt skipulagt íþróttastarf barna og unglinga fellur að mestu leyti undir starfsemi 

DGI (www.dgi.dk). Svo eru íþróttasamtök í Danmörku er einblína á að koma fólki á 

hreyfingu innan vinnutíma og kallast þau samtök DFIF. Fyrirtæki víðsvegar um landið 

eru þátttakendur og eru yfir 330.000 virkir þátttakendur og gerir það samtökin að þriðju 

stærstu íþróttasamtökum í Danmörku. Starfið hjá DFIF er tvískipt, annars vegar 

skipuleggja þeir íþróttakeppnir innan og á milli fyrirtækja og hinsvegar hvetja þeir til 

almennrar hreyfingar til bættrar heilsu („firmaidraet.dk“, e.d.). 

Umhverfi til íþróttaiðkunar í Danmörku er til fyrirmyndar, börn hafa mikil tækifæri til 

þess að velja um íþróttagreinar og geta hafið skipulagt íþróttastarf frá unga aldri. Ef að 

börn skara framúr og hafa vilja til geta þau snemma verið kominn inní afreks umhverfi 

og fengið þar viðeigandi þjálfun og tilsögn til þess að ná þeim markmiðum sem þau 

setja sér. Þegar á afreksstig er komið er það undir íþróttamanninum komið hversu langt 

hann vill ná. Afreksíþróttamennirnir fá jafna meðhöndlun og jöfn tækfæri þar sem 

styrkjum frá ríkinu er meira beint til þjálfunar og sérfræðiþekkingar en beinna styrkja 

til íþróttamanna sjálfra. Toppíþróttamenn í Danmörku eiga þó tækifæri á að fá 

styrktarsamninga hjá fyrirtækjum í Danmörku og víðar til þess að fjármagna eðlilega 

neyslu og þar með haft íþróttina algjörlega sem atvinnu („kum.dk“, 

„teamdanmark.dk“). 
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Noregur  

Styrkir til íþrótta 

Opinberir styrkir til íþrótta koma að miklu leyti af hagnaði hjá getrauna og lottóstarfi í 

Noregi. Hagnaðnum er úthlutað í sjóði af konung. Sjóðirnir beinast að því að styrkja 

uppbyggingu og viðhald íþróttamannvirkja, ólympíunefndir fá sinn skerf og aðrar 

íþróttir fá úthlutað úr sjóðunum í gegnum menningamálaráðuneyti Noregs. Stefna og 

markmið ríkisstjórnar Noregs til íþróttamála er í grunninn sú að íþróttir eigi ekki að 

vera fyrir útvalda hópa heldur eiga íþróttir og líkamleg virkni að vera fyrir alla. Það 

þýðir að ríkið hefur það að markmiði að hafa aðstöðu til íþrótta fyrir sem flesta, að sem 

flestar íþróttagreinar njóti góðs af styrkjum til þess að geta boðið uppá aðstöðu til að 

stunda íþróttirnar. Ríkið styður fjárhagslega við sjálfboðastarf félagasamtaka svo að 

sérsamböndin geti haldið uppi góðu starfi og vaxið með verkefnum. Svo að öll 

bæjarfélög geti haldið úti íþróttastarfi sómasamlega. Íþróttir á landsvísu eiga að vera 

þannig að fólk geti sóst í skipulegt íþróttastarf sem og skipulagt það sjálft og komist 

greiðlega í aðstöðu til þess að stunda sína íþrótt („regjeringen.no“, 2010).  

Árið 2011 var metár hjá Norska lottóinu og fór 45,5% af hagnaðinum beint til 

íþróttastarfs.  

 Helmingurinn fer í íþróttamannvirki og aðbúnað, 683,45 m. Nok. 

 65 m. Nok. fer i byggingaframkvæmdir þar sem brýn þörf er á. 

 566 m. Nok. fer til norska íþróttasambandsins og Ólympíunefndar Noregs 

 156 m. Nok. fer til íþróttafélaga og annarra sambanda sem bjóða uppá íþróttastarfsemi 

fyrir börn og unglinga. 

