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Útdráttur 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að skoða stöðu knattspyrnunnar í byggðarlögum 

fámennari en 1000 manns á Íslandi. Þátttakendur í þessari rannsókn gegndu allir 

einhverskonar stjórnunarstarfi fyrir íþróttafélögin í sínu byggðarlagi. Markmið 

rannsóknarinnar var að draga upp mynd af knattspyrnumenningunni á landsbyggðinni í 

byggðarlögum fámennari en 1000 manns með sérstaka áherslu á meistaraflokk karla og skoða 

hvaða þættir hafa áhrif á þátttöku af þeirra hálfu á Íslandsmóti karla í knattspyrnu. Í ljósi þess 

að knattspyrnuliðum frá byggðarlögum færri en 1000 manns hefur fækkað um rúmlega 

helming frá árinu 1982. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að í meira en 

helmingi byggðarlagana stunda færri en 25 karlmenn knattspyrnu að staðaldri sem má rekja til 

skorts á ungum karlmönnum innan byggðarlagsins í kjölfar breyttrar aldurssamsetningar í 

byggðarlögum þar sem fólksfækkun er viðvarandi og hækkandi hlutfall aldraðra. Sem hefur 

áhrif á þátttöku iðkenda innan íþróttafélagana. Þá leiddu niðurstöður til þess að í 41,9% af 

byggðarlögum fámennari en 1000 manns eru ekki starfræktar skipulagðar knattspyrnuæfingar 

fyrir börn og unglinga. Auk þess sem knattspyrnuæfingar fyrir kvenfólk eru ekki starfræktar 

með skipulögðum hætti í 54,8% byggðarlaga fámennari en 1000 manns. 
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1. Inngangur 

Íslensk knattspyrna hefur alla tíð staðið okkur nærri og öll sú fjölbreytta umræða í 

samfélaginu sem henni tengist. Báðir höfundar eru knattspyrnumenn og hafa spilað 

knattspyrnu með félagsliðum á landsbyggðinni bæði í efri og neðri deildum Íslandsmótsins. 

Strax í upphafi lág í augum uppi að knattspyrna yrði til umfjöllunar í þessu sameiginlega 

lokaverkefni til BSc gráðu í Íþróttafræði við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. 

Eftir mikla umhugsun varðandi viðfangsefni var ákveðið að taka fyrir knattspyrnu á 

landsbyggðinni í byggðarlögum með færri en 1000 íbúa. Það þarf ekki að líta nema tvo til þrjá 

áratugi aftur í tímann til þess að sjá að þáttökuliðum af landsbyggðinni í meistaraflokki karla 

úr byggðarlögum með færri en 1000 íbúum hefur fækkað umtalsvert. Þá hefur umræða um 

vandamál knattspyrnunnar á landsbyggðinni reglulega skotið upp kollinum í fjölmiðlum og 

telja margir forsvarsmenn landsbyggðarliða á Íslandi að þau sitji ekki við sama borð og 

knattspyrnufélög af höfuðborgarsvæðinu hvað ýmsa þætti varðar. Nokkur knattspyrnufélög 

hafa á síðustu áratugum náð eftirtektarverðum árangri á Íslandsmóti þrátt fyrir fámenni síns 

byggðarlags. Þá hafa margir leikmenn af landsbyggðinni spilað fyrir hönd Íslenska 

landsliðsins. Auk þess sem leikmenn af landsbyggðinni hafa farið í atvinnumennsku og verið 

áberandi í efstu deildar félögum á Íslandi. Í þessu lokaverkefni ætlum við að kanna stöðu 

knattspyrnu í byggðarlögum með færri en 1000 íbúa með það fyrir augum að kanna áhuga til 

knattspyrnuiðkunar í viðkomandi byggðarlögum og kanna viðhorf félaganna til helstu þátta 

sem mögulega geta hamlað þátttöku viðkomandi félags til þátttöku á Íslandsmóti 

meistaraflokks karla í knattspyrnu.  

Von okkar er sú að niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis geti nýst knattspyrnufélögum á 

landsbyggðinni sem og- börnum og unglingum á landsbyggðinni til þess að skapa þeim 

hvetjandi aðstæður til knattspyrnuiðkunar á eigin forsendum, hvort sem er með keppni, 

skemmtun, uppbyggjandi félagsskap, almenna líkamsrækt eða afrek í huga. 

Knattspyrna er vinsælasta íþróttagreinin á Íslandi í dag með 20.715 iðkenndur um  land allt 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013) og innan raða KSÍ eru skráð 151 aðildarfélag 

(KSÍ, 2015). Síðan á mótunarárum Íslenskrar knattspyrnu hefur knattspyrna á Íslandi tekið 

stöðugum framförum. Knattspyrna á Íslandi hefur verið í stöðugri þróun allt frá því að keppt 

var á fyrsta Íslandsmótinu í knattspyrnu árið 1912 og hafa miklar framfarir orðið sérstaklega 

síðasta áratuginn. En í dag hefur Íslensk knattspyrna aldrei staðið í meiri blóma í kjölfar 

stöðugrar uppbyggingu í yngri flokka þjálfun í gegnum tíðina og aukinni þekkingu fagaðila 

innan knattspyrnuhreyfingarinnar á þjálffræðilegum þáttum. Auk þess sem öll umgjörð og 
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umhverfi til knattspyrnuiðkunar hefur bæst til muna hvort sem er hvað varðar fjölgun 

æfingatíma og bættrar aðstöðu sem félögin hafa upp á að bjóða. Þá hafa knattspyrnuhallir og 

sparkvellir risið víða um land sem býður iðkendum upp á að æfa og spila knattspyrnu sem 

heils árs íþrótt allt árið um kring.  

Sá árangur sem náðst hefur kristallast einna best í því að landslið Íslands bæði karla og 

kvenna eru komin ofarlega á styrkleikalista FIFA, Alþjóðaknattspyrnusambandsins. 

Karlalandsliðið er meðal 35 efstu þjóða á styrkleikalista FIFA og kvennalandsliðið er á meðal 

20 efstu þjóða (FIFA.com, 15). Þá hefur kvennalandsliðið náð því afreki að leika tvisvar 

sinnum í lokakeppni Evrópumótsins í knattspyrnu og karlalandsliðið er nú sem stendur þegar 

þessi orð eru skrifuð í góðum málum með að tryggja sér sæti í lokakeppni Evrópumótsins sem 

mun fara fram í Frakklandi árið 2016.  Þessi árangur er ótrúlegur í ljósi þess að Ísland er sjötta 

fámennasta þjóð í Evrópu sem tekur þátt í undankeppnum fyrir heims- og Evrópukeppnir. 

Aðeins Færeyjar, Liechtenstein, Andorra, San -Marínó og Gíbraltar eru fámennari. Þá hafa 

Íslensk félagslið náð eftirtektarverðum árangri í Evrópukeppnum á síðastliðnum árum sem er 

mikil framför frá því áður var (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2013). Árangur Íslenskra 

landsliða í knattspyrnu á síðasta áratug hefur náð að sanna orðatiltækið "margur er knár, þótt 

hann sé smár".  

Síðustu þrjá áratugina hefur þáttökuliðum af landsbyggðinni úr byggðarlögum með færri en 

1000 íbúa fækkað um rúmlega helming frá því sem áður var. Þetta hlýtur að teljast vandamál 

fyrir framtíðina upp að vissu marki fyrir Íslenska knattspyrnu í ljósi þess að margir 

knattspyrnumenn og konur sem leikið hafa bæði í úrvalsdeild og með Íslenska landsliðinu 

ólust upp í þessum byggðarlögum á landsbyggðinni. Auk þess sem komandi kynslóðir sem 

alast upp á landsbyggðinni muni hafa fábreytt tækifæri og takmarkaðar hvetjandi aðstæður til 

knattspyrnuiðkunar framtíðinni. En skipulagðar knattspyrnuæfingar fyrir yngri flokka eru í 

sumum af fámennustu byggðarlögum landsins ekki á boðstólnum fyrir börn og unglinga. Í 

þessari ritgerð verður fjallað sérstaklega um þá þætti sem snúa að knattspyrnu í fámennum 

byggðarlögum á Íslandi. Þá verður dregin upp mynd að stöðu mála nú um stundir í þessum 

byggðarlögum hvað varðar knattspyrnuiðkun almennings og ýmsum þáttum sem snúa að 

rekstri meistaraflokks karla í knattspyrnu á landsbyggðinni í byggðarlögum fámennari en 

1000 manns.  
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2. Byggðarþróun og byggðarstefna 
Byggðarþróun merkir breytingar á byggðarmynstri með áherslu á framvindu atvinnulífs, 

búsetu manna og þjónustu. Breytingar á byggðarmynstri eru mismunandi eftir tíma og er sú 

þróun hluti af samfélags- og efnahagsþróun á viðkomandi svæði hverju sinni. Hægt er að hafa 

áhrif á byggðarþróun með markvissri byggðarstefnu í þeim tilgangi að stjórna íbúafjölda á 

einstaka svæðum og koma í veg fyrir að ákveðin svæði leggist í eyði.  

Markmið byggðarstefnu er að koma á fót stefnumarkandi byggðaráætlun og móta 

megináherslur í byggðarmálum til þess að sporna gegn fólksfækkun með því að efla byggð og 

atvinnulíf á tilteknum svæðum þar sem mikil áhersla er lögð á hagvöxt innan svæðisins. (Pike, 

A. Rodríguez, A. & Tomaney, J 2006). Byggðarstefnur eru stefnumótunaraðgerðir sem eru 

settar eru fram af yfirvöldum í samvinnu við íbúa og hagsmunaaðila á tilteknu svæði og lýsa 

markmiðum og áætlunum um stefnu þessara aðila í byggðarmálum á svæðinu 

(Byggðastofnun, 2009). Í byggðarstefnu eru aðallega tvær megin stefnumarkandi leiðir sem 

unnið er eftir. Þær leiðir eru hefðbundnar þróunarstefnur í anda ofansækinna nálgana og 

staðbundin og svæðisbundin þróun í anda grasrótarnálgana. Hefðbundin þróunarstefna í anda 

ofansækinna nálgana hefur það að markmiði að stuðla að auknum jöfnuði með staðlaðri 

byggðarþróun svæða þar sem samfélögin og einstaka fyrirtæki fá niðurgreiðslur og 

ríkisaðstoð með það fyrir augum að efla atvinnustarfsemi á svæðinu eða skapa nýja 

atvinnumöguleika. Staðbundin og svæðisbundin þróun í anda grasrótarnálgana felur hinsvegar 

í sér uppbyggingu varðandi ónotaða svæðisbundna möguleika til atvinnuuppbyggingar í þeim 

tilgangi að auka samkeppnishæfni og jöfnuð innan svæðisins með því að byggja upp 

kjörskilyrði fyrir þróun atvinnuuppbyggingar innan svæðisins (Pike, A. Rodríguez, A. & 

Tomaney, J 2006).  

Einn af mikilvægustu þáttum við endurskipulagningu á fámennari byggðarkjörnum 

samkvæmt staðbundnu- og svæðisbundnu leiðinni í anda grasrótarnálgana er að skipta úr 

hagkerfi sem byggist á búvöruframleiðslu yfir í hagkerfi sem byggist á verslun með vörur. Í 

þessu umskiptaferli eru fámennari byggðarkjarnar markaðssettir fyrir almenningi á 

mismunandi hátt í þeim tilgangi að  koma þeim á framfæri með því að auglýsa sérstöðu þeirra 

og þær vörur sem svæðið hefur upp á að bjóða. Til þess að skapa svæðinu ákveðna ímynd. 

Þeir sem geta skapað og mótað ímynd svæðis geta verið staðbundin fyrirtæki, einstaklingar, 

stjórnmálamenn og jafnvel knattspyrnufélög (Arnt Fløysant og Stig-Erik Jakobsen, 2007) . 
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2.1 Kjarni og jaðar 

Kenningin um kjarna og jaðar var sett fram af Gunnari Myrdal sem fjallar um að landsvæði 

séu annarsvegar kjarnasvæði eða hinsvegar jaðarsvæði. Samkvæmt kenningunni flokkast 

kjarnasvæði sem svæði þar sem fólksfjölgun er viðvarandi á þeim tíma og efnahagslegir 

yfirburðir ríkja. Oft á tíðum eru þessi svæði fjölmenn. Jaðarsvæði eru einkum fámenn, þar 

ríkir annaðhvort fólksfækkun eða stöðnun, einhæft atvinnulíf og lægri tekjur. Auk þess sem 

eldra fólk er hlutfallslega fjölmennara en yngra fólk og brottflutningur af hálfu yngra fólks 

almennt mikill (Stefán Ólafsson, 1997). 

2.2 Búferlaflutningar 

Búferlaflutningar eru tilkomnir þegar fólk færir heimili sín frá einum stað til annars. Hvort 

sem er innan byggðarlags, milli landshluta og á milli landa. Ástæður búferlaflutninga eru 

mismargar og af ólíkum toga. Þá getur ein eða fleiri ástæða orsakað búferlaflutninga (Karl 

Benediktsson og Hjalti Nielsen, 2008). Algengustu ástæður fólks hvað varðar búferlaflutninga 

er sá að fólk er að hefja búskap, afla sér menntunar sem ekki er boðið uppá í heimabyggð, 

fábreytt atvinnutækifæri í heimabyggð ásamt öðrum ástæðum (Stefán Ólafsson, 1997).   

2.3 Byggðarþróun í heiminum 

Elstu borgir sem vitað er um byrjuðu að myndast með tilkomu bænda og garðyrkjusamfélaga. 

Með tilkomu bænda og garðyrkjusamfélaga gat fólk fyrst byggt sér heimili og haldið kyrru 

fyrir á sama svæði án þess að þurfa í sífellu að flytjast á milli svæða, aðallega árstíðabundið í 

leit að æti (Gibson, 1998). Í áranna rás hefur þéttbýlismyndun leikið stórt hlutverk í 

byggðarþróun heimsins og tekið á sig ýmsar myndir. Þá hefur þéttbýlismyndun í för með sér 

félagslega, pólitíska og efnahagslega þætti (Kleniewski & Thomas, 2011). 

Við upphaf iðnbyltingar í kringum árið 1750 þar sem fólk fluttist búferlaflutningum til að búa 

nær verksmiðjum fóru flutningar fólks úr dreifbýli til borga að aukast í miklu mæli og urðu 

búferla flutningar nú mun meira áberandi en áður hafði þekkst í byggðaþróun almennings í 

Vestur-Evrópu. Þessi þróun stuðlaði að mikilli fólksfjölgun í borgum á kostnað fólksfækkunar 

í dreifbýlum (Stefán Ólafsson, 1997). Í kringum árið 1800 er talið að einungis 3% af íbúum 

heimsins á þeim tíma hafi búið í þéttbýli. 100 árum síðar var sú tala komin upp í 14% og þá 

höfðu tólf borgir í heiminum náð íbúafjölda yfir einni milljón. Þessi öra þéttbýlismyndum hélt 

áfram að myndast og fimmtíu árum seinna voru 30% íbúa heimsins búsettir í þéttbýli og alls 

83 borgir með fleiri en eina milljón íbúa. Í dag býr meira en helmingur íbúa heimsins í 

þéttbýli og talið er að árið 2030 ef þessi þróun heldur áfram munu tveir af hverjum þremur 
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íbúum heims eiga búsetu í þéttbýli. Á árunum 1975-2000 fór fjöldi borga með yfir 10 

miljónum íbúa úr 3 upp í 16 á 25 ára tímabili. Þrátt fyrir þessa miklu þéttbýlismyndun í 

heiminum hefur þróun þéttbýlismyndunar verið afar mismunandi milli þjóða. Þá eru ríkar 

þjóðir almennt þéttbýlli heldur en fátækar þjóðir (Steven E. Barkan, 2012) 

2.4 Byggðarþróun á Íslandi 

Ísland er eitt af strjálbýlustu löndum heims og búa hér um þrír íbúar á hvern ferkílómetra 

(Peter Östman, 2000). Byggð á Íslandi er að mestu leyti bundin við þéttbýli í smáum 

einingum víða um landið. Í flestum tilfellum við sjávarsíðuna. Í skýrslu Hagstofu Íslands frá 

árinu 2012 kemur fram að árið 2011 voru 298.532 einstaklingar af 319.322 í þjóðskrá eru 

búsettir í þéttbýli eða 93,5% landsmanna (Hagstofa Íslands, 2012).  Samkvæmt skýrslu frá 

Hagstofu Íslands kemur í ljós að á höfuðborgarsvæðinu sjálfu búa um 60% íbúa landsins 

(Hagstofa Íslands, 2014). Á höfuðborgarsvæðinu er eftirspurn eftir vinnuafli meiri en á 

landsbyggðinni og þá hafa íbúar á höfuðborgarsvæðinu úr fleiri, bæði sérhæfðari og 

fjölbreyttari störfum úr að velja. Hefur þessi þróun haft það í för með sér að sveitir landsins 

og minni þéttbýlisstaðir hafa þurft að glíma við viðvarandi fólksfækkun. Sérstaklega þeir 

staðir sem liggja verulega fjarri þéttbýlisstöðum, þar sem ekki er hagkvæmt fyrir íbúa að 

sækja vinnu sem og- verslun og þjónustu (Byggðastofnun, 2008). Sá aldurshópur á Íslandi 

sem flytur oftast búferlaflutningum milli landshluta er fólk á aldrinum 20-35 ára. Oft er um að 

ræða barnafjölskyldur sem gerir byggðarlögum á landsbyggðinni erfitt fyrir að stækka þegar 

fram líða stundir (Stefán Ólafsson, 1997). 

Sú byggðarþróun sem hefur átt sér stað á Íslandi er að mörgu leyti frábrugðin því mynstri sem 

fyrirfinnst í vestrænum ríkjum af því leyti hvernig fólksflutningar á Íslandi dreifast nær 

eingöngu á höfuðborgarsvæðið og nálæg þéttbýli í akstursfæri frá höfuðborginni. Á meðan 

einkenni byggðarþróunar í nágrannalöndum Íslands hefur verið á þá leið að fólk flyst 

búferlum úr sveit eða minni þéttbýlistöðum til nokkurra stóra þéttbýliskjarna sem myndast 

hafa á nokkrum stöðum, víðsvegar í löndunum. Um miðja tuttugustu öld fór fyrst að bera á 

verulegum búferlaflutningum Íslendinga til höfuðborgarsvæðisins. Síðan dró úr þessari þróun 

á nýjan leik og virtist jafnvægi hafa náðst um tíma. Upp úr 1980 fór búferlaflutningum til 

höfuðborgarsvæðisins að aukast á nýjan leik á meðan íbúum á landsbyggðinni fór að fækka 

(Rúnar Hermansson, 2014). Fólksfækkun á landsbyggðinni hefur farið ört vaxandi allt til 

dagsins í dag (Hagstofa Íslands, 2014). Að sama skapi hefur atvinnutækifærum á 

landsbyggðinni fækkað og þau orðin fábreyttari. Í dag byggist afkoma byggðarlaga á 
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landsbyggðinni að miklu leyti á sjávarútvegi auk störfum tengdum þjónustu (Byggðastofnun, 

2000).  

Helstu ástæður búferlaflutninga á Íslandi voru reifaðar í skýrslu eftir Stefán Ólafsson frá árinu 

1997 fyrir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Þar sem fram kemur að helstu ástæður 

búferlaflutninga Íslendinga hafa verið þættir eins og atvinnulíf, aðgengi að verslun og 

þjónustu, menning og afþreying, húsnæðismál og samgöngur (Stefán Ólafsson, 1997).  

2.5 Atvinnulíf 

Staða atvinnulífs gegnir lykilhlutverki í hverju byggðarlagi. Sveiflur í atvinnulífi hafa gjarnan 

verið einkennandi fyrir minni þéttbýli, sérstaklega á landsbyggðinni en þær hafa áhrif á 

framboð atvinnu og getur verið mismikið á hverjum tíma milli byggðarlaga. Þá hafa þættir 

eins og launakjör einstaklinga og hvort atvinnuúrval sé fjölbreytt eða fábreytt í viðkomandi 

þéttbýli töluverð áhrif á byggðarþróun innan byggðarlagsins (Karl Benediktsson og Hjalti 

Nielsen, 2008).  

2.6 Verslun og þjónusta 

Verslun og þjónusta er afar mismunandi milli þéttbýlisstaða á Íslandi og helst gjarnan í hendur 

við stærð þeirra. Því stærra þéttbýli, því meira úrval af verslun og þjónustu. Ef stutt er í næsta 

stóra þéttbýlisstað þar sem ríkir hátt þjónustustig og margskonar fjölbreytt þjónustu álíta íbúar 

í smærri þéttbýlum þjónustustigið á sínum stað viðunandi þó lítið sé, þurfi þeir að aka stutta 

vegalengd til þess að geta notfært sér hátt þjónustu stig sem nærliggjandi þéttbýli býður uppá 

(Karl Benediktsson og Hjalti Nielsen, 2008).  

2.7 Menning og afþreying 

Fjölbreytt úrval menningar og afþreyingar í þéttbýli skiptir máli í augum margra. Er þá átt við 

framboð af menningarstofnunum, kaffihúsum, skemmtanalífi, líkamsrækt, sundlaug, 

félagsheimili, tómstundir og fleira.  Þróun framboðs á menningu og afþreyingu hefur farið ört 

vaxandi á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum í kjölfar aukinnar þéttbýlismyndunnar. Í 

skýrslu Stefáns Ólafssonar kemur fram að beint samband sé á milli stærðar þéttbýlis og 

ánægju íbúa viðkomandi svæðis hvað varðar framboð á menningartengdum uppákomum og 

úrval afþreyingu (Stefán Ólafsson, 1997).   

2.8 Húsnæðismál  

Húsnæðismál og ástand húsnæðismarkaðar í viðkomandi byggðarlagi hefur áhrif á 

byggðarþróun hvað varðar framboð og verð á hentugu húsnæði. Einnig hefur val á húsnæði 
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beina tengingu við staðsetningu og samgöngur í byggðarlaginu. Fólk sem hefur aflað sér 

menntunar hefur almennt meiri möguleika til þess að flytja en því meiri tekjur sem 

einstaklingar hafa yfir að ráða því auðveldara eiga þeir með að ráða við þann kostnað sem 

fylgir búferlaflutningum (Karl Benediktsson og Hjalti Nielsen, 2008). 

2.9 Samgöngur 

Samgöngur teljast nauðsynlegur þáttur fyrir íbúa hvers byggðarlags í því ljósi hversu langan 

veg þeir þurfa að fara til þess að sækja sér hina ýmsu þjónustu, t.d verslun, 

heilbrigðisþjónustu og aðra þjónustu.  (Stefán Ólafsson, 1997).  

2.10 Tengsl byggðarþróunar  á Íslandi við sjávarútveg 

Saga sjávarútvegs og byggðarþróunar á Íslandi er nátengd. Árið 1900 störfuðu flestir 

íslendingar við landbúnað og bjuggu í sveitum. Á þessum tíma voru jarðir í nálægð við sjó 

taldar þær verðmætustu til búsetu. Það átti síðar eftir að hafa mikil áhrif á byggðarþróun í 

framtíðinni á Íslandi (Aron Óttar Traustason, 2010). Hvað varðar búferlaflutninga í gamla 

íslenska sveitasamfélaginu voru flutningar algengastir á milli sveita, en þó var lítillega farið 

að bera á flutningum til þéttbýlisstaða og borga (Stefán Ólafsson, 1997). Þegar árin liðu fór 

sjávarútvegur að eflast í upphafi 20 aldar sem aðal atvinnuvegur þjóðarinnar með tilkomu 

vélarvæðingu í íslenskum fiskiskipum. Í kjölfarið streymdi fólk úr sveitum aðallega til 

nálægra sjávarþorpa. Uppgangur minni þéttbýlisstaða var mikill á þessum tíma og ástæðuna 

mátti aðallega rekja til nálægðar við gjöful fiskimið auk þess sem næga vinnu var að fá bæði 

til sjós og lands. Á þessum árum höfðu sjávarþorpin talsverða yfirburði yfir stærri 

þéttbýlisstaði varðandi samkeppni um atvinnuuppbyggingu og vinnuafl (Gylfi Magnússon, 

1997). Með tímanum stækkaði þáttur sjávarútvegs í íslensku atvinnulífi og hafði sífellt aukin 

áhrif á hag þjóðarinnar. Útgerðir og sveitarfélög tóku gjarnan höndum saman um 

atvinnureksturinn í sínu byggðarlagi. Stofnaðar voru bæjarútgerðir víða um land og lögðu 

sveitarfélög inn fjármuni til þess að styrkja atvinnu- og verðmætauppbyggingu í sínu 

byggðarlagi. Rekstur bæjarútgerðanna gekk misvel og þurftu sveitarfélög þá oft að leggja inn 

fjármagn til þess að tryggja undirstöðu rekstrarins (Guðmundur Ásgeirsson, 2012).   

Á árunum í kringum 1970 var togaraútgerð einkennandi fyrir stærri þéttbýlisstaði á meðan 

bátaútgerð var stunduð í minni byggðarlögum. Uppúr 1980 var svo mikill vöxtur í greininni 

að stjórnvöld ákváðu að heimila lánaúthlutanir til útgerða. Með því gátu stjórnvöld stjórnað 

uppgangi sjávarútvegs í byggðum landsins. Þannig gátu þau fylgst með hvaða byggðir fengu 

úthlutað lán og hvaða byggðarlög fengu t.d ný skip og frystihús. Stjórnvöld lögðu áherslu á að 



	   11 

þessar lánaveitingar myndu dreifast sem víðast um byggðir landsins og skapaði það mikinn 

vöxt í atvinnulífi þjóðarinnar sérstaklega í minni byggðarlögum við sjávarsíðuna. Þessi ár ríkti 

mikill uppgangur í flestum sjávarbyggðum en jafnframt var farið að bera á talsverði ofveiði. 

Árið 1983 kom svo út svört skýrsla frá hafrannsóknarstofnun þess efnis að þorskstofninn væri 

nánast að hruni kominn. Í kjölfarið var komið á nýju fiskveiðistjórnunarkerfi; 

aflamarkskerfinu eða kvótakerfinu árið 1984. Kom það í staðinn fyrir skrapdagakerfið sem 

hafði verið við lýði árin 1978-1983. Þetta nýja kerfi hafði það í för með sér að hvert skip hafði 

ákveðið aflahámark til veiða á hverju fiskveiðitímabili. Í upphafi var kvótinn ekki 

framseljanlegur. Því var svo breytt árið 1991 með það að markmiði að auka hagræðingu í 

greininni og skipuleggja veiðarnar betur. Kvótaframsalið var og er mjög umdeilt en fyrir þann 

tíma þurftu sveitastjórnir og útgerðir í viðkomandi byggðarlagi að samþykkja framsal á 

kvótanum ef hann skyldi færast til á milli byggðarlaga. Með tilkomu kvótakerfisins safnaðist 

kvótinn saman á færri hendur og færri byggðarlög með tímanum (Guðmundur Ásgeirsson, 

2012). Að margra mati var kvótakerfið helsta ástæða þess að landsbyggðinni tók að hnigna og 

íbúafækkun á landsbyggðinni jókst. Mikil fækkun varð á störfum í sjávarútveg á 

landsbyggðinni og mun koma til með að fækka en fremur á komandi árum (Byggðastofnun, 

2008). Ástæður búferlaflutninga eru þó ekki endilega eingöngu atvinnulegs eðlis heldur eru 

ástæðurnar mismunandi við ákvörðunartöku einstaklinga þegar fólk flytur búferlum (Karl 

Benediktsson og Hjalti Nielsen, 2008).   

3. Knattspyrna 
Í þessum kafla verður farið yfir mikilvæg þáttaskil varðandi mótunarár knattspyrnu í 

heiminum. Þá verður saga Íslenskrar knattspyrnu til umfjöllunar með sérstakri áherslu á 

þátttöku knattspyrnufélaga úr fámennari byggðarlögum með færri íbúa en 1000 manns á 

Íslandsmóti karla í knattspyrnu. Þá verður komið inn á hvaða vandamál snúa að félögunum 

varðandi rekstur knattspyrnufélags í fámennu byggðarlagi. Auk þess sem skoðuð er saga 

fjögurra knattspyrnufélaga af Norðurlöndunum sem koma úr fámennum byggðarkjörnum og 

komið inn á ástæður þess hvernig liðin fóru að því að njóta velgengni í sínum heimalöndum 

þrátt fyrir fámennið.   

3.1 Mótunarár Knattspyrnu 

Knattspyrna er ein af þeim íþróttum sem nýtur hvað mestrar hylli almennings á heimsvísu 

(Sepp Blatter, 2014). Elsta afbrigði knattspyrnu má rekja til Kína, en á þriðju öld var lagt 

stund á leik sem gekk undir nafninu Cuju eða Tsu' Chu og er sá leikur viðurkenndur af FIFA 
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sem elsta útfærsla leiksins (Tryggvi Kristjánsson, 2015). Knattspyrna í núverandi mynd á 

hinsvegar rætur að rekja til Englands. Fyrstu knattspyrnureglurnar sem mótuðu leikinn til 

frambúðar voru samþykktar í Cambridge árið 1848 en fyrir þann tíma var knattspyrna spiluð 

með ýmsum útfærslum aðallega af almúganum. Í kjölfarið hélt knattspyrna áfram að þróast og 

stofnuð voru knattspyrnulið víðsvegar um Bretlandseyjar til að byrja með og síðar á 

alheimsvísu (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á Friðþjófsson, 1997). Stofnun Enska 

knattspyrnusambandsins árið 1863, sem eru einskonar regnhlífasamtök fyrir enska 

knattspyrnu, markaði tímamót. Enska knattspyrnusambandið vann markvisst að því að breiða 

út leikinn og stuðlaði þannig að uppgangi knattspyrnu á Englandi. Það tók knattspyrnu um 

fjóra áratugi að slíta barnskónum þar til fyrsta opinbera deildarkeppnin á Englandi fór fram.  

Það var árið 1888 og lauk með sigri Preston North End (Murphy & Waddington, 2004). 

Vinsældir leiksins héldu áfram að breiðast út og fleiri þjóðir settu á fót deildarkeppnir í sínum 

löndum. Það var síðan frakkinn Jules Rimet sem fékk þá hugmynd í kringum 1920 að etja 

saman öllum sterkustu knattspyrnuþjóðum á heimsvísu saman i einni keppni til þess að útkljá 

hvaða þjóð stæði öðrum fremur á vígvelli knattspyrnunnar. Þessi hugmynd varð að veruleika 

og árið 1930 fór fyrsta heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu fram í Úrúgvæ (FIFA, 2009) 

3.2 Knattspyrna í fámennum þéttbýlum og ávinningur af hennar hálfu. 

Íþróttaiðkun hverskonar er vettvangur fyrir félagsleg samskipti innan samfélaga og hjálpa til 

við að sigrast á félags- og menningarlegum mismun íbúa (Atherley & Tonts, 2005). Þá stuðlar 

hreyfing að jákvæðum líkamlegum ávinningi í formi bættrar heilsu og stuðlar að lækkaðri 

sjúkdóms- og dánartíðni af völdum kyrrsetu, auk þess sem skipulögð hreyfing innan hópa 

stuðlar að því að brjóta niður félagslega einangrun einstaklinga (Landlæknir, 2015). 

Íþróttafélög sem- og önnur félagasamtök eru víða talin einn af miðpunktum félagslegra 

samskipta í dreifbýlum. Þeir íbúar sem ekki taka þátt í einhverskonar skipulagðri 

íþróttastarfsemi (annað hvort sem leikmenn eða áhorfendur) hafa oft tilhneigingu til að 

einangrast sem getur haft áhrif á daglegt líf einstaklinga þeirra varðandi félagslaglíf og 

upplýsingaflæði (Atherley & Tonts, 2013). Þá getur iðkun íþrótta haft í för með sér 

forvarnargildi (Byggðarstofnun, 2009). Auk þess sem iðkendur læra að fylgja leikreglum sem 

hefur uppeldislegt gildi sem yngsta kynslóðin getur dregið lærdóm af. Íþróttir eru í raun 

menningarlegt fyrirbæri sem myndar samheldni og samhug meðal fólks (Gunnar Stígur 

Reynisson, 2009). Þá geta knattspyrnufélög úr dreifbýli veitt ungu heimafólki tækifæri til að 

keppa fyrir hönd síns byggðarlags og hjálpa því þannig að viðhalda tengingu við samfélagið 

þegar fram líða stundir (Atherley & Tonts, 2013).  
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3.3 Knattspyrnufélög úr fámennum byggðarkjörnum á Norðurlöndum sem hafa notið 

velgengni.  

Þrjú bæjarfélög á Norðurlöndunum, Sogndal frá Noregi, Herfölge frá Danmörku og 

Åtvidaberg frá Svíþjóð hafa öll náð eftirtektarverðum árangri á síðustu áratugum og jafnvel 

unnið meistaratitla í sínum löndum. Bæjarfélögin sem um ræðir telja á bilinu 7.000-8.000 íbúa 

sem þykir ekki há íbúatala hlutfallslega miðað við íbúatölur bæjarfélaganna og borganna sem 

þau eru í samkeppni við. Ástæður velgengi og einkenni þessara knattspyrnufélaga verða 

reifaðar hér að neðan: 

3.3.1 Sogndal 

Knattspyrnufélagið Sogndal er dæmi um hvernig aukin fjárfesting í knattspyrnu getur breytt 

knattspyrnu frá leik 22 leikmanna í það að verða hugmyndarík dreifbýlisþróun. 

Knattspyrnufélagið Sogndal í samvinnu við bæjaryfirvöld á svæðinu hafa stuðlað að 

markaðsvæðingu á þorpinu Sogndal sem stað fyrir íþróttir, þróun og nýsköpun fyrir skapandi 

ungt fólk. Knattspyrnufélagið Sogndal hefur þrátt fyrir fámenni og staðsetningu svæðisins 

sýnt það og sannað að knattspyrna nútímans getur tekið forystuhlutverk í byggðarþróun og 

breytingum innan samfélagsins. Þar sem félagið laðar að fjárfesta, styrktaraðila og þekkingu 

frá opinberum aðilum sem og- einkaaðilum (Arnt Fløysant og Stig-Erik Jakobsen, 2007).  

Í bænum Sogndal í Noregi búa um 7.500 íbúar sem þykir ekki fjölmennt á Norskan 

mælikvarða. Samfélagið er staðsett við Sognefjord í Sogn og Fjordane sýslu á vesturströnd 

Noregs (Norway.no, e.d). Frá upphafi gegndi bærinn lykilhlutverki vegna staðsetningar sinnar 

sem miðstöð samskipta, verslunar og þjónustu á Sognefjord svæðinu. Bærinn Sogndal er langt 

frá því að vera þekktasti þéttbýlisstaður Noregs og langt frá því að vera sá mest umtalaðasti 

(Arnt Fløysant og Stig-Erik Jakobsen, 2007).  

Margir Norðmenn höfðu aldrei heyrt á bæinn minnst né knattspyrnufélagið Sogndal fyrr en 

liðið komst óvænt í úrslitaleik Norsku bikarkeppninnar árið 1976 þar sem félagið beið lægri 

hlut. Á þeim tíma lék liðið í 3 efstu deild Noregs. Þetta frækna afrek varð til þess að fólk í 

Noregi fór í auknum mæli að tengja svæðið við knattspyrnu. Árangrinum var fylgt eftir með 

mikilli uppbyggingu íþróttamannvirkja í Sogndal. Auk þess sem forgangsröðun á 

enduruppbyggingu samfélagsins mótaðist í kjölfarið af íþróttum og menntun. Þessi árangur 

hafði mikinn meðbyr í för með sér að því leytinu til að árið 1981 komst félagið í fyrsta sinn 

upp í efstu deild Noregs. Hinsvegar féll liðið ári seinna og náði ekki að vinna sér sæti í 

Norsku úrvalsdeildinni aftur fyrr en árið 1988. Síðan þá hefur félagið alls leikið 13 sinnum í 
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Norsku úrvalsdeildinni. Þó svo að félagið hafi ekki unnið veigamikla titla á þessum 13 árum 

telst árangurinn eftirtektarverður í ljósi fjölda íbúa í byggðarlaginu og hefur félagið skapað sér 

nafn í Noregi sem litla landsbyggðarliðið (Arnt Fløysant og Stig-Erik Jakobsen, 2007). 

Knattspyrnufélög í fremstu röð þurfa að halda úti umtalsverðum rekstri með því að fjárfesta í 

þjálfun, þekkingu og leikmönnum til þess að vera samkeppnishæf. Auk þess að að fjárfesta í 

aðstöðu, búnaði, ferðalögum og ýmiskonar viðburðum tengdum kappleikjum ásamt fleiri 

útgjaldaliðum (Atherley & Tonts, 2005). Vöxtur í starfsemi knattspyrnufélagsins Sogndal og 

uppbygging íþróttaaðstöðu hafði þrátt fyrir það jákvæð áhrif á aukna veltu félagsins á árunum  

1995 – 2005. En veltan fór úr því að vera 6,6 milljónir NOK upp í 20 milljónir NOK árið 

2005. Sem telst mikill ávinningur í ljósi þess að nokkur rótgróin knattspyrnufélög í Noregi 

jafnt sem í Evrópu stóðu höllum fæti fjárhagslega á þessum tíma og gera enn í dag vegna 

offjárfestinga í rekstri knattspyrnufélaga. Frá því að félagið komst fyrst í efstu deild hefur 

félagið byggt upp innviði félagsins hægt og rólega. Státar nú félagið af knattspyrnuleikvangi 

sem tekur 5.500 manns í sæti, tveimur innanhús knattspyrnuhöllum og tveimur 

æfingasvæðum. Í dag hefur knattspyrnufélagið Sogndal yfir að ráða æfingaaðstöðu sem er í 

mun hærri gæðaflokki en nágrannafélag þeirra Brann frá Bergen þar sem búa um 270.000 

íbúar. Háskólinn á svæðinu nýtur góðs af velgengni knattspyrnufélagsins en Háskólinn leggur 

mikla áherslu á íþróttir og heldur úti einu virtasta íþróttafræðinámi í Noregi. 