 22,6 m. Nok. fer til lyfjaeftirlits Noregs 

 12 m. Nok. fer í útivistar aðstöðu fyrir börn og unglinga 

 Þar sem árið 2011 var 150 ára starfsafmæli norska íþróttasambandsins, NIF, þá gaf 

lottósjóðurinn þeim afmælisgjöf uppá 11 m. Nok. það árið (Norske Tipping, 2011, bls. 

3).    
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Samtals eru þetta 1.516,05 m. Nok. (rúmir 30,5 milljarðar kr). Sem ríkið veitir úr 

lottósjóð beint til íþróttastarfs (Norske Tipping, 2011, bls. 3).   

Afreksíþróttir í Noregi 

Í Noregi leggur ríkið fé til afreksstarfs í íþróttum með það að leiðarljósi að grundvöllur 

sé fyrir því að stunda afreksíþróttir, að það sé faglegt íþróttaumhverfi og að íþróttir séu 

menningarlega viðurkenndar í Norsku þjóðfélagi. Það fé sem er úthlutað til norska 

íþróttasambandsins 566 m. Nok. árið 2011 og 580 m. Nok. árið 2013 fer einungis 

partur af þeirri upphæð til afreksíþrótta beint. Af 580 m. Nok. fara 113 m. Nok. beint 

til afreksíþrótta. NIF (Norska íþróttasambandið) vinnur að þjálfun og utanumhald 

afreksíþróttamanna ásamt sambandi er kallast Olympiatoppen („regjeringen.no“, 

2010). Olympiatoppen eru samtök sem stofnuð voru 1988 eftir að Norðmenn komu 

heim af Vetrarólympíuleikunum í Calgary, í fyrsta skipti með engin verðlaun og sama 

ár ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að Norðmenn myndu halda Vetrarólympíuleikana í 

Lillehammer árið 1994 („olympiatoppen.no“, e.d.). Olympiatoppen kemur í kjölfar 

verkefnis sem kallað var „Projekt 88“ og gekk út á það að velja út bestu íþróttamennina 

og veita þeim faglegan og fjárhagslegan stuðning, það verkefni var búið að vera í gangi 

frá byrjun árs 1985 og var ekki nægilega markvisst að mati manna og bentu þeir á 

slakan árangur á stórmótum þessi ár. Það var því hugur í Norðmönnum að setja af stað 

verkefni sem myndi bæta allt afreksstarf í íþróttum í Noregi. Árangur þessa verkefnis 

er svo mikill að Norðmenn ganga svo langt að tala um „Olympiatoppen-effekten“ eða 

áhrif ólympíutoppsins. Árangur Norðmanna á alþjóðavettvangi hefur verið góður og 

stöðugur allar götur síðan og sjá menn bein tengsl milli árangursins og stofnunar 

Olympiatoppen. Þegar verkefninu var hrundið af stað var markmiðið að bæta 

afreksíþróttamenn og að Noregur ætti nokkra íþróttamenn sem væru að keppa meðal 

bestu íþróttamanna í heiminum. Til þess að ná þessum markmiðum þurfti að nálgast 

hlutina með öðrum hætti og var farið að setja upp kerfisbundna vinnu sem var markviss 

fyrir fjögur ár í senn, uppbygging og aðferðarfræði íþróttamannanna var miðuð við 

Ólympíuleika („idrett.no“, 2013). Íþróttamaðurinn er miðpunkturinn í Olympiatoppen, 

en Olympiatoppen ræður til sín metnaðarfulla og færa þjálfara til þess að vinna með 

íþróttamönnunum. Íþróttamenn og þjálfarar þurfa örvun til þess það verði einhver 
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framþróun á ferli þeirra og slíka örvun reynir Olympiatoppen að veita með sem bestri 

aðstöðu og umhverfi. Við þjálfun á afreksíþróttamönnum þarf að velja góða, færa og 

reynda þjálfara, það ætti að vera forgangsatriði hjá öllum stofnunum er snúa að 

afreksþjálfun og er það opinber stefna Olympiatoppen. Með tilkomu Olympiatoppen 

var meiri fagmennska í allri nálgun er varðar val á íþróttamönnum til þátttöku fyrir 

hönd þjóðarinnar, áður fyrr var það pólitískt val á mönnum en eftir komu 

Olympiatoppen erru menn tilnefndir af þeim og þeir tilnefndu fara fyrir sérstaka nefnd 

er metur árangur og möguleika á komandi mótum og tekin er fagleg afstaða. 