Knattspyrnufélagið nýtur einnig góðs af þessu samstarfi við Háskólann þess efnis að 

Háskólinn tekur að sér ýmis verkefni fyrir félagið eins og að hanna keppnisbúninga, merki 

félagsins og önnur verkefni tengd arkitektúr, auk þess sem knattspyrnufélagið Sogndal sækir 

ýmsa fræðilega þekkingu til Háskólans í þágu félagsins. Einnig hefur félagið um árabil verið 

stærsti aðilinn í sköpun iðnaðarverkefna á svæðinu og lagt grunninn að fjölmörgum 

atvinnutækifærum fyrir íbúa svæðisins (Arnt Fløysant og Stig-Erik Jakobsen, 2007).  

3.3.2 Saga Herfölge 

Árið 1921 var stofnað knattspyrnufélag í smábænum Herfölge í Danmörku sem telur í dag um 

7.000 íbúa. Herfölge er dæmi um knattspyrnufélag sem alla tíð lagði mikla áherslu á 

markmiðasetningu og stefnumótun sem skilaði sér þegar fram liðu stundir (Hb1921.dk, e.d). 

En markmiðssetning í tengslum við íþróttir og íþróttafélög er notuð til þess að auka áhugahvöt 

einstaklinga í þeim tilgangi að bæta frammistöðu þeirra. Einnig veita markmið einstaklingum 

innblástur og leiðbeina einstaklingum og jafnvel íþróttafélögum leiðina að settu marki 

(Weinberg og Gould, 2011). Allt frá stofnun félagsins lagði félagið árherslu á að öll umgjörð 

og þjálfun á vegum Herfölge væri fagleg. Mikið kapp var lagt á að skapa börnum jafnt sem 
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fullorðnum góðar aðstæður til íþróttaiðkunar og lagt var upp með að allur aðbúnaður félagsins 

væri fyrsta flokks til að stunda knattspyrnu. Á mótunarárum félagsins virtist hinsvegar áhugi á 

knattspyrnu takmarkaður hjá yngri kynslóðinni í Herfölge sem olli stjórnarmönnum félagsins 

þungum áhyggjum. En forystumenn félagsins höfðu vonast eftir góðum undirtektum meðal 

barna þar sem reynsla nærliggjandi knattspyrnufélaga sýndi að knattspyrna væri aðlaðandi 

íþrótt fyrir ungt fólk. Helsta ástæða fyrir þessari kyrrstöðu félagsins hjá yngri kynslóðinni er 

talið vera vegna þess að félagið hafi upphaflega vanrækt æskulýðsstarfið á kostnað 

meistaraflokks félagsins. Árið 1951 tók félagið við sér og stofnaði æskuliðshreyfingu undir 

forystu John Hansen. Fljótlega skráðu 75 ungmenni sig til leiks. Á árunum 1951 til ársins 

1960 óx knattspyrnufélagið Herfölge jafnt og þétt, bæði yngri flokkar og meistaraflokkur 

félagsins. Í kjölfarið lagði Herfölge mikið kapp á að bæta alla aðstöðu sína til muna og lögð 

var sérstök áhersla á að þróa yngri flokkana sem á þessum tíma hafði því miður ekki jafn góð 

áhrif á eldri flokkana. Árið 1978 lýsti eigandi félagsins, Gudmund Jørgensen því yfir að 

félagið myndi leggja áherslu á faglegan fótbolta í því skyni að bæta ímynd knattspyrnu, 

sérstaklega í Herfölge. Æfingasvæðið var stækkað og stefnumótun félagsins var endurmetin 

með það að markmiði að ná eins langt og kostur var (Hb1921.dk, e.d). 

Þessi stefnumótun skilaði því að innan tveggja ára. En árið 1980 var félagið komið í efstu 

deild Danmerkur. Félagið hins vegar féll úr efstu deildinni ári síðar. Þrátt fyrir það hélt félagið 

áfram að vinna að því að koma liðinu aftur upp í efstu deild og eftir tveggja ára dvöl í næst 

efstu deild komst félagið aftur upp í efstu deild árið 1984 og hélt sæti sínu í efstu deild í sjö 

ár. Á þessum árum hafði velgengni félagsins mikil áhrif íbúa bæjarins og fór áhugi á 

knattspyrnu í bænum ört vaxandi. Á sama tíma fór yngri flokkum félagsins einnig að ganga 

betur og lagði félagið sérstaka áherslu á að vinna með hæfileika ungra leikmanna sem skilaði 

góðum árangri þegar fram liðu stundir. Mikið var lagt upp úr því innan raða Herfölge að 

verðlauna unga leikmenn fyrir að sýna frambærilega hæfileika á knattspyrnuvellinum með 

það að markmiði að efla vilja þeirra barna til að standa sig vel og halda áfram að þroskast í 

sinni íþróttagrein. Félagið einsetti sér það þrátt fyrir fámenni byggðarlagsins að vinna hörðum 

höndum að því að gera ungmennin með þeim bestu í landinu. Sem seinna gerði það að 

verkum að ungir og efnilegir leikmenn sem spiluðu með Herfölge náðu margir hverjir að spila 

með A landsliði og yngri landsliðum Danmerkur (Hb1921.dk, e.d). 

Eftir að liðið hafði fallið úr efstu deild árið 1990 gekk erfiðlega að koma liðinu aftur upp í 

efstu deild á nýjan leik og við tóku fimm mögur ár í næst efstu deild. Það var síðan árið 1995 

að liðinu tókst að tryggja sér sæti í efstu deild Danmerkur á nýjan leik. Liðið hélt áfram að 
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styrkjast og ekki leið á löngu fyrr en félagið var byrjað að blanda sér í toppbaráttu Dönsku 

úrvalsdeildarinnar meðal liða á borð við stórlið Bröndby og FC Köbenhavn sem bæði koma 

frá Kaupmannahöfn (Hb1921.dk, e.d). Árangur liðsins vakti athygli víða þrátt fyrir fámenni 

bæjarfélagsins og fékk liðið á sig viðurnefnið "Litlu bónda strákarnir" í Dönskum dagblöðum 

(The Telegraph, 2000). Það kom svo að því fimmtudaginn 25. maí árið 2000 að markmið 

félagsins náðust og draumar þess rættust þess efnis að vinna Danska meistaratitilinn undir 

stjórn spilandi þjálfarans John Faxe Jensen. Varð Herfölge því fámennasta bæjarfélag í sögu 

Dönsku úrvalsdeildarinnar til þess að vinna keppnina. Með því að sigra Dönsku úrvalsdeildina 

vann félagið sér einnig þáttökurétt í Meistaradeild Evrópu ári síðar þar sem sterkustu lið 

Evrópu leiða saman hesta sína (Hb1921.dk, e.d). Liðið hóf leik í þriðju umferð keppninnar 

árið eftir og fékk liðið hugsanlega sterkustu mótherja sem völ var á eða Skoska stórveldið 

Glasgow Rangers. Leikar fóru svo að Glasgow Rangers vann báða leikina 3-0 og samanlagt 6-

0. Þar með lauk þátttöku Herfölge í Meistaradeild Evrópu í fyrsta og síðasta sinn (The 

Telegraph, 2000). Vonbrigðin héldu áfram að dynja yfir Litlu bónda strákana því á sínu fyrsta 

tímabili sem ríkjandi Danskir meistarar og fulltrúar Danmerkur í Meistaradeild Evrópu féll 

félagið úr Dönsku úrvalsdeildinni (Hb1921.dk, e.d).  

Knattspyrnufélagið frá Herfölge náði aldrei aftur sömu hæðum og félagið náði í kringum 

síðustu aldarmót. Eftir fall félagsins úr Dönsku úrvalsdeildinni árið 2000, einungis ári eftir að 

liðið sigraði hana, varð á brattan að sækja fyrir Herfölge. Með tímanum varð sífellt augljósara 

að staðallinn í knattspyrnuheiminum var að breytast eftir því sem peningar fóru að skipta 

meira máli í knattspyrnu. Þau lið sem settu peninga í knattspyrnulið sín gekk hlutfallslega 

betur heldur en hinum liðunum sem gerðu það ekki í jafn miklum mæli. Litaðist árangur 

Herfölge í Dönsku deildarkeppninni á næstu árum af því. Árið 2008 hófst síðan vinna við að  

sameina félagið við nágranna sína Køge BK en Køge er bær með 35.000 íbúum. Með það 

fyrir augum að verða samkeppnishæfara knattspyrnulið. Þann 25. febrúar 2009 undirrituðu 

svo Køge BK og Herfölge Boldklub yfirlýsingu um samruna. Nýja liðið fékk nafnið HB/Køge 

og leikur í dag í næst efstu deild Danmerkur (Hb1921.dk, e.d).  

Knattspyrnufélagið Herfölge er dæmi um það að knattspyrnufélög úr fámennari 

byggðarlögum geta framkvæmt allt sem þau ætla sér með háleitri markmiðssetningu, 

stefnumótun, samvinnu og uppbyggingu yngri flokka tókst Herfölge að skapa eitt sterkasta 

knattspyrnulið Danmerkur á sínum tíma. 
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3.3.3 Saga Åtvidaberg 

Knattspyrnufélagið Åtvidaberg var stofnað 1. Júlí 1907. Í Åtvidaberg búa um 7000 manns í 

dag sem gerir félagið að fámennasta byggðarkjarna í Svíþjóð sem hefur orðið Sænskur 

meistari (Atvidabergsff.se, e.d). Saga félagsins er til marks um það hvernig einstaklingar með 

mikla innri áhugahvöt ásamt miklum fjármunum geta umturnað gengi knattspyrnuliðs frá því 

að sigla lygnan sjó í neðstu deildunum upp í það að verða meistarar í sínu heimalandi. En 

innri áhugahvöt fær einstaklinga til þess að vinna að og verja tíma í áhugamál sín í þágu sjálfs 

sín og annarra sem veitir viðkomandi einstakling skemmtun, vellíðan og ánægju (Lee, 

McInerney, Liem & Ortiga, 2010). 

 Fyrstu árin spilaði félagið í fimmtu efstu deild Svíþjóðar og stóð liðið í stað allt til ársins 

1929 þar til kaupsýslumaður frá Åtvidaberg að nafni Elof Ericson sem síðar átti eftir að verða 

forseti Sænska knattspyrnusambandsins var staðráðinn í því að umturna gengi liðsins og koma 

liðinu til vegs og virðingar. Hans fyrsta verk var að taka sæti í stjórn liðsins og hafði síðar 

frumkvæðið að því að aðskilja hluta félagsins og myndaði nýtt félag utan um meistaraflokk 

félagsins eingöngu. Elof sá að eitthvað þyrfti að breytast til þess að liðið næði markmiðum 

sínum (Atvidabergsff.se, e.d). Elof átti auk þess farsælt fyrirtæki í Åtvidaberg sem hét Facit á 

þessum tíma þar sem stór hluti bæjarbúa vann (Sandström, 2013). Með þessum hætti var Elof 

fær um að koma með auka fjármagn inn í félagið. Félagið tók í kjölfarið þá stefnu að ráða 

útsendara í vinnu til að finna góða leikmenn á landsvísu. Þar sem allir leikmenn voru á 

þessum tíma áhugamenn gat félagið boðið vel með því að bjóða þeim gott starf í Facit 

verksmiðjunni og gat hann með því gert félagið að aðlaðandi kosti fyrir leikmenn að spila 

fyrir liðið. Einnig réði félagið erlendan þjálfara til liðsins og þar með byrjuðu hjólin að rúlla 

(Atvidabergsff.se, e.d). 

Frá árinu 1929 byrjaði félagið hægt og rólega að klifra upp Sænsku deildarkeppnina eina af 

annarri og var um tíma orðið að stöðugu liði í næst efstu deild Svíþjóðar (Atvidabergsff.se, 

e.d). Eftir dauða Elof Ericsons árið 1961 tók sonur hans, Gunnar Ericsson við bæði Facit 

verksmiðjunni og knattspyrnuliðinu Åtvidaberg (Sandström, 2013). Gunnar gaf föður sínum 

ekkert eftir, hélt áfram því starfi sem faðir hans skyldi eftir sig og hélt áfram að fá sterka 

leikmenn til félagsins. Árið 1967 með tilkomu sterkra leikmanna og öflugs kjarna leikmanna 

sem fyrir voru tryggði liðið sér sæti í Sænsku úrvalsdeildinni. Fyrstu þrjú árin náði þetta 

sterka lið að festa sig í sessi og lagði með því grunninn að gullöld félagsins. Tvö ár í röð, árin 

1970 og 1971 náði Åtvidaberg að sigra Sænsku bikarkeppnina sem gaf fögur fyrirheit um það 

sem koma skyldi. Það var svo árið 1975 að liðinu tókst svo að vinna Sænsku úrvalsdeildina í 
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fyrsta skipti í sögu félagsins og endurtóku leikinn ári seinna (Atvidabergsff.se, e.d). Liðið 

spilaði svo í Meistaradeild Evrópu árin 1975 og 1976. Í keppninni 1975 afrekaði liðið það að  

komast alla leið í 8 liða úrslit Meistaradeildar Evrópu þar sem liðið var slegið út af Spænska 

stórveldinu Barcelona 0-5 samanlagt (UEFA, 2014). Á sama tíma og gullaldartímabil 

Åtvidaberg stóð sem hæðst byrjaði að halla undan fæti hjá Facit verksmiðjunni sem hafði í 

gegnum árin fjármagnað rekstur félagsins að mestu leyti. Að lokum var fyrirtækið selt til 

Electrolux og með því missti Ericsson fjölskyldan fyrirtækið (Sandström, 2013). Í kjölfarið 

var á brattan að sækja hjá Åtvidaberg og missti liðið sterka leikmenn. Tveimur árum eftir að 

liðið varð Sænskur meistari féll svo liðið niður í næst efstu deild á nýjan leik. Næstu áratugina 

rokkaði liðið á milli efstu deildar og næst efstu deildar. Árið 1990 fór svo að ganga illa hjá 

liðinu og féll félagið þá alla leið niður í 3 efstu deild Svíþjóðar og virtist þá sem allur  vindur 

væri úr félaginu. Áhugi heimamanna á liðinu hafði þá dvínað verulega og einungis í kringum 

hundrað manns mættu á heimaleiki liðsins það ár. Þá áttuðu forystumenn félagsins sig á því 

að einhverju þurfti að breyta í innviðum félagsins (Atvidabergsff.se, e.d)  

Salan á Facit verksmiðjunni hafði haft sitt að segja þar sem félagið átti ekki lengur 

fjárhagslega traustan bakhjarl og reksturinn gekk brösuglega. Gripið var þá til þess ráðs að 

reyna að fá alla atvinnurekendur á svæðinu til þess að taka þátt í uppbyggingu félagsins á einn 

eða annan hátt í formi fjárveitinga eða að vinna að ýmsum verkefnum fyrir félagið. Mældist 

áhugi á þessu samvinnu verkefni vel fyrir og voru þeir aðilar sem höfðu aðkomu að 

verkefninu annt um að koma þessu sögufræga liði til metorða á nýjan leik. Með þessu 

samstillta átaki bæjarbúa tókst liðinu að vinna sér sæti í næst efstu deild á nýjan leik árið 1995 

auk þess sem áhugi bæjarbúi á félaginu hafði aftur aukist. Liðinu gekk erfiðlega að taka næsta 

skref í þá átt að komast aftur í úrvalsdeildina. Lék liðið næstu fjórtán árin í næst efstu deild 

þangað til liðið vann sér sæti í úrvalsdeildinni á nýjan leik. Í millitíðinni náði félagið samt að 

minna á sig þegar liðið komst í úrslitaleik Sænsku bikarkeppninnar árið 2005 og mætti þar 

ríkjandi Svíþjóðar meisturum Djurgarden. Leikurinn tapaðist 0-2 og þótti ekki síður 

merkilegur fyrir þær sakir að Djugarden og Åtvidaberg höfðu farið í samstarf tveimur árum 

áður og áttu á þessum tímapunkti í deilum. Samningurinn sem liðin gerðu sín á milli var á þá 

leið að Djurgarden sá Åtvidaberg fyrir leikmönnum sem komu til félagsins á lánssamningi á 

meðan Åtvidaberg vann sig út úr tímabundnum fjárhagserfiðleikum. Þetta samband endaði á 

afar stormasaman hátt þess efnis að Djurgarden fór fram á það að Åtvidaberg myndi flytjast 

búferlum til bæjarins Linköping í ljósi þess að hagkvæmara væri fyrir Djurgarden vegna 

fjarlægðar að senda leikmenn á lánssamningum til Linköping auk þess sem forsvarsmenn 
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félagsins þyrftu að ferðast styttri vegalend til þess að fylgjast með leikmönnum sínum. Þá átti 

Linköping átti ekki lið á þessum tíma í efstu deildum Svíþjóðar og töldu forsvarsmenn 

Djurgarden að allir aðilar myndu njóta góðs af þessum breytingum. Mætti þessi tillaga mikilli 

mótspyrnu af hálfu stuðningsmanna Åtvidaberg og var kröfunni hafnað. Djurgarden krafðist 

þá þess í stað að Åtvidaberg myndi greiða þeim fyrir hugsanlegt fjártjón sem félagið myndi 

hljóta vegna þessa. Endaði ágreiningur liðanna þannig að félögin slitu samstarfinu. Eftir 

sambandslitin við Djurgarden stóð liðið aftur á eigin fótum. Åtvidaberg til lukku hafði félagið 

unnuð sér sæti í Evrópukeppni félagsliða með því að komast í bikarúrslitaleikinn og hagnaðist 

félagið vel á þeirri þátttöku (Atvidabergsff.se, e.d). En í keppninni náði Åtvidaberg að leggja 

tvo andstæðinga af velli í en beið síðan lægri hlut samanlagt 0-8 í tveimur leikjum gegn 

Svissneska liðinu Grasshopers (UEFA, 2011). Þátttaka liðsins í Evrópukeppni blés aftur 

nýjum anda í félagið, stuðningsmenn og styrktaraðila. Auk þess sem félagið náði að vinna sig 

aftur upp í Sænsku úrvalsdeildina tveimur árum síðar í fyrsta skipti síðan árið 1982. Í dag 

leikur félagið ennþá í Sænsku úrvalsdeildinni (Atvidabergsff.se, e.d). 

4. Knattspyrna á Íslandi 
Það var árið 1895 sem knattspyrnan er talin hafa numið land á Íslandi með tilkomu Skotans 

James B. Ferguson sem starfaði til skamms tíma sem prentari hjá Ísafoldar prentsmiðju  (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á Friðþjófsson, 1997). Ferguson hafði kynnst knattspyrnu á 

Bretlandseyjum og kynnti hana fyrir hóp íslenskra drengja og hélt úti æfingum fyrir drengi á 

Melunum, forvera Melavallarins. Kenndi hann drengjunum reglur leiksins og undirstöðu 

atriði í knattspyrnu (Ellert B. Schram, 1999). Lítið var um keppnisgreinar á Íslandi á þessum 

tíma,  aðallega íþróttagreinar á borð við glímu, þjóðaríþrótt Íslendinga (Steinar J. Lúðvíksson, 

2012). Árið 1899 var fyrsta knattspyrnufélagið á Íslandi stofnað af ungum mönnum í 

Vesturbæ Reykjavíkur. Það félag fékk nafnið Fótboltafélag Reykjavíkur en breyttist síðar í 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur eða KR (Ellert B. Schram, 1999). Til að byrja með var KR eina 

knattspyrnufélagið og lék félagið aðeins kappleiki innbyrðis eða við áhafnir erlendra skipa 

sem hingað komu til lands í kringum aldamótin 1900 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á 

Friðþjófsson, 1997). Það var ekki fyrr en ÍR, Fram og Víkingur voru stofnuð árið 1908 að 

Fótboltafélag Reykjavíkur fékk samkeppni (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á Friðþjófsson, 

1997). Fyrsta Íslandsmótið í knattspyrnu fór þó ekki fram fyrr en árið 1912 á Melavellinum á 

vegum Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ) sem stofnað hafði verið sama ár og hafði í för með sér 

mikinn uppgang í íþrótta og æskulýðsstarfi á landinu (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Með 

stofnun ÍSÍ komst fastara mót á starfsemi íþróttafélaga í landinu, samdar voru leikreglur fyrir 
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allar íþróttagreinar innan vébanda félagsins sem þá voru stundaðar auk þess sem sambandið 

hafði eftirlit með öllum kappleikjum sem fram fóru innan sambandsins (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Á Friðþjófsson, 1997). 

Á þessu fyrsta Íslandsmóti voru þrjú lið skráð til keppni, K.R og Fram auk fulltrúa 

landsbyggðarinnar, Knattspyrnufélags Vestmannaeyja, forvera ÍBV (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Á Friðþjófsson, 1997). Áhugi eyjamanna á knattspyrnu hafði vaknað upp úr 

aldamótum og var knattspyrna leikin við hvert tækifæri í Vestmannaeyjum auk þess sem 

leiknir voru kappleikir við áhafnir erlendra skipa sem höfðu landlegu í Vestmannaeyjum 

(Stefán Pálsson, 2009). Úrslit fyrsta Íslandsmótsins varð á þá leið að K.R hampaði 

Íslandsmeistaratittlinum eftir 3-2 sigur á Fram. Knattspyrnufélag Vestmannaeyja uppskar ekki 

erindi sem erfiði á þessu fyrsta Íslandsmóti og urðu að gefa seinni leik sinn gegn Fram vegna 

manneklu. En þá höfðu 5 af 12 leikmönnum liðsins meiðst eftir fyrsta leikinn gegn K.R (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á Friðþjófsson, 1997). 

4.1 Saga knattspyrnu á landsbyggðinni 

Fyrsta Íslandsmótið í knattspyrnu árið 1912 var svanasöngur Eyjamanna í bili. Lauk þar með 

þátttöku knattspyrnufélaga af landsbyggðinni á Íslandsmóti eða þangað til Eyjamenn sendu 

aftur lið til keppni árið 1926 undir nafninu ÍBV. Á árunum 1926-1945 voru einungis tvö félög 

af landsbyggðinni sem sendu lið til leiks. Það voru ÍBV og ÍBA frá Akureyri. Á þessum árum 

fóru allir leikirnir á Íslandsmótunum fram í Reykjavík. Sem gerði landsbyggðarliðunum afar 

erfitt fyrir og oft liðu nokkur ár á milli þess sem Eyjamenn og Akureyringar sendu lið til 

keppni (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á Friðþjófsson, 1997).  

Á mótunarárum Íslandsmótsins í knattspyrnu höfðu landsbyggðarliðin keppt sín á milli á 

sérstökum landshluta mótum á vorin og haustin. Helstu ástæður þess að landsbyggðarliðin 

sendu ekki lið til keppni á Íslandsmótum voru erfiðar samgöngur auk þess sem kostnaðarsamt 

var að senda lið til keppni til Reykjavíkur. Auk þess sem menn tóku vinnu framyfir 

knattspyrnuiðkun, sérstaklega í sjávarplássunum. Til sveita gengu heyannir og almenn bústörf 

fyrir þrátt fyrir að áhuginn á íþróttinni væri víðsvegar mikill. Upp úr 1946 fóru knattspyrnulið 

af landsbyggðinni fyrst að setja svip sinn á Íslandsmótið í auknum mæli og spruttu liðin upp 

eitt af öðru víðsvegar um landið. Því er að miklu leyti að þakka stofnun Héraðssambandanna á 

árunum 1944-1946. Fyrir þeirra tilstuðlan voru nokkur dæmi um að félög úr nálægum 

byggðarlögum og strjálbýlum á landsbyggðinni sameinuðust undir merkjum síns 

héraðssambands (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á Friðþjófsson, 1997).  



	   21 

Það var ekki fyrr en 1946 sem Íþróttabandalag Akraness eða Í.A varð þriðja liðið af 

landsbyggðinni sem sendi lið í keppni. Það lið átti síðar eftir að verða eitt sigursælasta 

knattspyrnulið á Íslandi. Skagamenn náðu ekki að innbyrða sigurleik á Íslandsmótinu fyrstu 

fjögur árin. En það gerðist svo árið 1951 að Í.A varð fyrsta knattspyrnuliðið utan 

höfuðborgarsvæðisins til þess að sigra Íslandsmótið. Sigurganga Skagamanna hélt áfram 

næstu árin og alls unnu Skagamenn Íslandsmeistaratitilinn sex sinnum á árunum 1951-1960 

(Jón Gunnlaugsson, Sigtryggur Sigtryggson og Sigurður Sverrisson, 1984). Auk Skagamanna 

hafa alls þrjú knattspyrnufélög af landsbyggðinni hampað Íslandsmeistaratitlinum síðan. Þau 

eru Keflavík, Í.B.V og K.A. Skagamenn hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn oftast 

landsbyggðarliða eða alls 18 sinnum, Keflavík 4 sinnum, Í.B.V 3 sinnum og K.A einu sinni 

(Víðir Sigurðsson, 2014).  

Innan íþróttahreyfingarinnar voru miklar vonir bundnar við að liðum af landsbyggðinni tæki 

að fjölga árið 1955 þegar 2 deild karla var stofnuð. Þegar þarna var komið við sögu hafði 

knattspyrna fest rætur víðsvegar um landið og naut knattspyrnan sérstakra vinsælda á 

Héraðsmótum þar sem félög úr nálægum byggðarlögum hópuðust saman til keppni undir 

verndarvæng síns héraðssambands. Mikil gróska var á þessum tíma í íþróttum almennt í 

landinu og lögðu íþróttafélögin í landinu mikið kapp á að halda úti íþrótta-og 

æskulýðsnámskeiðum sem stuðlaði að auknum fjölda iðkennda og uppgangi íþrótta í landinu 

almennt. Árið 1955 bættust þó aðeins við Ísfirðingar og lið ÍS sem var sameinað lið 

Suðurnesjamanna. Fyrir í deildarkeppni voru þá ÍA, ÍBV og ÍBA. Liðum af landsbyggðinni 

fjölgaði hægt næstu árin. Lið Ungmennasambands Skagafjarðar, Reynis frá Sandgerði, 

Héraðssamband Suður-Þingeyinga, Héraðssambandið Skarphéðinn og Íþróttafélag 

Keflavíkurflugvallar bættust þó í hópinn nokkrum árum seinna. Það var ekki fyrr en árið 1966 

að knattspyrnufélögum af landsbyggðinni fór að fjölga umtalsvert. Árið 1966 bættust þrjú lið í 

hópinn þegar Selfoss, Skallagrímur og U.M.F.Ö frá Hveragerði skráðu sig til leiks. Ári síðar 

bættust svo við Bolungarvík, Mývetningur, Völsungur frá Húsavík og H.S.H frá Snæfellsnesi. 

Allir landshlutar höfðu á þessum tíma eignast fulltrúa á Íslandsmóti karla í knattspyrnu að 

undanskyldu Austurlandi. Það var síðan árið 1968 að stofnaður var sérstakur Austurlandsriðill 

í 3 deild karla þar sem 5 félög af Austfjörðum sendu lið til leiks. Þar með var hringnum lokað 

og áttu því allir landsfjórðungar fulltrúa á Íslandsmótinu í knattspyrnu. Í framhaldi að því hélt 

liðum af landsbyggðinni áfram að fjölga næstu áratugi og var mesti uppgangur í fjölgun liða 

af landsbyggðinni á árunum 1982-1986. Á þessum árum bættust við alls 36 lið af 
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landsbyggðinni. Þar af 27 knattspyrnufélög úr byggðarlögum með íbúum færri en 1000 manns 

(Víðir Sigurðsson og Sigurður Á Friðþjófsson, 1997).  

Mörg félög úr smærri þéttbýlum á landsbyggðinni náðu eftirtektarverðum árangri á landsvísu. 

Í efstu deild lék Víðir úr Garði árin 1985, 1986, 1987 og 1991. Þá lék Víðir til úrslita í 

Bikarkeppni KSÍ árið 1987 þar sem liðið tapaði fyrir Fram 5-0 (Stefán Pálsson, 2009). Leiftur 

frá Ólafsfirði spilaði einnig til úrslita í Bikarkeppninni árið 1998 en tapaði 2-0 gegn ÍBV. Auk 

þess lék Leiftur í efstu deild keppnistímabilið 1988 og á árunum 1995 - 2000 (Víðir 

Sigurðsson, 2000). Þá lék Völsungur frá Húsavík tvö tímabil í efstu deild árin 1987 og 1988. 

Skallagrímur úr Borgarnesi og Víkingur frá Ólafsvík áttu sömuleiðis skamma dvöl í efstu 

deild eða eitt ár hvort félag. Skallagrímur árið 1997 og Víkingur Ólafsvík árið 2013 (Víðir 

Sigurðsson, 2014). Í gegnum tíðina hafa knattspyrnumenn úr smærri byggðarkjörnum á 

landsbyggðinni verið áberandi í íslenskri knattspyrnu og einnig sem atvinnumenn í sterkustu 

deildum heims. Rannsókn frá árinu 2007 leiddi í ljós að 34% leikmanna í þremur efstu liðum 

efstu deildar karla það ár komu af landsbyggðinni (Guðni Sighvatsson og Helgi Jens Hlíðdal, 

2007). 

4.2 Leiftur frá Ólafsfirði 

Leiftur frá Ólafsfirði á sér merkilega sögu og er það félag úr fámennari byggðarlögum sem 

telja færri en 1000 manns á Íslandi sem hefur náð hvað bestum árangri í knattspyrnu, á 

árunum 1995 til 2000 (Fótbolti.net, 2011). Þessi ár munu seint renna íbúum Ólafsfjarðar úr 

minni, en Leifur frá Ólafsfirði afrekaði það að spila tólf leiki í Evrópukeppnum, komst í 

bikarúrslitaleikinn á Íslandi auk þess sem liðið endaði þrisvar sinnum í þriðja sæti í efstu 

deildar á Íslandi. Það sem réði miklu um þennan árangur voru öflugir knattspyrnumenn sem 

komu til Ólafsfjarðar víða af landinu og erlendis frá til þess að leika með liðinu. En Leiftur 

hafði yfir á að ráða sterkum fjárhagslegum styrktaraðilum. Öflug fyrirtæki eins og 

Hraðfrystihús Ólafsfjarðar, Fiskvinnslufyrirtæki Sæunnar Axels og Sparisjóður Ólafsfjarðar 

voru á staðnum á þessum árum sem gerði það að verkum að Ólafsfirðingar náðu að búa til eitt 

besta knattspyrnulið landsins á þessum árum (Fótbolti.net, 2011). 

Fyrsta ár Leifturs í efstu deild gekk vonum framar og endaði liðið í 5. sæti árið 1995. En þetta 

ár var liðið mestmegnis óbreytt frá árinu áður og treystu þeir á sama leikmannahóp og hafði 

komið liðinu upp í efstu deild (Víðir Sigurðsson, 1995). En leikmannahópurinn byggði að 

mestu leyti á heimamönnum og aðkomumönnum frá nálægum svæðum. Fyrir 

keppnistímabilið 1996 var Leiftursliðið stórhuga og ætlunin var að setja markið enn hærra 
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(Fótbolti.net, 2011). En fyrir tímabilið gengu margir öflugir leikmenn til liðs við Leiftur, á 

borð við Auðun Helgason, Izudin Daða Dervic og Rastislav Lazorik sem voru þá í hópi betri 

knattspyrnumanna í efstu deild. Sú breyting varð einnig á að liðið æfði yfir vetrartímann í 

Reykjavík en flutti sig svo yfir á Ólafsfjörð með vorinu og æfði þar (Víðir Sigurðsson, 1995). 

Þessi mikli liðsstyrkur skilaði strax árangri og endaði liðið í þriðja sæti efstu deildar árið 1996 

og unnu sér þar með rétt til að spila á næsta tímabili í Evrópukeppninni eða Intertoto 

keppninni svokölluðu sem þá var við lýði (Fótbolti.net, 2011) .  

Þessi árangur gaf tóninn fyrir það sem koma skyldi hjá félaginu og hélt félagið áfram að fá til 

sín sterka leikmenn af höfuðborgarsvæðinu sem voru sumir hverjir viðloðandi A-landslið 

Íslands í knattspyrnu á þessum árum. Þessi mikla leikmanna velta sem einkenndist af því að 

liðið fékk til sín knattspyrnumenn í hæsta gæðaflokki á Íslenskan mælikvarða varð til þess að 

liðið fékk á sig nafnið ,,Leiftur-keyptur” og festist það nafn við liðið næstu árin (Fótbolti.net, 

2011). 

Tímabilið 1997 endaði Leiftur annað árið í röð í þriðja sæti efstu deildar sem féll þó í 

skuggann á frammistöðu liðsins í Intertoto keppninni (Víðir Sigurðsson, 1997). Fyrsti leikur 

Leifturs í Evrópukeppninni var á móti Þýska stórveldinu Hamburger Sportverein og hefur lið 

Hamborgar sennilega aldrei spilað í minna bæjarfélagi en á Ólafsfirði. Fóru leikar á þá leið að 

Hamburger Sportverein sigraði leikinn 1-2 en lið Leifturs þótti þó sýna góða takta í leiknum 

gegn Þýska stórliðinu (Fótbolti.net, 2011). 

Í næsta leik í keppninni vannst síðan óvæntur sigur á útivelli gegn Danska liðinu OB 4-3. Eftir 

sigur á liði OB kom í kjölfarið naumt tap gegn Kaunas frá Litháen 2-3 (Mbl.is, 1997). Fyrir 

lokaleikinn í keppninni átti Leiftur enn möguleika á að komast áfram í keppninni. En 

lokaleikurinn var gegn Samsunspor frá Tyrklandi og var um hreinan úrslitaleik að ræða fyrir 

bæði lið um það hvort liðið færi áfram á í keppninni. Leiknum lauk með sigri Samsunspor 0-3 

og lauk Leiftur keppni í fjórða sæti Intertoto keppninnar þetta árið, fjórum stigum frá því að 

komast áfram í næstu umferð (Víðir Sigurðsson, 1997). 

Árið 1998 urðu þjálfaraskipti og tók Páll Guðlaugsson fyrrverandi þjálfari Færeyska 

landsliðsins við þjálfun liðsins. Miklar breytingar urðu á leikmannahópi Leifturs fyrir þetta 

tímabil og hurfu margir Íslendinganna sem spilað höfðu fyrir Leiftur á brott (Fótbolti.net, 

2011). Forráðamenn Leiftur brugðu þá á það ráð að fara nýjar leiðir í leikmannamálum og fór 

liðið út fyrir landsteinanna í leit að frekari liðstyrk. Páll Guðlaugsson nýtti sambönd sín í 

Færeyjum og fékk liðið til sín tvo Færeyska landsliðsmenn en auk Færeyinganna spilaði 
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Slóvaki, Dani, Nígeríumaður og Skoti með liðinu þetta tímabilið. Leiftur lauk keppni í fimmta 

sæti það árið á Íslandsmótinu. Auk þess lék liðið einnig í forkeppni Intertoto keppninnar þar 

sem Leiftur tapaði fyrir Úkraínska liðinu Vorskla Poltava 0-6 samanlagt (Víðir Sigurðsson, 

1998). Það afrek sem stóð hvað mest upp úr á þessu keppnistímabili var það afrek að liðið fór 

í fyrsta skipti í sögu félagsins í bikarúrslita leik þar sem liðið mætti Í.B.V. Talið er að 80% af 

íbúum Ólafsfjarðar hafi gert sér ferð til Reykjavíkur á úrslitaleikinn til að styðja sitt lið. 

Leiftur tapaði leiknum án endanum 0-2 þrátt fyrir hetjulega baráttu eftir að hafa spilað leikinn 

einum manni færri frá 35 mínútu (Fótbolti.net, 2011).  

Á keppnistímabilinu árið 1999 fjölgaði en knattspyrnumönnum í liði Leifturs sem komu 

erlendis frá og alls komu tíu erlendir leikmenn við sögu hjá liðinu þetta tímabilið. Þótti þessi 

stefna að sækja leikmenn erlendis frá hafa gefið góð raun árið áður. Var tekin ákvörðun um að 

halda því áfram og bæta í (Fótbolti.net, 2011). Þetta árið endaði Leiftur í þriðja sæti í efstu 

deild sem tryggði liðinu áframhaldandi sæti í Evrópukeppni (Víðir Sigurðsson, 1999). Liðið 

mætti einnig þetta sama ár Belgíska stórliðinu Anderlecht og tapaði illa á útivelli 6-1 fyrir 

framan 20.500 áhorfendur. Leiftur tapaði síðan síðari leiknum 3-0 sem fram fór á 

Akureyrarvelli þar sem UEFA gaf Leiftri ekki leyfi til þess að spila leikinn á Ólafsfirði þar 

sem áhorfendaaðstaða á Ólafsfjarðarvelli þótti ekki uppfylla nýjar kröfur UEFA þess efnis 

(Fótbolti.net, 2011).   

Ævintýrinu lauk svo hjá liðinu keppnistímabilið 2000 þar sem Leiftur endaði í neðsta sæti 

efstu deildar og féll þar af leiðandi úr efstu deild. Ástæðuna má rekja til þess að Leiftur var 

orðið mjög skuldugt félag og þurfti að halda að sér höndum varðandi útgjöld. Auk þess sem 

tveir af helstu styrktaraðilum félagsins, Hraðfrystihús Ólafsfjarðar og Útgerð Sæunnar Axels, 

höfðu orðið gjaldþrota árin 1997 og 1999 (Mbl, 1999). Þetta sama tímabil komu nokkrir 

leikmenn erlendis frá til liðsins fyrir tímabilið en þóttu ekki standa undir væntingum. Þrátt 

fyrir vonbrigðin sem fylgdu því að falla náði liðið sigra Luzern frá Sviss á dramatískan hátt í 

Intertoto keppninni. En leikar fóru 6-6 samanlagt og komst Leiftur áfram á fleiri mörkum 

skoruðum á útivelli. Í næstu umferð mætti liðið Franska félaginu Sedan en beið lægri hlut 2-5 

samanlagt. 