Olympiatoppen ber ábyrgð á þróun á afreksstarfi og þátttöku Noregs á Ólympíuleikum 

bæði fatlaðra og ófatlaðra („idrett.no“, 2013).   

Eitt af samstarfsverkefnum Olympiatoppen eru Norskir íþróttaframhaldsskólar fyrir 

efnilega íþróttamenn. Það eru sex skólar víðsvegar um landið sem bjóða nemendum 

sínum uppá krefjandi þjálfunaráætlun sem er sérstaklega skipulögð og aðlöguð á hverju 

ári fyrir íþróttamanninn. Ásamt þriggja ára menntun á framhaldsskólastigi. Skólarnir 

styðja við íþróttamaninn og hvetja hann til keppni á alþjóðavettvangi. Þess má geta að 

vera í þessum skólum er góður grunnur fyrir áframhaldandi afreksíþróttir þar sem 

fyrrum nemendur skólanna hafa nú þegar unnið til margra verðlauna á stórmótum 

fullorðinna t.d. 96 verðlaun á heimsbikarmótum, 528 verðlaun á heimsmeistaramótum 

og 36 verðlaun á Ólympíuleikum og þar af 16 gull. Ólympínefnd Noregs hefur sagt að 

þessir skólar sé einn stærsti þátturinn í því að þróa afreksþjálfun og halda Noregi meðal 

þeirra bestu í svo mörgum greinum. Hjá skólunum vinna 79 reyndir þjálfarar á 

alþjóðavísu og eru þeir frá 9 mismunandi löndum. Skólarnir eru stoltir af því að vera 

með gott starf bæði fyrir vetrar og sumar íþróttagreinarnar og standa framarlega í 

heiminum á báðum vígstöðum. Framhaldsskólarnir eru reknir af styrkjum og ekki í 

gróðaskyni („ntg.no“, e.d.).  

Almenningsíþróttir 

Börn og unglingar eru sá markhópur sem ríkið vill að geti stundað sínar íþróttir, að 

fjölbreytt íþróttastarf sé í boði svo að hvert ungmenni geti fundið sinn farveg í íþróttum 
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eða annarskonar hreyfingu. Í Noregi er skipulagt íþróttastarf gríðarlega vinsælt meðal 

barna á aldrinum 6-12 ára og sýnir það sig í því þegar skoðaðir eru skráðir iðkendur í 

íþróttum, sú tala er hærri heldur en fjöldi barnanna er og skýrist það af því að mörg 

börn eru skráð og sinna mörgum íþróttagreinum í senn. Það er gegnum gangandi að 

börn byrji ekki skipulagt íþróttastarf á vegum íþróttafélaga fyrr en við 6 ára aldur og 

miðast sá aldur við byrjun á skólagöngu („regjeringen.no“). Á meðal fullorðinna er 

almenn hreyfing og iðkun íþrótta að aukast  og hefur aukist jafnt og þétt undanfarna 

áratugi. Líkamsrækt og æfingar er orðið vinsælasta áhugamál almennings í Noregi. 

Yfir 70 % fullorðinna hreyfa sig skipulega að minnsta kosti einu sinni í viku og er það 

bæði tilkomið vegna bættrar aðstöðu og einnig vegna meiri þekkingu á heilsutengdum 

kostum hreyfingar („regjeringen.no“).  
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Svíþjóð 

Styrkir til íþrótta 

Beinir styrkir frá ríkistjórn Svíþjóðar eru 1,7 milljarð. Sek. og fer bróðurparturinn af 

þeim peningum beint til íþróttafélaga innan Sænska íþróttasambandsins og aðstöðu 

fyrir útivist og aðra líkamlega afþreyingu. Ofan á þá upphæð bætist um 1 milljarður 

sænskra króna frá sveitarfélögum og fer sá peningur til sérsambanda mismunandi 

íþróttagreina. Styrkur sveitarfélaganna kemur fram í niðurgreiðslum á æfingagjöldum 

ásamt því að veita styrk til íþróttamannvirkja („rf.se“, 2011).   