Eftir að ævintýrinu lauk lék Leiftur eitt keppnistímabil í næst efstu deild áður en liðið 

sameinaðist Dalvíkingum fyrir Íslandsmótið 2002 undir nafninu Leiftur/Dalvík og síðar 

Siglfirðingum árið 2006 undir nafninu KS/Leiftur (Fótbolti.net, 2011). Árið 2010 breytti 

KS/Leiftur svo um nafn og heitir í dag Knattspyrnufélag Fjallabyggðar(Fótbolti.net, 2010).   
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4.3 Sameiningar knattspyrnuliða 

.Knattspyrnufélög í dreifbýli má því flokka í annaðhvort staðbundin eða svæðisbundin 

knattspyrnufélög eftir því hvort sem þau tilheyra einu ákveðnu byggðarlagi eða ákveðnu 

svæði. Sameining knattspyrnufélaga í smærri dreifbýlum getur haft bæði jákvæð og neikvæð 

áhrif á aðgengi íbúa á þátttöku þeirra í íþróttum. Við sameiningu íþróttafélaga verða til ný 

landafræðileg íþróttafélög frá fleiri en einu byggðarlagi sem þurfa að aðlagast breyttum 

aðstæðum. Með það fyrir augum taka þátt í keppnum með samkeppnishæfara lið. Jákvæðar 

afleiðingar sameiningar knattspyrnufélaga myndu teljast meðal annars meiri líkur á aukinni 

aðlögunarhæfni og velgengni knattspyrnufélagsins, lægri útgjöldum, aukinnar samvinnu, 

vináttu og samkennd milli bæjarfélaga. Auk þess sem sameining í yngri aldursflokkum innan 

bæjarfélaga stuðlar að jákvæðum ávinning varðandi þjálffræði sjónarmið hvað varðar aukin 

fjölda iðkenda og meiri samkeppni á æfingum og í keppni (Atherley & Tonts, 2005).  

Með sameiningu knattspyrnuliða eykst samkeppni. Getur samkeppni verið bæði jákvæð og 

neikvæð innan liðs í fámennari byggðarlögum í ljósi þess að ný sameinuð félög krefjist meiri 

getu og gæða af hálfu iðkenda en þó getur það einnig stuðlað að brottfalli af hálfu iðkennda 

sem ekki standast kröfur varðandi getu. Ákvarðanir um sameiningu knattspyrnufélaga fylgir 

gjarnan töluverð samfélagsleg umræða og eiga það til að litast af valdabaráttu á milli 

bæjarfélaga um málefni á borð við staðsetningu heimavallar knattspyrnufélagsins, vegalengdir 

sem leikmenn þurfa að ferðast til að mæta á æfingar og í keppni. Auk þess sem 

knattspyrnufélög sem hafa verið keppinautar og jafnvel erkifjendur í áratugi neyðast til að 

taka höndum saman, grafa ríginn og sameinast til að lifa af. (Atherley & Tonts, 2005). 

4.4 Erlendir leikmenn í landsbyggðarliðum. 

Knattspyrnumenn af erlendu bergi brotnu hafa verið fyrirferða miklir í Íslenskri 

knattspyrnusíðustu áratugi. Sérstaklega í neðri deildum Íslandsmótsins. Fyrir árið 1992 voru 

knattspyrnufélög á Íslandi nánast eingöngu skipuð Íslendingum. Aðeins voru örfáar 

undantekningar um að erlendir leikmenn léku með Íslenskum félagsliðum hér á landi fyrir 

þann tíma. Á árunum 1992-1995 fóru að koma til lands mikið af knattspyrnumönnum erlendis 

frá, sérstaklega leikmenn frá fyrrum Júgóslavíu sem komu hingað til lands fyrir lítinn pening. 

Næstu árin fjölgaði erlendum leikmönnum víðsvegar að úr heiminum ört í Íslenskum 

knattspyrnufélögum. Þessir leikmenn settu strax mikinn svip á Íslenska knattspyrnu. 

Sérstaklega í liðum á landsbyggðinni enda fámennari byggðarlög sem hafa úr færri 

leikmönnum úr að moða heldur en félög af höfuðborgarsvæðinu. Sem dæmi má nefna í því 

samhengi að af 291 erlendum leikmanni sem kom til Íslands í þeim erindagjörðum að spila 
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knattspyrnu kom í ljós að 230 leikmenn fóru upphaflega í lið af landsbyggðinni. Á meðan 59 

erlendir leikmenn hófu upphaflega að leika með liðum af höfuðborgarsvæðinu (Jóhann Ólafur 

Sigurðsson, 2013).  

4.5 Knattspyrnulið úr byggðarlögum fámennari en 1000 manns á Íslandsmótinu 2014 

Liðum á Íslandsmóti karla í knattspyrnu úr byggðarlögum fámennari en 1000 manns hefur 

fækkað umtalsvert á síðustu þremur áratugum. Þá hefur þátttaka liða úr viðkomandi 

byggðarlögum verið sveiflukennd á milli ára. Á Íslandsmótinu 2014 voru einungis 10 

knattspyrnulið úr 15 byggðarlögum sem hafa færri en 1000 íbúa (KSÍ, 15).  

Á mynd 1 má sjá fjölda þeirra byggðarlaga fámennari en 1000 manns sem sendu þátttökulið á 

Íslandsmót karla í knattspyrnu á árunum 1982 – 2014.  Eins og þessi tafla sýnir var mikil 

gróska í viðkomandi byggðarlögum á árunum 1982 – 1987 og á þeim tíma áttu byggðarlög 

fámennari en 1000 manns allt að 27 – 30 keppnislið. Frá árinu 1988 fór knattspyrnuliðum úr 

byggðarlögum fámennari en 1000 manns hinsvegar að fækka jafnt og þétt allt til ársins 1995. 

Á síðustu  20 árum hefur síðan fjöldi þátttökuliða úr þeim byggðarlögum sem þessi rannsókn 

nær utan um verið á stöðugu reiki sem telur 11 – 14 þátttökulið. Árið 2014 náði þó fjöldi 

þátttökuliða úr viðkomandi byggðarlögum upp í 15 þátttökulið alls.  
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Mynd 1. Fjöldi byggðarlaga fámennari en 1000 manns sem hafa sent lið til keppni á 

Íslandsmóti karla í knattspyrnu síðastliðin 33 ár. 

Þau knattspyrnulið sem koma frá fámennari byggðarlögum en 1000 manns sem tóku þátt á 

íslandsmótinu í knattspyrnu árið 2014 voru Víkingur frá Ólafsvík sem spilar í fyrstu deild, 

Huginn frá Seyðisfirði í annarri deild. Leiknir frá Fáskrúðsfirði, Grundarfjörður, Magni frá 

Grenivík og Einherji frá Vopnafirði leika öll í þriðju deild ásamt sameiginlegu liði Hellu og 

Hvolfsvallar undir merkjum Knattspyrnufélags Rangæinga (Víðir Sigurðsson, 2014). En báðir 

byggðarkjarnar ná ekki 1000 íbúum (Hagstofa Íslands, 2014). Í fjórðu deild leika síðan 

Stokkseyri, Snæfell frá Stykkishólmi og að lokum Máni frá Nesjahverfi í Hornafirði. Þá hafa, 

auk þeirra, fjórir byggðarkjarnar sameinað lið sín öðrum stærri byggðarkjarna en það eru 

Bolungarvík sem spila með Ísfirðingum undir merkjum BÍ/Bolungarvíkur í fyrstu deild, 

Árskógssandur sem sameinaðist Dalvíkingum undir merkjum Dalvíkur/Reynis í annarri deild 

ásamt Ólafsfirði sem sameinaðist Siglfirðingum undir merkjum Knattspyrnufélags 

Fjallabyggðar og að lokum Kormákur/Hvöt sameiginlegt lið Hvammstanga og Blönduós sem 

leikur í 4 deild (Víðir Sigurðsson, 2014).  

4.6 Ástæður fækkunar knattspyrnuliða af landsbyggðinni 

Ástæður fækkunar knattspyrnuliða í smærri byggðarlögum á Íslandi með færri en 1.000 íbúa 

eru fjölþættar. Ástundun íþrótta í dreifbýli takmarkast oft við fábrotið úrval íþróttagreina sem 

boðið er uppá. Knattspyrna er tiltölulega hagkvæm íþrótt fjárhagslega fyrir minni 

byggðarkjarna þar sem að skipuleggjendur þurfa ekki að verja háum upphæðum í búnað eða 

aðstöðu til æfinga (Atherley & Tonts, 2005). Íbúar bæjarfélaga þar sem knattspyrnufélög hafa 

lagst af hafa þá lýst yfir áhyggjum á borð við tap samfélagsins á eigin sjálfsmynd og 

íþróttahefð (Tonts, 2003). Flest bæjarfélög á Íslandi hafa á síðustu 3-4 áratugum átt sitt eigið 

knattspyrnulið. Frá árinu 2000 hafa hinsvegar aðeins tvö félög úr byggðarlögum fámennari en 

1.000 manns sent lið til keppni öll árin. Þetta eru Leiknir frá Fáskrúðsfirði og Magni frá 

Grenivík. Önnur lið eins og Leiftur frá Ólafsfirði, Huginn frá Seyðisfirði og Bolungarvík hafa 

þó sent til keppni frá árinu 2000 en þó í sameiningu við annað stærra byggðarlag. Þá hafa 

Hella og Hvolsvöllur sent sameiginlegt lið til keppni undir merkjum Knattspyrnufélags 

Rangæinga síðan árið 2007 (ksi.is, 2014). Einkennandi hefur verið fyrir önnur 

knattspyrnufélög úr minni byggðarkjörnum að þátttaka liðanna á Íslandsmóti hefur verið 

slitrótt á milli ára og oft líða mörg ár, jafnvel áratugir frá þátttöku liða á Íslandsmóti (Víðir 

Sigurðsson, 2014). Ástæður fækkunar knattspyrnuliða af landsbyggðinni geta verið á margan 

hátt af fjárhagslegum toga af hálfu leikmanna. En síðan í byrjun 10. áratugarins hefur það 
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tíðkast að borga knattspyrnumönnum á einhvern hátt fyrir þann tíma sem fer í ástundun 

knattspyrnu. Efnilegir leikmenn sem koma úr fámennum byggðarlögum leitast þá gjarnan eftir 

tækifærum til þess að yfirgefa sinn byggðarkjarna með það fyrir augum að fá tækifæri til þess 

að spila fyrir sterkari lið í efri deildum og fengið jafnvel ýmsar þóknanir t.d í formi peninga, 

bílastyrks og greiðslu fyrir vinnutap til þess að leika knattspyrnu. Sem lið í fámennari 

byggðarlögum af landsbyggðinni eiga erfitt með að veita þeim (Jóhann Ólafsson, 2013).  

Útfrá þessu má draga þá ályktun að rekstur knattspyrnufélaga í smærri byggðarlögum á 

landsbyggðinni sé erfiður og sveiflukenndur. Erfitt er að benda á eina ákveðna skýringu í því 

samhengi. Má þó sem dæmi nefna erfiður rekstrargrundvöllur, samgöngur og ferðakostnaður, 

staðsetningu byggðarlagsins, aðstöðuleysi, viðvarandi fólksfækkun á viðkomandi svæði, staða 

atvinnulífs í byggðarlaginu auk fleiri þátta. 

4.7 Áhrif samgöngumála og ferðakostnaðar á knattspyrnulið úr smærri byggðarlögum 

Samgöngur bæði á landi og lofti teljast til lykilatriða þegar við kemur ferðakostnaði 

knattspyrnuliða. Ísland er dreifbýlt land og deildarkeppnin á Íslandi býður uppá talsverð 

ferðalög. En í öllum deildum á Íslandi er leikið óháð landshlutamörkum, nema í fjórðu deild 

sem jafnframt er neðsta deild á Íslandsmótinu. Ferðakostnaður er drjúgur þáttur af 

útgjaldaliðum landsbyggðarfélaga sem halda úti keppnisliði í knattspyrnu. Þessi útgjaldaliður 

knattspyrnufélaga getur haft í för með sér að knattspyrnufélög verða að takmarka fjárveitingar 

á öðrum sviðum rekstursins, getur það komið niður á árangri félagsins og í versta falli leitt til 

brotthvarfs knattspyrnufélaga úr dreifbýli. Þá getur slakur árangur eða brotthvarf 

knattspyrnufélaga úr dreifbýli jafnvel verið þess eðlis valdandi að hann getur almennt lækkað 

kostnað stærri knattspyrnufélaga úr þéttbýli og þar með aukið möguleika knattspyrnufélaga úr 

þéttbýli til þess að stækka. Þar sem ferðalög knattspyrnufélaga úr þéttbýli útheimta 

fjárhagslega kostnaðarsöm ferðalög til þess að sækja heim knattspyrnulið úr strjálbýli 

(Atherley & Tonts, 2005).  Í viðtali við fótbolti.net lýsir Bjarni Ólafur Birkisson formaður 

Knattspyrnufélags Fjarðabyggðar áhyggjum sínum á erfiðri rekstrarstöðu landsbyggðarliða í 

tilliti til ferðakostnaðar og kallar eftir samstöðu landsbyggðarliða. Nefnir hann sem dæmi 

ferðakostnað og telur íþróttafélög á landsbyggðinni búa við verulegan ójöfnuð gagnvart 

íþróttafélögum á höfuðborgarsvæðinu (Fótbolti.net, 2012).   

Staðsetning byggðarlags getur skipt sköpum varðandi þátttöku liðs á Íslandsmóti í 

knattspyrnu. Í því ljósi hversu marga kílómetra leikmenn þurfa að ferðast til keppni. 

Samkvæmt  Byggðaáætlun 2002-2005 er lagt til að efla fjölmennustu byggðarlög hvers 
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landshluta. Akureyri, Eyjafjarðarsvæði, Ísafjörð og Mið-Austurland. En þessir staðir hafa 

samkvæmt þessari áætlun bestu möguleikana til uppbyggingar atvinnulífs, menntamála, 

menningarlífs og annarrar opinberrar þjónustu (Stefán Arnar Ómarsson, 2009). Eftir því 

hversu nálægt þéttbýli er staðsett öðrum stórum bæjarkjarna með tilliti til fjölbreytni 

þjónustustigs þess kjarna  (Karl Benediktsson og Karl Nielsen, 2008).  

4.8 Aðstöðuleysi á landsbyggðinni 

Það getur reynst erfitt að spila knattspyrnu við fyrsta flokks aðstæður allt árið um kring á 

Íslandi. Veðurfar getur sett strik í reikninginn hvað varðar æfingar og keppni, sérstaklega yfir 

vetrar mánuðina. Fyrir daga knattspyrnuhallanna var knattspyrna æfð markvisst yfir veturinn 

á misjöfnu undirlagi í íþróttahúsum, á malarvöllum, hesthúsum og jafnvel í fjörum landsins. 

Þá litaðist undirbúningstímabilið af tíðum útihlaupum og lyftingum (Elvar Þór Friðriksson og 

William Geir Þorsteinsson, 2007). Tilkoma gervisgrasvallarins í Laugardal árið 1985 varð 

mikil lyftistöng fyrir knattspyrnufélög af höfuðborgarsvæðinu og gátu lið af 

höfuðborgarsvæðinu í fyrsta skipti æft utandyra á knattspyrnuvelli í fullri stærð allt árið um 

kring (Víðir Sigurðsson, 1985). Sex knattspyrnuhallir í fullri stærð hafa nú risið í Reykjavík, 

Kópavogi, Reykjanesbæ, Akureyri og á Reyðarfirði eða öllum landsfjórðungum nema á 

Vestfjörðum. Með tilkomu þessara halla hefur bylting orðið í uppbyggingu æfinga og sést 

árangurinn best í árangri Íslenska A landsliða í knattspyrnu, yngri landsliða og Íslenskra 

félagsliða í Evrópukeppni. Knattspyrnufélög á Íslandi, sem hafa aðgang að knattspyrnuhöll, 

æfa allt að 3-5 sinnum í viku innandyra við fullkomnar aðstæður (Elvar Þór Friðriksson og 

William Geir Þorsteinsson, 2007).  

Mörg þéttbýli á landsbyggðinni í dag hafa ekki aðgang að slíkum höllum og jafnvel ekki 

gervigrasvelli. Mikilvægt hlýtur að teljast að knattspyrnulið á landsbyggðinni fái 

knattspyrnuhallir eða gervigrasvelli í fullri stærð eða í smækkaðri mynd til þess að stunda 

heilsárs knattspyrnu til að æfa í yfir vetrartímann svo þau geti verið samkeppnishæf og dragist 

ekki aftur úr gagnvart liðum sem hafa aðgang að slíkum höllum. Bjarni Jóhannsson þjálfari 

KA lýsti áhyggjum sínum varðandi aðstöðuleysi á landsbyggðinni í viðtali við fótbolti.net en 

þar segir hann að: ,,Gervigrasvellir á Íslandi eru byggðarmál. Sveitarfélögin, 

knattspyrnusambandið og félögin sjálf þurfa að koma að þessu og gera stefnu í þessum 

málum. Við þurfum að viðhalda knattspyrnunni á landsbyggðinni, hún þarf að vera í 

toppstandi enda mannar hún flest stærstu lið landsins." (Fótbolti.net, 2014). 
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4.9 Viðvarandi fólksfækkun á landsbyggðinni 

Það liggur í augum uppi að í fámennustu byggðarlögunum getur reynst erfitt að halda úti 

keppnisliði á ársgrundvelli sérstaklega ef litið er til byggðarlaga fámennari en 200 manns. 

Fólksfækkun í fámennari byggðarlögum er vandamál sem getur grafið undan tilvist hvort sem 

er fyrirtækja, félagasamtaka og knattspyrnuliða svo eitthvað sé nefnt (Atherly og Tonts, 

2005). Þó sýna nýleg dæmi þess efnis að knattspyrnulið hafa sprottið upp í byggðarlögum á 

Íslandi fámennari en 200 íbúar. Má þar nefna Snört frá Kópaskeri sem síðast tók þátt árið 

2007 og Mána úr Nesjahverfi í Hornafirði sem tók þátt í fyrsta skipti á Íslandsmóti árið 2014 

(ksi.is, 2015). Á Kópaskeri búa 122 íbúar í þéttbýli og í Nesjahverfi búa 70 íbúar í þéttbýli 

(Hagstofa Íslands, 2014).  Einnig kemur fram í fyrrnefndri rannsókn Stefáns Ólafssonar frá 

árinu 1997 að sá hópur einstaklinga sem flytur oftast búferlaflutningum á Íslandi, milli 

landshluta er fólk á aldrinum 20-35 ára (Stefán Ólafsson, 1997). Sem er það aldursbil sem er 

hvað algengast í meistaraflokki karla í knattspyrnu. Þá hefur breytt aldurssamsetning dreifbýlis 

samfélaga þar sem fólksfækkun er viðvarandi haft áhrif á knattspyrnufélög með beinum hætti 

vegna hækkandi fjölda aldraðra á svæðinu. En áhrif breyttrar aldursamsetningar samfélags eru 

sérstaklega sýnilegar í þátttöku iðkenda innan íþróttafélaga almennt (Atherly og Tonts, 2005).  

Þá spilar oft framlag sjálfboðaliða stóra rullu í því að viðhalda áframhaldandi knattspyrnu 

iðkunar innan byggðarlags en sjálfboðaliðar koma oft að skipulagi íþrótta í fámennari 

byggðarlögum.  Hefðbundin verkefni sjálfboðaliða eins og að keyra knattspyrnuliðinu á milli 

staða, koma að fjáröflunum, sinna öryggisgæslu á viðburðum tengdum félaginu o.fl. eru dæmi 

um störf sem krefjast sjálfboðaliða. Hins vegar hefur  fólksfækkun á smærri stöðum smá 

saman dregið úr fjölda íbúa sem eru tilbúnir og eru færir um að taka þátt í slíkri 

sjálfboðavinnu. Auk þess sem að í sumum tilfellum er sett á einstaklinga mikil ábyrgð þrátt 

fyrir að innri áhugahvöt á sjálfboðastarfinu eða knattspyrnufélaginu sjálfu sé takmörkuð. Að 

hluta til er þessi þróun ekki bara afleiðing fólksfækkunar heldur einnig af völdum vaxandi 

þrýstings til sjálfboðavinnu í þágu knattspyrnufélagsins og samfélagsins (Tonts, 2003). 