Afreksíþróttir í Svíþjóð 

Afreksíþróttir eru umfangsmiklar í Svíþjóð, það eru atvinnumannadeildir í hópíþróttum 

á borð við knattspyrnu, handbolta og íshokkí. Í einstaklingsíþróttum eiga Svíar marga 

frambærilega afreksmenn sem náð hafa árangri í sínum greinum. Sænska 

ólympíunefndin (SOK) er nefnd sem sér um utanumhald og skipulagningu hverra 

ólympíuleika fyrir sig, velur keppendur fyrir hönd þjóðarinnar og styður við 

íþróttamennina. SOK sér til þess að umgjörð um keppnisferðalög hjá 

afreksíþróttamönnum sé eins og best verður á kosið. Áætlun var sett í gang árið 2005 

til þess að ná sem bestum árangri á ólympíuleikunum 2012 og stefnan sett á 20 

verðlaun á leikunum. Áætluninni er hægt að skipta í tvo liði, annars vegar 

stuðningskerfi og hins vegar prógram fyrir efnilega íþróttamenn og afreksíþróttamenn. 

Allur stuðningur frá ólympíunefndinni er sérsniðinn að þörfum íþróttamannanna og 

íþróttanna sjálfra. Fjárhagslegur stuðningur er veittur fáum útvöldum íþróttamönnum 

og þar með er þeim gefið tækifæri til þess að gera það sem þarf til þess að ná 

toppárangri. Allir hafa jafna möguleika til þess að komast á styrki frá 

ólympíunefndinni en íþróttamenn eru valdir eftir árangri í íþrótt sinni og er 

frammistaða ráðandi þáttur í valinu. Stuðningur frá ólympíunefndinni er viðbót við 

þann stuðning sem sænska íþróttasambandið veitir íþróttamönnum við undirbúning 

fyrir ólympíuleika og önnur alþjóðleg mót („sok.se“, 2008).  
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Almenningsíþróttir 

Íþróttafélög víðsvegar um landið bjóða uppá skipulagt íþróttastarf fyrir börn á öllum 

aldri og áframhaldandi áhugamennsku í flestum íþróttagreinum fyrir þá sem vilja 

stunda sínar íþróttir þegar þeir eldast. Sænska íþróttasambandið (RF) eru 

regnhlífarsamtök yfir íþróttasambönd og félög í landinu. Það eru 3 milljónir iðkenda í 

22.000 félögum um allt landið í hinum ýmsu íþróttagreinum (rikisidrettsforbundet, 

2012). Allt íþróttastarfið í Svíþjóð byggist á sjálfboðaliðum sem stjórna íþróttafélögum 

og standa að foreldrastarfi og fjáröflunum til gera starfið mögulegt. Aðstaða og 

aðgengi að íþróttum er gott þar sem árlega fer hluti af styrkjum frá ríkinu til 

uppbyggingu á aðstöðu og mannvirkjum og standa bæjarfélögin sig vel við þá 

uppbyggingu heilt yfir („rf.se“, 2011).  
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Umræður 

Þegar Norðurlöndin eru borin saman, umhverfi til íþróttaiðkunar skoðað þá er það 

fyrsta sem maður tekur eftir að Norðurlöndin eru góður staður til þess að alast upp sem 

íþróttamaður á, landsmenn hafa tækifæri til þess að prófa sig áfram og finna sína íþrótt. 

Tækifærin eru þó mismunandi, bæði vegna búsetu og hefðar innan hvers bæjarfélags, 

borgar og landa. Öll löndin sem skoðuð voru hér á undan eiga það sameiginlegt að 

ríkisstjórnir styðja vel við íþróttir og æskulýðsstarf.  