Knattspyrnufélög í fámennum byggðarkjörnum geta verið einskonar sameiningartákn fyrir 

íbúa viðkomandi svæðis með því að stuðla að samkennd meðal íbúa innan svæðisins og eflt 

sjálfsmynd svæðisins sem þau tilheyra.  Knattspyrna og íþróttaiðkun almennt getur leikið 

lykilhlutverki hvað varðar framboð afþreyingar í fámennum byggðarkjörnum þar sem 

framboð afþreyingar og tómstundar eru almennt færri en í stærri þéttbýlum. Skortur á 

afþreyingu í dreifbýli eins og kvikmyndahús, leikhús, heilsuræktarstöðvar o.fl. þýðir að 
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skipulögð íþróttastarfsemi í dreifbýli veitir einna helst tækifæri til afþreyingar og tómstunda 

(Atherley & Tonts, 2005).  

4.10 Atvinnuþróun í smærri byggðarlögum á landsbyggðinni og tengsl við knattspyrnu. 

Atvinnulíf á landsbyggðinni byggir að mestu leyti á störfum í frumvinnslugreinum einkum 

fiskvinnslu auk þjónustustarfa. Störfum á landsbyggðinni í frumvinnslugreinunum hefur 

fækkað á landsbyggðinni á meðan störfum tengdum þjónustu hefur fjölgað (Byggðastofnun, 

2008). Óstöðugt atvinnuástand, atvinnuleysi og fábreytt atvinna eru allt þættir sem stuðla að 

fækkun íbúa í byggðarlagi (Stefán Ólafsson, 1997). Verður því að teljast lykilatriði að næg 

atvinna sé í byggðarlaginu til þess að halda fólki á staðnum og útvega aðkomumönnum 

atvinnu sem koma í þeim erindagjörðum að spila knattspyrnu. Rekstur knattspyrnufélaga fer 

fram á sérstöku svæði sem íþróttafélögin hafa lögsögu yfir og til þess að knattspyrnufélög 

haldist áfram í rekstri þurfa knattspyrnufélög úr dreifbýlum sem taka þátt í keppnum á 

landsvísu að treysta á fjárhagslega sterka styrktaraðila úr sínu byggðarlagi. Þetta gerir 

forsvarsmönnum knattspyrnufélaga hagkvæmt að halda niðri æfingagjöldum til iðkenda sinna 

sem er mikilvægt fyrir iðkenndur og foreldra búsetta í fámennari byggðarlögum (Atherley & 

Tonts, 2005). Þar sem tekjur eru almennt hlutfallslega lægri að meðaltali í strjábýli en í 

þéttbýli (Stefán Ólafsson, 1997). Þá getur hinsvegar brotthvarf knattspyrnufélags úr 

deildarkeppnum sem og- sameining knattspyrnufélaga einnig haft neikvæðar efnahagslegar 

afleiðingar fyrir atvinnurekendur í viðkomandi byggðarlagi sem sérhæfa sig í verslun og 

þjónustu t.d ef að heimaleikir og æfingar sameinaðs knattspyrnufélags flytjast í annað 

byggðarlag eða lið hættir keppni jafnvel þótt aðeins í litlu mæli sé af heildarinnkomu tekna 

atvinnurekenda í viðkomandi byggðarlagi (Atherley & Tonts, 2005). 

4.11 Mótvægisaðgerðir af hálfu Knattspyrnusambands Íslands 

Knattspyrnusamband Íslands hefur í gegnum tíðina komið til móts við knattspyrnufélög á 

landsbyggðinni á margvíslegan hátt með beinum eða óbeinum hætti.  Meðal annars með því 

að afnema gjöld vegna launa dómara og þátttöku knattspyrnufélaga á Íslandsmótum. Þá hefur 

Knattspyrnusambandið einnig sett reglugerðir þess efnis sem stuðla að auknum jöfnuði milli 

knattspyrnufélaga af landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess sem forsvarsmenn 

og þjálfarar á vegum Knattspyrnufélags Íslands sækja helstu þéttbýlistaði landsins heim 

meðal annars til að halda fyrirlestra og halda úti æfingum með það fyrir augum að efla 

þekkingu og fagvitund þjálfara, stjórnarmanna sem og knattspyrnumanna í viðkomandi 

byggðarlagi. 
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4.11.1 Jafnréttisáætlun KSÍ 

Jafnréttisáætlun KSÍ byggir í grunninn á mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili. 

Jafnréttisáætluninni er ætlað að ná til allra einstaklinga sem leika knattspyrnu og starfa innan 

Knattspyrnusambands Íslands. Markmið jafnréttisáætlunar er að tryggja jafna möguleika fyrir 

alla til að iðka knattspyrnu á Íslandi og þroskast í greininni. Þá séu sjónarmið jafnréttis í 

hávegum höfð sem útlegst á þann veg að allir, óháð búsetur, stöðu, kyni, litarhætti, kynþætti, 

þjóðernisuppruna, skoðunum, kynhneigð, efnahagi, ætterni og trúarbrögðum og stöðu hafi 

jafna möguleika til þess að leika knattspyrnu  (KSÍ, 2008).  

4.11.2 Hæfileikamótun 

Verkefninu hæfileikamótun var komið á fót árið 2014 og felst í því að fjölga þeim 

leikmönnum sem fylgst er með í þeim tilgangi að bjóða þeim á landsliðsæfingar. Hluti af því 

er einnig að fylgjast með yngri leikmönnum sem áður var gert í þeim tilgangi að undirbúa þá 

fyrir hefðbundnar landsliðsæfingar. Reynt er að koma til móts við smærri staði á 

landsbyggðinni og mæta þörfum þeirra. Einnig stuðlar hæfileikamótunin að því að 

Knattspyrnusamband Ísland hefur tækifæri til þess að sækja heim aðildarfélögin á 

landsbyggðinni og kynna þeim stefnu sambandsins varðandi landsliðsmál. Auk þess að 

undirbúa tilvonandi framtíðar leikmenn Íslenskra landsliða betur í formi fræðslu fyrir það að 

mæta á landsliðsæfingar  (KSÍ, 2014). 

4.11.3 Ferðasjóður íþróttafélaga 

Árið 2015 kynnti svo Knattspyrnusamband Íslands nýja reglugerð sem gengur út á að félög á 

Íslandsmóti í meistaraflokki greiði öll ferðaþáttökugjald til þess að stuðla að auknum jöfnuði 

gagnvart  ferðakostnaði milli félaga innan sambandsins. Mikil umræða hefur átt sér stað 

síðustu árin innan hreyfingarinnar vegna ferðakostnaðar landsbyggðarliða. Þar sem að í  

gegnum árin hefur hallað talsvert á landsbyggðarliðin í þeim efnum (KSÍ.is, 2015). Árið 2001 

afnam knattspyrnufélag Íslands öll þáttökugjöld knattspyrnufélaga á öllum mótum sem 

Knattspyrnusamband Íslands stendur fyrir í karla og kvennaflokkum. Auk þess að árið 2009 

ákvað knattspyrnusambandið að afnema öll gjöld vegna launa, ferða- og uppihaldskostnaðar 

dómara (Fótbolti.net, 2013). Þá stendur Knattspyrnuþjálfarafélag Íslands fyrir árlegum 

námskeiðum í hverjum landshluta til eflingar á faglegri stöðu þjálfara um land allt (Kthi.is, 

2008).  
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5. Aðferð  

Rannsóknarspurningar 

Í fyrsta hluta þessarar rannsóknar er ætlunin að meta viðhorf forsvarsmanna íþróttafélaga úr 

fámennari byggðarlögum en 1000 manns varðandi starfsemi meistaraflokka karla í 

knattspyrnu nú um stundir í viðkomandi byggðarlögum,	  með tilliti til áhuga almennings á 

knattspyrnu innan byggðarlagsins. Í öðrum hluta verða kannaðir helstu áhrifaþættir sem 

tengjast starfsemi og rekstri knattspyrnufélaga í fámennari byggðarlögum á landsbyggðinni. Í 

þriðja hlutanum verður sjónum beint að kvennaknattspyrnu og yngri flokka starfi í fámennari 

byggðarlögum en 1000 manns á landsbyggðinni í þeim tilgangi að kanna framboð á 

knattspyrnuæfingum sem boðið er upp á í viðkomandi byggðarlögum. 

5.1 Þátttakendur  

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við hentugleika úrtak þar sem þátttakendur voru 

forsvarsmenn íþróttafélaga úr alls 43 byggðarlögum sem innihalda 1000 íbúa eða færri 

víðsvegar um Ísland. Þáttakenndur í þessari rannsókn voru af báðum kynjum á aldrinum 20 - 

60 ára. Samtals stóð úrtakið af 43 einstaklingum sem gegndu allir einhverskonar 

stjórnunarstarfi á vegum íþróttafélagsins í þeirra byggðarlagi. Þessir einstaklingar koma frá 6 

landshlutum eða Suðurnesjum, Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi, Austurlandi og 

Suðurlandi.  Karlar voru 77,4% og konur voru  22,6%. Alls svaraði 31 einstaklingur 

könnuninni sem gerir rúmlega 72% svarhlutfall. 

Upplýsingum um þátttakendur rannsóknarinnar var að mestu leyti safnað saman í gegnum 

rafrænan gagnabanka af heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands. Auk þess voru upplýsingar 

um þáttakenndur fengnar af heimasíðum viðkomandi íþrótta og ungmennafélaga ef 

viðkomandi félög voru ekki skráð í gagnabankann. Eftir að þátttakendurnir 43 höfðu verði 

valdir var haft samband símleiðis við þá í byrjun Febrúar mánaðar. Beðið var um leyfi þeirra 

til þátttöku og heitið var nafnleyndar viðkomandi að lokinni svörun spurningalistans. Í 

nokkrum tilfellum náðist ekki í þáttakenndur en þess í stað var haft samband við aðra skráða 

stjórnarmenn innan viðkomandi félags og þeir fengnir í staðinn. Auk þess sem nokkrir 

þáttakenndur bentu á aðra manneskju í sinn stað sem væru betur í stakk búnir til þess að svara 

könnuninni í sinn stað. 
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5.2 Mælitæki  

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við sérhannaðan spurningalista af höfundum þessarar 

ritgerðar. Samtals innihélt listinn 27 spurningar sem tengjast knattspyrnu og ýmsum 

málefnum sem snúa að rekstri knattspyrnufélaga úr smærri byggðarlögum á landsbyggðinni. 

Spurningarnar voru að mestu leyti lokaðar valflokka spurningar. Þá var fjórum spurningum 

hægt að svara skriflega eða með eigin orðum og í einni spurningu var boðið upp á að raða 

svarmöguleikum í númeraða röð eftir því sem við átti. Spurningalistanum var svo skipt upp í 

þrjá flokka. Þar sem fyrsti flokkurinn fjallaði um starfsemi meistaraflokks karla í knattspyrnu 

nú um stundir í fámennari byggðarlögum en 1000 manns. Annar flokkurinn fjallaði um 

áhrifaþætti sem snéru að rekstri knattspyrnufélaga sem mögulega gætu hamlað starfsemi 

meistaraflokks karla í fámennum byggðarlögum og að lokum fjallaði þriðji hlutinn um 

framboð knattspyrnuæfinga í fámennari byggðarlögum færri en 1000 fyrir kvenfólk og yngri 

flokka. Spurningalistann er hægt að sjá í heild sinni í viðauka 1.   

5.3 Framkvæmd  

Spurningakönnunin var send út með rafrænum hætti nánar tiltekið með tölvupósti þann 14. 

Apríl 2015. Meðfylgjandi könnuninni var stuttur texti um verkefnið sjálft og hverjum 

könnunin myndi nýtast. Öll gagnasöfnun fór fram á vefsíðunni Surveymonkey.com. Strax frá 

fyrsta degi var þátttaka góð og einungis var send ein ítrekun til þátttakenda eða þann 27. Apríl 

2015. Þann 8. Maí 2015 var rannsókninni lokað og í kjölfarið var þáttakenndum sendur 

tölvupóstur og þeim veittar góðar þakkir fyrir þátttökuna. 

 

5.4 Rannsóknarsnið og tölfræðileg úrvinnsla  

Rannsóknin var megindleg og við úrvinnslu þessa gagna var notað tölfræðiforritið SPSS. 

Notast var við einfalda dreifigreiningu í SPSS til þess að skoða samanburð á milli breyta og fá 

niðurstöður. Að lokum var notast við lýsandi tölfræði til þess að lýsa niðurstöðunum. Þá fór 

myndvinnsla myndrænnar framsetningar fram í forritunum Microsoft Excel og Paint. 
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6. Niðurstöður 

Í þessari könnun voru þátttakendur á aldrinum 20 – 60 ára. Flestir á aldrinum 20 – 50 ára eða 

93,5% þátttakenda alls. Af þátttakendum voru karlmenn í meirihluta eða rúmlega 77% 

þátttakenda. Þátttakendur komu úr byggðarlögum fámennari en 1000 manns, allstaðar að af 

landinu. Flestir af Norðurlandi eða rúmlega 29% þátttakenda. Allir þátttakendur áttu það 

sameiginlegt að gegna einhverskonar stjórnunarstarfi fyrir sitt félag og gegndu flestir 

þátttakendur eða helmingur alls þátttakenda formennsku fyrir hönd síns félags. 

Á mynd 1 sést hvernig þátttakendur meta áhuga á knattspyrnu almennt innan síns 

byggðarlags.  Hér sést að rúmlega 58% þátttakenda segja áhuga á knattspyrnu meðal 

almennings í sínu byggðarlagi "mjög mikinn" eða "mikinn". Þá segja 25,8% þátttakenda 

áhuga á knattspyrnu á meðal almennings vera í "meðallagi" og 16,1% segja hann vera lítinn.  

	  

Mynd 1. Almennur áhugi á knattspyrnu í byggðarlögum fámennari en 1000 manns.  

Á mynd 2 má sjá mat þátttakenda á hversu margir karlmenn stunda knattspyrnu að staðaldri í 

þeirra byggðarlagi. Skipt var í 5 flokka eftir fjölda iðkenda. Alls 48,4% af þátttakendum 

svöruðu að fjöldi karlmanna sem stundar knattspyrnu að staðaldri innan síns byggðarlags séu 

"færri en 25" karlmenn. Alls 35,5% sögðu "um 25 - 50" karlmenn stunda knattspyrnu að 
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staðaldri og þá voru þrjú byggðarlög eða 9,7% af þátttakendum sem sögðu fjölda karlmanna 

sem stunda knattspyrnu að staðaldri vera á bilinu "um 100 - 200" manns.   

	  

Mynd 2. Mat þátttakenda á fjölda karlmanna sem stunda knattspyrnu að staðaldri innan síns 

byggðarlags.  

Þegar spurt var um hvort knattspyrnufélag frá byggðarlagi þátttakenda tæki þátt á Íslandsmóti 

karla í knattspyrnu svöruðu 64,5% að ekkert knattspyrnufélag frá þeirra byggðarlagi sendi lið 

nú um stundir til keppni á Íslandsmóti karla í knattspyrnu. Hinsvegar senda 11 félög eða 

35,5% þátttakenda lið til keppni á Íslandsmóti karla í knattspyrnu. 

Á mynd 3 má sjá hversu langt er liðið síðan þau lið sem ekki taka þátt á Íslandsmótinu í 

knattspyrnu karla sendu lið til keppni. Skipt var upp í 5 flokka eftir fjölda ára. Þau lið sem að 

ekki starfrækja meistaraflokka nú um stundir svöruðu aðeins þessari spurningu. Alls 40% 

þeirra sem svöruðu þessari könnun sögðu að "Lengra en 20 ár" séu liðin síðan knattspyrnulið 

úr þeirra byggðarlagi tók síðast þátt á Íslandsmóti. Alls 15% þeirra félaga sem ekki starfrækja 

meistaraflokk karla nú um stundir hættu keppni á Íslandsmóti á seinustu 5 árum. Það sama 

hlutfall á einnig við um þau byggðarlög sem hættu keppni á Íslandsmóti fyrir 11 - 20 árum 
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síðan. Alls 25% eða fjórðungur þeirra þátttakenda sem ekki eru með starfrækt lið í 

augnablikinu í sínu byggðarlagi sögðu að lið frá þeirra byggðarlagi hafi aldrei sent lið til 

keppni.  

 

Mynd 3. Fjarvera knattspyrnufélaga í árum frá Íslandsmóti sem senda ekki lengur lið til 
keppni á Íslandsmóti karla í knattspyrnu.  

Þegar spurt var hvort þátttakendur teldu líklegt knattspyrnufélag úr byggðarlagi þátttakenda 

kæmi til með að senda lið til keppni á Íslandsmóti karla í knattspyrnu einhvertíma á næstu 10 

árum sögðust alls 56,7% þátttakenda ekki búast við að lið frá þeirra byggðarlagi sendi lið til 

keppni. 

Þá voru þátttakendur spurðir um starfrækslu utandeildarliðs í þeirra heimabyggð nú um 

stundir. Þar sögðu 77,4% þátttakenda ekkert utandeildarlið vera starfrækt í sínu byggðarlagi á 

meðan að 22,6% þátttakenda sögðu að utandeildarlið væri starfrækt nú um stundir í sínu 

byggðarlagi sem tæki þátt á Héraðsmótum eða í utandeildarkeppni. 

Svarhlutfall þátttakenda varðandi hvort innan byggðarlagsins séu starfandi þjálfarar með 

íþróttafræðimenntun eða knattspyrnuþjálfaragráðu frá Knattspyrnusambandi Íslands var á þá 

leið að 54,8% þátttakenda töldu að innan síns byggðarlags væru starfandi þjálfari/ar með 

íþróttafræðimenntun eða knattspyrnuþjálfara gráðu frá Knattspyrnusambandi Íslands. 
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Hinsvegar töldu 45,2% þátttakenda að engin þjálfari innan síns byggðarlags væri 

íþróttafræðimenntaður eða ekki með knattspyrnuþjálfaragráðu frá Knattspyrnusambandi 

Íslands. 

Á mynd 4 má sjá hversu þátttakendur telja mikinn eða lítinn áhuga einstaklinga vera innan 

byggðarlagsins á að sinna einhverskonar stjórnunarstörfum fyrir meistaraflokk karla í 

knattspyrnu. Alls 35,5% þeirra þátttakenda töldu áhuga á að sinna stjórnunarstarfi fyrir 

meistaraflokk karla "lítinn" og 22,6% töldu áhuga "mjög lítinn". Þá töldu alls 9,7% 

þátttakenda áhuga fólks á að sinna stjórnunarstarfi fyrir meistaraflokk karla innan 

byggðarlagsins vera "mikinn". 

	  

Mynd 4. Áhugi einstaklinga til þess að sinna stjórnunarstarfi fyrir meistaraflokk karla í 

knattspyrnu. 