Ísland hefur ákveðna sérstöðu varðandi íþróttastarf barna að því leyti að fjöldi iðkenda 

í hverju íþróttamannvirki er ekki jafn mikill og á Norðurlöndunum. Í flestum 

bæjarfélögum er boðið uppá íþróttahús, knattspyrnuvelli og sundlaugar. Skipulagt 

íþróttastarf fyrir börn hefst fyrr á Íslandi en nágrannalöndunum og geta börn hérlendis 

valið sér fyrr þá íþróttagrein sem þau vilja æfa. Í Noregi og Svíþjóð eru fyrstu árin 

einungis íþróttaskólar þar sem er almenn hreyfing og leikfimi frekar en ákveðnar 

íþróttir kenndar. Það eru skiptar skoðanir varðandi það hvort sé betra uppá framhaldið, 

en ég held það sé mikilvægast að börnin fái hreyfingu og öðlist hreyfifærni með 

mismunandi áskorun og áreiti.  

Norðurlöndin standa betur að vígi en Ísland varðandi afreksmenn, má það meðal 

annars rekja til íbúafjöldans. Þegar efnilegir íþróttamenn á Íslandi ná því að verða 

framúrskarandi, vantar þeim oft samkeppnina til þess að verða afburðargóðir og er því 

hætta á að þeir staðni. Það er ekki nema þeir fari erlendis og keppi gegn jafningjum 

sínum, en það er kostnaðarsamt og þar stendur hnífurinn í kúnni. Auk þess eru meiri 

líkur á að til hitta á náttúrulega hæfileikaríka íþróttamenn sem finna sína upplögðu 

íþróttagrein miðað við líkamsbyggingu og hæfileika. Aðstaða og þekking þjálfara er til 

staðar á Íslandi til þess að afreksmaðurinn geti bætt sig og er það mín skoðun að fjölda 

og samkeppni vanti til þess að Íslendingar nái að koma með virkilega afreksmenn í 

hinum ýmsu greinum. Þá á ég sérstaklega við þær íþróttagreinar þar sem þarf að 

bregðast við andstæðing eins og t.d. í júdó, badminton borðtennis og svo framvegis. 

Þegar litið er til þeirra íþróttamanna sem skarað hafa framúr á Íslandi í þessum greinum 
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er hægt að færa rök fyrir því sem ég er að tala um. Guðmundur Stephensen var 

snemma farinn að skara frammúr í borðtennis á Íslandi og hefur í raun ekki haft neina 

alvöru samkeppni í 20 ár. Þormóður Árni júdókappi er sá besti á Íslandi og fær ekki 

verulega samkeppni hér heima hann þarf að fara erlendis til þess að mæta jafnokum 

sínum. Ragna Ingólfsdóttir bar höfuð og herðar yfir aðrar badmintonkonur á Íslandi um 

nokkurt skeið en náði ekki á stall meðal þeirra bestu í heiminum. Ef þessir íþróttamenn 

hefðu haft virkilega samkeppni frá unga aldri er ég viss um að ferillinn hefði þróast 

öðruvísi. Íslenskir íþróttamenn sem skara framúr á unga aldri fara í gegnum of mörg ár 

þar sem þeir eru bestir og þurfa lítið að hafa fyrir því að vinna. Það er því mikilvægt að 

mæta þessum vanda, en hvernig það er gert er erfitt að segja til um. Það hefur sýnt sig í 

hópíþróttunum að Ísland er með mjög góð landslið og alveg samkeppnishæf til U-21 

árs og þar sem þar skilur á milli er að erlendis fara leikmenn á atvinnumannasamning 

og eru því að alast upp í gríðarlega mikilli samkeppni sem hvetur þá áfram. Þeir 

íslensku strákar sem fara snemma út, á aldrinu 16-18, ára síga einnig framúr þeim 

leikmönnum sem eru áfram á Íslandi, einfaldlega vegna meiri samkeppni og þjálfun. Í 

hópíþróttunum geta íþróttamenn orðið atvinnumenn mjög ungir og því helgað sér 

íþróttinni algjörlega á eldri unglingsárum. Hvernig hægt er að leysa þetta í 

einstaklingsíþróttum þar sem bein atvinumennska er ekki í boði fyrir íþróttamenn sem 

ekki skara framúr á heimsvísu er erfitt að segja. Með hvaða hætti er best að styðja við 

afreksíþróttamennina og þá efnilegu, er afrekssjóðurinn hjá ÍSÍ besta leiðin eða er hægt 

að gera betur á einhvern annan hátt? Ísland og Svíþjóð standa svipað að 

afreksmönnunum nema hvað svíar eru með talsvert meiri umgjörð og undirbúning fyrir 

hvert mót sem kostaður er af sænska íþróttasambandinu. Ég komst ekki í þær tölur sem 

afreks íþróttamennirnir fá frá ríkinu í styrki í Svíþjóð en mér skilst að þar sé svipað 

kerfi og á Íslandi. Á Íslandi eru styrkir úr afrekssjóði ætlaðir til þess að greiða 