Á mynd 5 má sjá mat þátttakenda á framboði mögulegra styrktaraðila innan byggðarlagsins 

sem gætu komið að styrkja meistaraflokk karla í knattspyrnu til þátttöku á Íslandsmóti. 32,3% 

þátttakenda sögðu vera „mjög lítið“ framboð af styrktaraðilum innan síns byggðarlags. Alls 

sögðu 29% þátttakenda framboð styrktaraðila vera miðlungs og þá sögðu 12,9% framboðið 

mikið. 
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Mynd 5. Mat þátttakenda á framboði styrktaraðila innan síns byggðarlags. 

Á mynd 6 má sjá hvort einhver knattspyrnumaður frá byggðarlögum þátttakenda hafi afrekað 

að spila landsleik/i fyrir Íslands hönd í knattspyrnu á síðustu 15 árum. Alls 56,7% þátttakenda 

sögðu engan knattspyrnumann hafa alist upp í sínu byggðarlagi sem á síðustu 15 árum hafi 

spilað landsleik í knattspyrnu. Alls töldu þátttakendur í 36,7% byggðarlaganna að 

knattspyrnumaður sem spilað hefur fyrir Íslenska landsliðið í knattspyrnu á síðustu 15 árum, 

hafi komið úr þeirra byggðarlagi. Þá sögðust tveir þátttakendur ekki vita hvort einhver 

landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu á síðustu 15 árum hafi komið úr þeirra byggðarlagi. 
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Mynd 6. Byggðarlög fámennari en 1000 manns á Íslandi sem landsliðsmenn í knattspyrnu 

hafa alist upp í. 

 

Á mynd 7 má sjá hversu mörg byggðarlög hafa alið af sér knattspyrnumenn sem spilað hafa í 

Úrvalsdeild á Íslandi. Af þeim einstaklingum sem tóku þátt í könnuninni töldu í 51,6% 

þátttakenda að knattspyrnumaður sem hefur spilað í úrvalsdeildinni á síðustu 15 árum hafi 

komið frá þeirra byggðarlagi. Þá töldu 38,7% þátttakenda að enginn knattspyrnumaður úr 

þeirra byggðarlagi hafi leikið mótsleik í úrvalseild á síðustu 15 árum. Þá töldu þrír 

þátttakendur sig ekki vita fyrir víst að einhver einstaklingur úr þeirra byggðarlagi hafi spilað í 

úrvalsdeild í knattspyrnu á Íslandi á síðustu 15 árum. 
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Mynd 7. Byggðarlög fámennari en 1000 manns á Íslandi sem hafa átt knattspyrnumann sem 

spilað hefur í Úrvalsdeild í knattspyrnu.  

Á mynd 8 má sjá mat þátttakenda á að hversu miklu eða litlu leyti þeir telji samgöngur við 

önnur byggðarlög hafi áhrif á þátttöku síns félags á Íslandsmóti í knattspyrnu. Á þessu súluriti 

má sjá að breyturnar "meðal" og "lítið" fengu bæði fyrir sig 26,7% svarhlutfall sem er 

rúmlega 53,4% af heildar svarhlutfalli. Alls 16,7% sögðu samgöngur hamla þátttöku "mjög 

mikið".  
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Mynd 8. Mat þátttakenda á hversu mikið eða lítið samgöngur hamla sínu félagi gagnvart 

þátttöku á Íslandsmóti. 

Á mynd 9 sést mat þátttakenda að hversu miklu eða litlu leyti þeir telja að ferðakostnaður hafi 

áhrif á þátttöku síns félags á Íslandsmóti í knattspyrnu. Alls telja 33,3% þátttakenda 

ferðakostnað hamla sínu félagi "mikið" og 26,7% "mjög mikið". Þá telja 20% þátttakenda að 

ferðakostnaður hamli "lítið" þeirra félagi gagnvart þátttöku. 
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Mynd 9. Mat þátttakenda á hversu mikið eða lítið ferðakostnaður hamlar þeirra félagi til 

þátttöku á Íslandsmóti. 

Á mynd 10 má sjá mat þátttakenda varðandi hversu mikið eða lítið réttlætismál það sé fyrir 

íþróttafélög af landsbyggðinni að auka fjármagn inn í ferðasjóð ÍSÍ.  Á þessu súluriti sést að 

74,2% þátttakenda telja "mjög mikið" réttlætismál að auka fjármagn inn í ferðasjóð ÍSÍ og 

25,8% töldu það vera "mikið" réttlætismál. Breyturnar "meðal", "lítið" og mjög litið" fengu 

engin svör. 



	   44 

 

Mynd 10. Afstaða þátttakenda til aukins fjármagns inn í ferðasjóð ÍSÍ til handa íþróttafélaga 

af landsbyggðinni.  

Á mynd 11 má sjá mat þátttakenda á hversu ánægðir eða óánægðir þeir eru með 

jafnréttisáætlun KSÍ sem gengur út á að tryggja jafna möguleika allra til knattspyrnuiðkunar. 

Á þessu súluriti má sjá að 38,7% þátttakenda eru "hvorki ánægðir né óánægðir". Þá sögðust 

35, 5% vera "mjög ánægð". 
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Mynd 11. Mat þátttakenda á jafnréttisáætlun KSÍ.  

Niðurstöður varðandi hvort haldið væri úti skipulögðum knattspyrnuæfingum fyrir kvenfólk 

innan byggðarlaga þátttakenda leiða í ljós að 54,8% eða í 17 byggðarlögum með færri en 

1000 íbúa er ekki boðið upp á knattspyrnuæfingar fyrir kvenfólk. Alls 14 byggðarlög eða 

45,2% halda úti skipulögðum knattspyrnuæfingum fyrir kvenfólk í sínu byggðarlagi. 

Á mynd 12 sést hvernig þátttakendur meta áhuga kvenfólks á knattspyrnu almennt innan síns 

byggðarlags. Á þessu súluriti kemur fram að 71% þátttakenda í þessari rannsókn telja áhuga á 

knattspyrnu meðal kvenna í byggðarlögum fámennari en 1000 manns vera annaðhvort í 

"meðallagi" eða "lítinn" eða um 35,5% við hvora breytu. Þá töldu 9,7% þátttakenda áhuga 

meðal kvenfólks á knattspyrnu vera "mjög lítinn" á meðan alls  12,9% þátttakenda töldu 

áhuga meðal kvenna á knattspyrnu innan síns byggðarlags hinsvegar "mjög mikinn". 
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Mynd 12. Almennur áhugi meðal kvenna á knattspyrnu í byggðarlögunum 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort íþróttagreinar aðrar en knattspyrna væri vinsæl í 

þeirra byggðarlögum töldu alls 67,7% þátttakenda svo vera. Þá töldu 32,3% að engin önnur 

íþrótt fyrir utan knattspyrnu teldist vinsæl af almenningi innan þeirra byggðarlags. 

Á mynd 13 má sjá hvaða aðrar íþróttagreinar eru vinsælar í byggðarlögum þátttakenda. 

Aðeins þeir þátttakendur sem svöruðu játandi spurningunni að ofan svöruðu þessari spurningu 

skriflega. Alls 30,1% þátttakenda töldu blak vera vinsælustu íþróttagreinina innan síns 

byggðarlags. Körfubolti kom þar á eftir 23,1% svarhlutfall og þá næst frjálsar íþróttir með 

15,4% svarhlutfall. Aðrar íþróttir sem þátttakendur sögðu vera vinsælar innan síns 

byggðarlags voru skíði, júdó, golf, sund, handbolti, glíma og hesta íþróttir. 
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Mynd 13. Aðrar vinsælar íþróttagreinar í byggðarlögunum. 

Þátttakendur voru spurðir hvort starfræktir væru um þessar mundir yngri flokkar í knattspyrnu 

í byggðarlögum þátttakenda. Þar kom í ljós að í 18 byggðarlögum eða 58,1% byggðarlagana 

sem komu við sögu í þessari könnun eru starfræktir yngri flokkar um þessar mundir. Í þrettán 

byggðarlögum eða 41,9% af þeim byggðarlögum sem til umfjöllunar voru í þessari könnun 

halda ekki úti skipulögðu yngri flokka starfi í knattspyrnu.  

Á mynd 14 má sjá svarhlutfall þátttakenda varðandi hvaða yngri flokkar eru starfandi og 

fjöldi hvers flokks fyrir sig sem er starfandi  nú um stundir í byggðarlögum fámennari en 

1000 manns á Íslandi. Þessari spurningu svöruðu aðeins þeir þátttakendur sem sögðust hafa 

starfandi yngri flokka á þessari stundu. Á þessu súluriti má sjá að hæsta hlutfall varðandi 

fjölda flokka sem er haldið úti í byggðarlögum fámennari en 1000 manns eru 3, 4, 5 og 6 

flokkur karla ásamt 3 flokki kvenna. Hjá viðkomandi flokkum var 12 flokkum haldið úti frá 

þeim byggðarlögum sem tóku þátt í þessari könnun. 11 flokkum í 3 og 4 flokki kvenna var 

haldið út frá  þeim byggðarlögum sem tóku þátt í þessari könnun. Þá voru fimm þátttakendur 

sem sögðu að væru starfrækir 8 flokkur karla og 2 flokkur kvenna innan síns byggðarlags og 
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að lokum sögðu fjórir þátttakendur að starfræktur væri 8 flokkur kvenna innan síns 

byggðarlags.  

 

Mynd 14. Yfirlit yfir fjölda starfandi yngri flokka í byggðarlögum fámennari en 1000 manns. 

Á mynd 15 má sjá töflu þar sem þátttakendur voru beðnir að meta í röð þá þætti sem vega 

þyngst í því að hamla þátttöku meistaraflokk karla úr þeirra byggðarlagi á bilinu 1 – 8. 1 

táknaði mest og 8 táknaði minnst.  
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Mynd 15. Þættir sem vega þyngst í að hamla þátttöku meistaraflokki karla þátttöku á 

Íslandsmóti. 

Að lokum voru þátttakendur beðnir um að nefna aðrar ástæður sem ekki voru taldar upp á 

ofangreindum lista. Eingöngu 4 þátttakendur svörðu spurningunni og sögðu þeir ástæðurnar 

vera eftirfarandi:  

„Skortur á ungu fólki.“ 

„Fámennið, ekki til sá fjöldi sem þarf í lið.“ 

„Enginn áhugi hjá stjórn félagsins að hafa meistaraflokk.“ 

„Samgöngur.“ 

7 Umræða 
Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skoða knattspyrnu í byggðarlögum fámennari en 

1000 manns og meta afstöðu forsvarsmanna íþróttafélaganna úr byggðarlögunum til helstu 

þátta sem snúa að knattspyrnuiðkun í þeirra byggðarlagi.  

7.1 Knattspyrna í fámennari byggðarlögum en 1000 manns.   

Þessi rannsókn sýnir fram á það að verulegur áhugi er á knattspyrnu í meirihluta 

byggðarlaganna sem til umfjöllunar voru í þessari rannsókn og er greinilegt að áhugi á 



	   50 

knattspyrnu hefur fest rætur víða í fámennari byggðarlögum landsins. Þrátt fyrir það  kemur í 

ljós að knattspyrna á nokkuð undir högg að sækja í nokkrum byggðarlögum fámennari en 

1000 manns á landsbyggðinni þar sem þátttakendur mátu áhugann á knattspyrnu lítinn. En til 

þess að auka áhugahvöt á knattspyrnu mætti markaðssetja knattspyrnu sem uppbyggjandi leik 

og vettvang félagslegra samskipta (Atherly og Tonts, 2005). Auk þess sem knattspyrna og 

íþróttaiðkun hverskonar stuðlar að jákvæðum líkamlegum ávinningi í formi bættrar heilsu 

(Landlæknir, 2015). Þrátt fyrir mikinn áhuga hlutfallslega á knattspyrnu í fámennari 

byggðarlögum kom í ljós að  karlmenn á öllum aldri sem iðka knattspyrnu að staðaldri eru í 

rúmlega helmingi byggðarlaganna færri en 25. Þá iðka 25 - 50 karlmenn á öllum aldri 

knattspyrnu í þriðjungi byggðarlaganna. Ástæðurnar sem liggja að baki er líklega hægt að 

rekja til viðvarandi fólksfækkunar á landsbyggðinni og breyttrar aldursamsetningar í 

byggðarlögunum þar sem hækkun meðalaldurs íbúa er gjarnan fylgifiskur fólksfækkunar í 

strjálbýli og eru þær breytingar oft sýnilegar í minnkandi þátttöku íbúa innan íþróttafélaga í 

byggðarlögum sem glíma við fólksfækkun (Atherly og Tonts, 2005). Þá liggur það í augum 

uppi að áhugasvið einstaklinga geta legið annarstaðar en á knattspyrnuvellinum. Þessar 

iðkendatölur gefa til kynna að það sé þrautinni þyngri fyrir þessi byggðarlög að senda lið í 

meistaraflokki karla í knattspyrnu til keppni á Íslandsmóti a.m.k án aðkomu aðkomumanna.  

Í þessari könnun kom jafnframt í ljós að meirihluti byggðarlaganna eða 20 byggðarlög alls 

senda ekki lið til keppni á Íslandsmóti karla í knattspyrnu nú um stundir. Hinsvegar segja um 

þriðjungur þátttakenda vera starfræktan meistaraflokk karla innan síns byggðarlags sem tekur 

þátt á Íslandsmóti. Þessar niðurstöður sýna gott svarhlutfall meðal þeirra þátttakenda sem voru 

í forsvari fyrir lið sem tók þátt á Íslandsmóti karla í knattspyrnu árið 2014 en alls 14 

knattspyrnufélög úr byggðarlögum fámennari en 1000 manns sendu lið til keppni á 

Íslandsmóti karla í knattspyrnu árið 2014 (Víðir Sigurðsson, 2014). Þau byggðarlög sem ekki 

senda lið til keppni á Íslandsmóti karla í knattspyrnu nú um stundir sögðu að í nálægt 

helmingi tilvika að lengra en 20 ár væru síðan knattspyrnulið úr þeirra byggðarlagi hafi sent 

knattspyrnulið til keppni á Íslandsmóti karla í knattspyrnu. Í ljósi þess má leiða til lykta mesta 

fækkunin á þátttöku knattspyrnuliða úr fámennari byggðarlögum en 1000 manns hafi orðið 

fyrir árið 1995 en það lið tóku alls 16 lið þátt úr byggðarlögum fámennari en 1000 manns. 

Samkvæmt Mynd 1 í fræðilegum kafla. Þar kemur fram að árið 1986 tóku þátt flest 

knattspyrnulið úr byggðarlögum fámennari en 1000 manns. Alls 30 knattspyrnufélög úr 

fámennari byggðarlögum en 1000 manns sem tóku þátt á Íslandsmóti karla í knattspyrnu 

(Víðir Sigurðsson, 1986). Það þýðir að knattspyrnuliðum úr byggðarlögum fámennari en 100 
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manns fækkaði um 14 lið alls á árunum 1986 -1995. Ástæðuna fyrir þessari fækkun má 

mögulega rekja til fólksfækkunar á landsbyggðinni sem jókst eftir setningu kvótakerfisins árið 

1984. En á næstu árum eftir setningu þess jókst íbúafækkun á landsbyggðinni til muna þegar 

störfum í sjávarútvegi fækkaði á landsbyggðinni (Byggðastofnun, 2008).  

Þegar könnuð var afstaða þátttakenda til þess hvort þeir teldu að meistaraflokkur karla í 

knattspyrnu úr þeirra byggðarlagi tæki þátt á Íslandsmóti karla í knattspyrna einhvertíma á 

næstu 10 árum kom taldi rúmur helmingur þátttakenda svo ekki vera. Ástæður þess efnis geta 

verið af mörgum toga og fleiri en ein ástæða. Meðal ástæðna má nefna skort á karlmönnum til 

knattspyrnu iðkunar, lítill áhugi á knattspyrnu innan byggðarlagsins, skort á fjármagni og 

styrktaraðilum, ferðakostnað ásamt fleiri ástæðum. Verður því að teljast ólíklegt að 

knattspyrnulið úr meira en helmingi byggðarlaga á Íslandi sendi lið til keppni á Íslandsmóti 

næstu 10 árin. Hinsvegar samkvæmt þessum niðurstöðum telja 13 þátttakendur það líklegt að 

knattspyrnufélag frá þeirra byggðarlagi sendi lið til keppni á Íslandsmóti einhvertíma á næstu 

10 árum. Má því telja að tvö ný félög af landsbyggðinni tilkynni mögulega þátttöku á 

Íslandsmótinu í knattspyrnu einhvertíma á næstu 10 árum ef miðað er við það að 11 

byggðarlög úr þessari könnun senda knattspyrnufélag á Íslandsmót nú þegar. 

Þrátt fyrir að á mörgum stöðum sé ekki haldið úti starfræktu knattspyrnuliði sem sendir lið til 

þátttöku á Íslandsmóti eru í nokkrum fámennari byggðarlögum starfrækt utandeildarlið í 

knattspyrnu. Þar sem meiri áhersla er lögð á skemmtun og félagslíf en í meistaraflokks 

knattspyrnu. Samkvæmt niðurstöðum þessarar könnunar voru 7 byggðarlög fámennari en 

1000 manns sem höfðu starfandi utandeildarlið um þessar mundir sem ekki taka þátt á 

Íslandsmóti heldur á Héraðsmótum eða í einhverskonar utandeildarkeppni.  

Þegar kannað var hvort starfandi væru faglærðir þjálfarar með íþróttafræðimenntun eða 

knattspyrnuþjálfaragráðu frá Knattspyrnusambandi Íslands kom í ljós að í helmingi 

byggðarlaganna sem þessi könnun náði utan um væru starfandi faglærðir þjálfarar.  

Til þess að starfrækja meistaraflokk karla í knattspyrnu þarf oftast einstaklinga til 

stjórnunarstarfa. Oftast í sjálfboðavinnu. Áhugi til slíkra starfa var metinn oftast lítill að mati 

þátttakenda og í meira en helmingi byggðarlagana telst áhugi til slíkra starfa afar 

takmarkaður. Ástæður þess efnis má rekja til fólksfækkunar og fámennis byggðarlaganna þar 

sem hefur þau áhrif að smám saman dregst úr fjölda íbúa sem eru tilbúnir og eru færir um að 

taka þátt í sjálfboðavinnu (Antherley & Tonts, 2005). 



	   52 

Undirstöðuþáttur hvers knattspyrnufélags eru styrktaraðilar. Án styrktaraðila væri erfitt fyrir 

knattspyrnufélög að komast af og er lykilþáttur í því að gera liðum mögulegt að halda úti 

samkeppnishæfu liði (Antherley & Tonts, 2005). Í fámennari byggðarlögum á landsbyggðinni 

er minna um fjölda stórra fyrirtækja en t.d á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður þessarar 

könnunar gefa til kynna að þátttakendur telja að knattspyrnufélög innan síns byggðarlags hafi 

almennt ekki mikið af sterkum bakhjörlum að moða úr. Þá eru starfandi fyrirtæki í þéttbýli 

almennt fleiri en í strjálbýli. Auk þess sem atvinnutækifærum í sjávarbyggðum á 

landsbyggðinni fækkaði umtalsvert fyrir síðustu aldarmót (Byggðastofnun, 2008).  