þjálfurum, kostnað við ferðalög og annan útlagðan kostnað er snýr að íþróttinni en það 

segir sig sjálft að það þarf meira til ætli íþróttamennirnir að hafa þetta að atvinnu. Í 

Noregi og Danmörku fara styrkirnir ekki til íþróttamannanna sjálfra, heldur fara þeir til 

stofnana sem sjá um utanumhald íþróttamannanna og innan þeirra vébanda eru 

þjálfarar og aðrir faglærðir menn sem mynda teymi til þess að gera umgjörðina um 

íþróttamennina sem besta. Með þessum hætti er verið að sameina alla þjónustu við 
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íþróttamanninn undir eitt „þak“ og þangað getur hann leitað með öll sín vandamál og 

fengið lausnir. Team Danmark og Olympiatoppen gegna svipuðu hlutverki fyrir hvora 

þjóðina fyrir sig. Toppíþróttamennirnir í Danmörku og Noregi eru styrktir af Team 

Danmark og Olympiatoppen við þátttöku á alþjóðlegum mótum og njóta þeir 

ótakmarkaðs aðgangs að aðstöðu og þjálfurum á vegum samtakanna, en eru að öðru 

leyti ekki með fjárhagsstyrki frá opinberum aðilum. Aftur á móti ná þeir að hafa 

íþróttina að atvinnu með auglýsingasamningum og verðlaunafé þegar árangurinn er 

orðinn það góður. Með þessu kerfi er bæði verið að finna út efnilegustu og bestu 

íþróttamennina og styðja við þá sérstaklega. Þeir fá aðgang að þessari þjónustu og 

þjónustan eykst með betri árangri. Íslendingar ættu að skoða möguleikann á því að 

setja upp svona kerfi á Íslandi þar sem teymi af færustu mönnum myndi vinna fyrir 

íþróttamanninn og það væri kostað af ríkinu með styrkjum. Það myndi skapa góða 

umgjörð og færustu þjálfarar geta leitað aðstoðar hjá hvor öðrum með einföldum 

leiðum. Þeir einstaklingsíþróttamenn sem eru atvinnumenn fá sínar tekjur í verðlaunafé 

og persónulegum styrkjum frá fyrirtækjum í formi auglýsingasamninga og þess háttar. 

Það segir sig sjálft að í fjölmennari löndum er auðveldara að fá góðan 

auglýsingasamning fyrir þekktan íþróttamann og því standa Íslendingar verr þegar 

kemur að þessu þáttum vegna smæðar.  

Það þarf að endurskoða þau viðmið sem eru varðandi afrekssjóðinn vegna þess að 

íþróttamennirnir eru almennt ekki að ná þeim og kröfurnar full háar til þess að okkar 

afreksmenn komist á einhvern styrk. Íþróttamennirnir þurfa að vera búnir að ná 

toppárangri til þess að komast á mannsæmandi styrki. Ef litið er til þess að til að 

komast á A-styrk þarf að vera meðal 8 bestu í heiminum eru það fremur óraunhæfar 

kröfur og að A-styrkur sé einungis 200.000 kr. á mánuði. Í hvaða fagi gæti maður ráðið 

einn af 8 færustu í vinnu fyrir 200.000 á mánuði? Betra væri að setja upp kerfi þar sem 

efnilegustu íþróttamennirnir njóti aðstoðar við að byggja upp líkamann og ferilinn í 

kjölfarið. Gera umhverfi afreksmannsins markvissara og fá mismunandi sérfræðinga til 

þess að vinna saman að sameiginlegum markmiðum í stað þess að rembast hver í sínu 

horni.  
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