Landsbyggðin hefur löngum þótt framleiða góða knattspyrnumenn og konur. Þá hafa 

leikmenn af landsbyggðinni verið fyrirferðar miklir í landsliðum Íslands sem og- í mörgum 

úrvalsdeildarliðum á Íslandi á síðustu áratugum (Guðni Sighvatsson & Helgi Jens Hlíðdal, 

2007). Sem dæmi um knattspyrnumenn úr fámennari byggðarlögum en 1000 manns má til 

dæmis nefna knattspyrnumennina Ívar Ingimarsson frá Stöðvarfirði (Víðir Sigurðsson, 2006) 

og Jón Guðna Fjóluson frá Flúðum (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Auk þess sem 

knattspyrnukonurnar Hólmfríður Magnúsdóttir og Dagný Brynjarsdóttir koma frá Hvolfsvelli 

og Hellu (Sunnlenska.is, 2013) Rúmlega þriðjungur í þessari könnun taldi að 

knattspyrnumaður sem alist hafði upp í þeirra byggðarlagi hafi spilað landsleik fyrir Íslands 

hönd. Þá taldi rúmlega helmingur þátttakenda að knattspyrnumaður sem hafi alist upp í þeirra 

byggðarlagi hafi spilað með félagsliði í efstu deild á Íslandi.  

Í lok spurningalistans voru svo þátttakendur beðnir um að flokka þætti sem vega þyngst í að  

hamla knattspyrnuliði frá þeirra byggðarlagi til þátttöku á Íslandsmóti karla í knattspyrnu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að sá þáttur sem þátttakendur töldu veigamesta þáttinn var skortur á 

karlmönnum til knattspyrnu iðkunar. Útfrá því má draga þá ályktun að fólksfækkun í 

fámennari byggðarlögum á landsbyggðinni undanfarna þrjá áratugi (Byggðastofnun, 2009) og 

breytt aldursamsetning byggðarlagana hafi að miklu leyti dregið úr starfsemi og 

samkeppnishæfni knattspyrnuliða byggðarlaga fámennari en 1000 manns gagnvart 

knattspyrnuliðum úr stærri þéttbýlum á Íslandi sem og- knattspyrnuliðum af 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig getur það spilað inn í að sá aldurshópur á Íslandi sem flytur 

oftast milli landshluta er fólk á aldrinum 20-35 ára sem gerir fámennari byggðarlögum á 

landsbyggðinni erfitt fyrir að stækka (Stefán Ólafsson, 1997).  
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7.2 Áhrifaþættir í starfsumhverfi knattspyrnufélaga í fámennari byggðarögum á 

landsbyggðinni. 

Samgöngur gerðu í fyrri tíð oft knattspyrnuliðum erfitt um vik varðandi þátttöku á 

mótunarárum knattspyrnu og sem dæmi um það voru samgöngur talin ein megin ástæða þess 

að knattspyrnufélög frá Austfjörðum sendu ekki lið til keppni á Íslandsmóti fyrr en seint á 8 

áratug síðustu aldar (Víðir Sigurðsson & Sigurður Friðþjófsson, 1997).  Þó hefur orðið bót þar 

á máli í seinni tíð með tilkomu bættra samgangna víðast hvar um landið (Byggðastofnun, 

2008). Í þessari könnun kom í ljós að í meira en helmingi tilvika töldu þátttakendur 

samgöngur hafa lítil eða meðal áhrif á þátttöku knattspyrnufélags úr sínu byggðarlagi. Það eru 

þó ennþá skiptar skoðanir um samgöngumál þar sem um þriðjungur tók ekki undir þessa 

skoðun og sögðu samgöngur skipta máli. En samgöngur við önnur byggðarlög geta skipt máli 

fyrir knattspyrnufélög í dreifbýli sökum þess að ef þau þurfa að ferðast langar vegalengdir eða 

vegir eru illfærir af einhverjum orsökum. Getur það því haft áhrif á fjárhag félaga meðal 

annars með ýmiskonar óvæntum útgjöldum sem af ferðalögum geta hlotist (Tonts, 2003).  

Ferðakostnaður knattspyrnufélaga af landsbyggðinni hefur mikið verið í umræðunni og binda 

forráðamenn knattspyrnufélaga af landsbyggðinni í dag miklar vonir við ný stofnaðan 

ferðasjóð Knattspyrnufélag Íslands. Sem á að stuðla að auknum jöfnuði milli 

knattspyrnufélaga úr dreifbýli jafnt sem þéttbýli, þar sem öll félög sem taka þátt í að borga í 

sameiginlegan ferðasjóð (KSÍ, 2015). Þátttakendur í þessari könnun töldu þá ferðakostnað 

hafa mjög mikil eða mikil áhrif í meira en helmingi tilvika. Einnig hafa íþróttafélög af 

landsbyggðinni mikilla hagsmuna að gæta varðandi ferðasjóð ÍSÍ sem úthlutar árlega til 

aðildarfélaga sinna peningum vegna keppnisferða innanlands. Skiptir hann miklu máli fyrir 

fjárhagslega afkomu margra félaga. Þátttakendur voru í einu máli sammála um að auka ætti 

fjármagn inn í ferðasjóði ÍSÍ og væri réttlætismál fyrir íþróttafélög á landsbyggðinni.  

Þá voru þátttakendur einnig látnir bera mat á jafnréttisáætlun Knattspyrnusambands Íslands 

sem gengur út á í megindráttum að tryggja jafna möguleika allra íbúa á Íslandi til þess að 

stunda knattspyrnu. Jafnvel hvort sem er í dreifbýli og þéttbýli (KSÍ, 2008). Meira en 

helmingur þátttakenda sögðust vera mjög ánægðir og ánægðir en stór hluti var hlutlaus.  

Aðrar vinsælar íþróttir en knattspyrnu í fámennum byggðarlögum fámennari 1000 manns eru 

fjölbreyttar samkvæmt þessari könnun. En meira en helmingur þátttakenda töldu aðra/r 

íþróttagrein vera vinsæla í sínu byggðarlagi ásamt knattspyrnu. Þær íþróttagreinar sem oftast 

voru nefndar voru blak í 8 byggðarlögum, körfubolti í 4 byggðarlögum og frjálsar íþróttir í 4 
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byggðarlögum. Þessar íþróttagreinar hafa það allar fram yfir knattspyrnu að það þarf færri 

einstaklinga til þess að mynda keppnislið sem er hagstæðara fyrir smærri byggðarlög. Auk 

þess sem þessar greinar er hægt að iðka innan dyra árið um kring.  

7.3 Framboð á knattspyrnuæfingum fyrir kvenfólk og yngri flokka í fámennari 

byggðarlögum á landsbyggðinni.  

Niðurstöður leiddu í ljós að í meirihluta byggðarlaganna eða í alls 17 byggðarlögum 

fámennari en 1000 manns eru ekki starfræktar skipulagðar knattspyrnuæfingar fyrir kvenfólk. 

Virðist sem svo að í einhverjum byggðarlögum sé hægt að benda á áhugaleysi á knattspyrnu 

af hálfu kvenna í ljósi þess að þátttakendur í þessari könnun mátu áhuga á knattspyrnu meðal 

kvenfólks í byggðarlögum fámennari en 1000 manns í meðallagi eða lítinn.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar könnunar reyndust 18 byggðarlög af 31 hafa starfandi yngri 

flokka í einhverjum aldursflokki. Hinsvegar segjast 13 byggðarfélög ekki bjóða upp á neinar 

skipulagðar æfingar fyrir yngri flokka í knattspyrnu innan síns byggðarlags og verða því yngri 

iðkendur úr þeim byggðarlögum að sækja knattspyrnuæfingar í annað byggðarlag ef þeir á 

annað borð hafa tök á því. Allir yngri flokkar frá 2 flokki upp í 8 flokk, karla jafnt sem kvenna 

eru starfræktir innan einhverja þessara byggðarlaga sem könnunin náði til. Þeir flokkar sem 

oftast eru starfræktir alls eru 3, 4, 5 og 6 flokkur karla auk 3 flokks kvenna. Alls 12 félög af 

þeim 31 sem  fámennari byggðarlögum á Íslandi starfrækja þessa flokka. Þeir flokkar sem eru 

starfræktir í fæstum tilvikum í fámennum byggðarlögum á landsbyggðinni eru 8 flokkur karla 

og 2 flokkur kvenna en aðeins eru þeir flokkar starfræktir innan 5 knattspyrnufélaga. Þá er 8 

flokkur aðeins starfræktur innan 4 knattspyrnufélaga. Ekki var mikill munur á starfrækslu 

yngri flokka gagnvart kynjum. Þó voru karlaflokkarnir starfræktir oftar eða í 8 tilfellum 

samtals.  

8. Lokaorð 
Málefni sem tengjast knattspyrnufélögum úr færri byggðarlögum en 1000 manns eru mörg og 

teygja anga sína víða. Fámenn byggðarlög á landsbyggðinni í dag eiga á brattann að sækja á 

mörgum sviðum. Eðli málsins samkvæmt spilar fámenni byggðarlagana stærsta hlutverkið en 

auk þess má ekki líta framhjá þeirra staðreynd að að knattspyrna á Íslandi í nútímanum er 

farin að velta miklum fjármunum á hverju ári og því er erfitt að líta framhjá þeirri staðreynd 

að kröfur um árangur af hálfu knattspyrnuliða, leikmanna og þjálfara eru orðnar mun meiri en 

áður var. Knattspyrna er og hefur ávalt verið vinsæl íþróttagrein meðal barna og unglinga á 

Íslandi sérstaklega fyrir þær sakir hversu auðvelt er að stunda hana. Hvað varðar tækifæri og 
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aðstæður til iðkunar knattspyrnu á landsbyggðinni fyrir börn og unglinga eru fámennari 

byggðarlög en 1000 manns talsvert á eftir í þeim málum miðað við höfuðborgarsvæðið og 

aðra stóra þéttbýlisstaði. Fækkun meistaraflokks liða í knattspyrnu úr fámennari 

byggðarlögum stuðlar að fábreyttara félagslífi innan byggðarlaganna í ljósi þess að 

knattspyrna sem og hverskonar íþróttaiðkun getur verið miðpunktur félagslegra samskipta í 

fámennari byggðarlögum. Auk þess sem börn og unglingar í fámennari byggðarlögum sem 

ætla sér að ná langt í knattspyrnu finna sér engar fyrirmyndir í knattspyrnu innan síns eigin 

byggðarlags og geta átt erfitt með að móta sér sína eigin framtíðarsýn sem knattspyrnumenn. 

Allt er þó hægt ef viljinn er fyrir hendi eins og fjögur fámenn byggðarlög á Norðurlöndunum 

hafa sýnt á síðustu árum og áratugum. Þessi félög Sogndal, Hefölge, Åtvidaberg og Leiftur frá 

Ólafsfirði létu fámennið ekki stöðva sig í því að ná árangri og sýndu knattspyrnuheiminum 

það að knattspyrnufélög úr fámennari byggðarlögum hafa upp á margt að bjóða. Vonandi fær 

knattspyrnuheimurinn að njóta fleiri slíkra öskubusku ævintýra á knattspyrnuvellinum, en því 

miður verður það ávalt erfiðara og erfiðara eftir því sem kröfurnar um árangur og peninga 

verða æ háværari. 	  
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Viðauki 1 
Sæl og blessuð. 

Við félagarnir, Andri Steinn Birgisson og Eysteinn Sindri Elvarsson, erum nemendur á lokaári 

í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Við erum að skrifa BSc rannsóknarritgerð um stöðu 

knattspyrnu á landsbyggðinni með það fyrir augum að skoða þær ástæður sem liggja að baki  

því að þáttökuliðum í meistaraflokki á Íslandsmóti karla í knattspyrnu hefur fækkað frá 

smærri byggðarlögum á landsbyggðinni. Mörg félög af	  landsbyggðinni hafa hætt keppni eða 

sameinast undir nýjum merkjum á síðustu árum og áratugum á meðan liðum af 

höfuðborgarsvæðinu fjölgar ört.  

Okkur þætti vænt um ef þú tækir þátt í könnuninni sem samanstendur af um 25 spurningum 

og tekur í mesta lagi 10-15 mínútur að svara. Könnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að 

rekja svör þáttakennda. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta skipt máli fyrir knattspyrnu á 

landsbyggðinni, knattspyrnufélögin á landsbyggðinni, deildarkeppni á Íslandsmóti, 

byggðarlögin sjálf. Sérstaklega gæti þetta nýst fyrir börn og unglinga á landsbyggðinni til þess 

að skapa þeim hvetjandi aðstæður til knattspyrnuiðkunar á eigin forsendum, hvort sem er með 

keppni, skemmtun, uppbyggjandi félagsskap, almenna líkamsrækt eða afrek í huga. Einnig til 

þess að þau geti sett sér raunhæf markmið í knattspyrnu og eignast lifandi fyrirmyndir í 

íþróttum. 

Þið megið endilega senda okkur línu á netfangið knattspyrnurannsokn@gmail.com ef eitthvað 

er óljóst eða þið hafið einhverjar spurningar.  

Bestu kveðjur. 

Andri Steinn Birgisson og Eysteinn Sindri Elvarsson. 
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1. Hvert er kyn þitt ? 

( ) Karl 

( ) Kona 

2. Á hvaða aldri ert þú ? 

( ) Yngri en 20 ára. 

( ) 20 - 29 ára. 

( ) 30-39 ára 

( ) 40 - 49 ára. 

( ) 50 - 59 ára. 

( ) 60 ára eða eldri 

3. Hvaða stöðu gegnir þú innan þíns félags ? 

_______________________________________________________________________ 

4. Hvar á landinu er þitt félag staðsett ? 

( ) Suðurlandi 

( ) Austurlandi 

( ) Norðurlandi 

( ) Vestfjörðum 

( ) Vesturlandi 

( ) Suðurnesjum 

5. Hversu mikill eða lítill áhugi telur þú að sé á knattspyrnu almennt í þínu þéttbýli 

og nágrenni? 

( ) Mjög mikill 

( ) Mikill 
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( ) Meðal 

( ) Lítill 

( ) Mjög lítill. 

6. Hvað stunda að meðaltali margir karlmenn knattspyrnu að staðaldri í þínu 

byggðarlagi ? 

( ) Fleiri en 200 

( ) Um 100 - 200 

( ) Um 50 - 100 

( ) Um 25 - 50 

( ) Færri en 25 

7. Er starfrækt meistaraflokkslið í Knattspyrnu karla sem sendir lið til þátttöku á 

Íslandsmóti frá þinni heimabyggð um þessar mundir ?  

( ) Já 

( ) Nei  

8. Ef Nei. Hvað er langt síðan félag úr þínu byggðarlagi sendi lið til leiks ? 

( ) 0-5 ár 

( ) 6-10 ár 

( ) 11-20 ár 

( ) Lengra en 20 ár. 

( ) Hefur aldrei sent lið til leiks. 

( ) Veit ekki 

9. Telur þú líklegt að lið úr þínu byggðarlagi sendi lið til keppni á Íslandsmóti karla 

í knattspyrnu t.d einhvertíma á næstu 10 árum ? 

( ) Já 
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( ) Nei 

10. Er starfrækt einhverskonar utandeildarlið í þinni heimabyggð sem tekur þátt í 

Héraðsmótum eða utandeild ? 

( ) Já  

( ) Nei  

11. Eru starfandi þjálfarar í þinni heimabyggð sem hafa menntun í íþróttafræðum 

eða knattspyrnuþjálfara gráðu frá KSÍ ? 

( ) Já  

( ) Nei  

12. Hversu mikinn eða lítinn áhuga telur þú að einstaklingar í byggðarlaginu hafi til 

þess að fá fólk í stjórn og starfa fyrir meistaraflokk karla ?  

( ) Mjög mikinn. 

( ) Mikinn. 

( ) Meðal. 

( ) Lítinn. 

( ) Mjög lítinn. 

13. Hversu mikið eða lítið telur þú að sé til af fjárhagslega öflugum 

styrktaraðilum/bakhjörlum í þinni heimabyggð til þess halda úti 

samkeppnishæfu liði ? 

( ) Mjög mikið 

( ) Mikið 

( ) Meðal 

( ) Lítið 

( ) Mjög lítið. 
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( ) Veit ekki 

14. Hversu mikið eða lítið telur þú að samgöngur við önnur byggðarlög aftri 

þátttöku félagsliðs frá þinni heimabyggð ? 

( ) Mjög mikið 

( ) Mikið 

( ) Meðal 

( ) Lítið 

( ) Mjög lítið. 

15. Hversu mikið eða lítið telur þú að ferðakostnaður hamli þátttöku liðs úr þínu 

byggðarlagi í keppnum á Íslandsmóti ? 

( ) Mjög mikið 

( ) Mikið 

( ) Meðal 

( ) Lítið 

( ) Mjög lítið. 

16. Hversu mikið eða lítið réttlætismál telur þú það vera fyrir íþróttafélög af 

landsbyggðinni að auka fjármagn inn í ferðasjóð ÍSÍ ? 

( ) Mjög mikið 

( ) Mikið 

( ) Meðal 

( ) Lítið 

( ) Mjög lítið. 

( )  Veit ekki 
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17. Sem fulltrúi landsbyggðarliðs hversu ánægður ert þú með jafnréttisáætlun KSÍ 

sem gengur út á að tryggja jafna möguleika allra til knattspyrnuiðkunar á 

Íslandi ? 

( ) Mjög ánægður 

( ) Ánægður 

( ) Hvorki ánægður né óánægður. 

( ) Óánægður 

( ) Mjög óánægður 

() Þekki hana ekki 

18. Er einhver knattspyrnumaður úr þínu byggðarlagi sem hefur spilað landsleik á 

síðustu 15 árum ? 

( ) Já  

( ) Nei  

( ) Veit ekki 

19. Er einhver knattspyrnumaður úr þínu byggðarlagi sem hefur spilað með 

úrvalsdeildarliði á síðustu 15 árum ? 

( ) Já  

( ) Nei  

( )  Veit ekki 

20. Er boðið uppá knattspyrnuæfingar fyrir kvenfólk í þínu byggðarlagi ? 

( ) Já 

( ) Nei 

21. Hversu mikill eða lítill áhugi telur þú að sé á meðal kvenfólks á knattspyrnu í 

þínu byggðarlagi ? 
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( ) Mjög mikill 

( ) Mikill 

( ) Meðal 

( ) Lítill 

( ) Mjög lítill.  

22. Eru einhverjar aðrar íþróttir en knattspyrna sem njóta mikillar hylli almennings 

í þinni heimabyggð ? 

( ) Já  

( ) Nei  

23. Ef já. Hvaða íþrótt(ir) ? 

_______________________________________________________________________ 

24. Eru starfræktir yngri flokkar í þinni heimabyggð ? 

Já ( ) 

Nei ( ) 

25. Hvaða flokkar ? 

________________________________________________________________________ 

26. Flokkaðu eftirtalda þætti eftir númerum (1.2.3 o.s.frv.) við þá þætti sem þú telur 

að vegi þyngst í að hamla þátttöku knattspyrnuliðs úr þinni heimabyggð á 

Íslandsmóti í knattspyrnu karla ? 

( ) Ferðakostnaður. 

( ) Lítill áhugi á knattspyrnu í byggðarlaginu. 

( ) Skortur á karlmönnum til að iðka knattspyrnu. 

( ) Erfitt að fá aðkomumenn til að halda úti samkeppnishæfu liði.  

( ) Erfitt að finna fólk til starfa í stjórn knattspyrnufélaga.  
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( ) Skortur á fjármagni til reksturs. 

( ) Menntaður þjálfari 

( ) Skortur á aðstöðu 

( ) Annað 

27. Ef annað hvað þá ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

	  

 

 


