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Útdráttur 

Brottfall úr sundíþróttinni á Íslandi er mikil á unglingsárunum. Það leiðir til  þess 

að flestir sundmenn hafa hætt að iðka íþróttina áður en þeir ná sínum bestu árum út 

frá lífeðlisfræðilegri  getu. Það eru því of fáir sundmenn á Íslandi á þeim aldri sem 

ættu að vera að ná sínum bestum árangri. Þetta er slæmt fyrir þá sundmenn sem eftir 

verða þar sem það dregur úr samkeppni og félagslegum tengslum. Þetta er einnig 

áhyggjuefni fyrir Sundsambandið (SSÍ) þar sem brottfallið  dregur úr iðkun, 

fjármagni og hugsanlegum  framtíðarkandídötum í þjálfara- og stjórnunarstöður. 

Markmið þessara verkefnisins er að koma með tillögu að lausn á 

brottfallsvandamálinu í sundíþróttinni með því að endurskipuleggja ársskipulag 

SSÍ. Nýja skipulagið er sett upp með aðaláhersluna á að gera sundíþróttina meira 

aðlaðandi fyrir eldri sundmenn. Lögð er áhersla á fjölbreytt sundmót með 

mismunandi áherslur svo sem stuttar vegalengdir, sundknattleik og stigamót milli 

liða. Hugmyndirnar sem nýja skipulagið er byggt á eru fengnar úr fræðilegum 

heimildum um íþróttaiðkun en einnig frá ársskipulagi  í öðrum löndum. Einnig er 

sett upp nákvæmt dagatal fyrir 2017-2018 sundárið þar sem nákvæmar dagsetningar 

eru fyrir hvert mót/verkefni.  
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Formáli 

Brottfall í sundi er viðfangsefni sem ég hef lengi velt fyrir mér. Sjálfur æfði ég sund 

í 12 ár og hef núna þjálfað í 3 ár. Á þessum 15 árum hef ég orðið var við mikið 

vandarmál sem fylgir íþróttinni, það er að segja að margir sundmenn séu að hætta 

of snemma. Kerfið á Íslandi virðist vera sett upp til þess að þjóna aðeins þeim fáu 

sundmönnum sem hafa getuna til þess að komast á stærstu mót heims. Hinsvegar 

virðist lítið vera í boði fyrir þá sem ekki ná slíkum árangri en vilja  samt halda áfram 

að æfa. 

Persónulega lenti ég í þeirri stöðu að þegar ég var orðinn 19 ára gamall  sá 

ég ekki marga spennandi valkosti framundan á sundferlinum. Ég sá fyrir að hvert 

tímabil myndi nokkurvegin vera eins ár eftir ár og það vantaði einhverja „gulrót“. 

Það endaði með því að ég hætti að æfa sund. Ég var ekki einn í þessari stöðu því  

margir félagar mínir sögðust hafa hætt af svipuðum ástæðum. Eftir að ég byrjaði að 

þjálfa fyrir tæplega þrem árum sá ég að sundmenn voru ennþá að lenda í svipaðri  

stöðu og ég hafði gert. Ég tel sjálfur að það  geti haft frábær áhrif á iðkenndur,  bæði 

líkamlega og  félagslega, að iðka sund. Einnig tel ég að með aukinni þátttöku eldri 

sundmanna gæti  árangur Íslands í sundi farið  batnandi þar sem meiri samkeppni 

og betra félagslíf myndi  myndast hjá eldri sundmönnum. Því lengur sem sundmenn 

haldast í íþróttinni er hugsanlega líklegra að þeir  taki virkan þátt í sundhreyfingunni 

eftir að þeir hætta að æfa  hafi hætt að æfa til dæmis sem þjálfarar, dómarar eða taka 

að sér mismunandi stjórnarstöður.  

Ég tel það vera hlutverk Sundsamband Íslands að finna lausn á þessum 

brottfall vandamáli. Ég vona að með þessu verkefni geti ég sýnt hvernig öðruvísi 

skipulagning á ársskipulaginu gæti haldið sundmönnum inn í íþróttinni  lengur. 

Skipulagið sem ég hef hannað er aðeins ein leið sem hægt væri að fara en ég vonast 

til að allir sem tengjast sundhreyfingunni geti lært af þessu og notfært sér einhverja 

þætti skipulagsins til þess að vinna gegn því að sundmen séu að hætta að æfa of 

snemma. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Inga Þór Einarsyni fyrir gott samstarf. 

Hann hefur verið hjálpsamur í gegnum allt verkefnið og alltaf verið til staðar með 

skjót svör og góðar ráðleggingar. Einnig vil ég þakka Brian Marshall og Hönnu 

Hilmarsdóttir fyrir þeirra aðstoð. 
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Inngangur 

Árið 2014 voru yfir 3000 iðkendur skráðir í Sundsamband Íslands (SSÍ). Þetta gerði 

sundíþróttina að 11. vinsælstu íþróttinni innan Íþrótta og Ólympíusamband Íslands 

(ÍSÍ) þess árs (ÍSÍ, 2014). Sund (íþróttin) á Íslandi á sér langa sögu og eru aðstæður 

það góðar hér á landi að flest öll bæjarfélög hafa aðgang að einni eða fleiri 

sundlaugum.  Ákveðið vandarmál hefur þó  fylgt íþróttinni árum saman og það er 

hversu margir sundmenn hætta að iðka íþróttina á barns/unglings árunum. 

Ástæðurnar fyrir því geta verið margar og persónulegar. Tölfræðin frá ÍSÍ sýnir 

hinsvegar að þegar sundmenn ná unglingsárum verður mikið brottfall úr sundi (ÍSÍ, 

2015). Þetta brottfall á unglingsárum er meira en hjá mörgum öðrum íþróttagreinum 

á Íslandi og ætti því að vera áhyggjuefni fyrir SSÍ og öllum sem koma nálægt 

sundhreyfingunni á Íslandi.   

Eflaust eru margir þættir sem hugsanlega hafa   áhrif á brottfall og til margar 

leiðir til að takast á við  það.  Eitt af því sem gæti hjálpað væri að endurskipuleggja 

ársskipulag SSÍ. Með því að endurskipuleggja það þannig að ársskipulagið verði 

meiri aðlaðandi fyrir eldri sundmenn gæti brottfall minnkað á unglingsárunum sem 

mundi leiða til meiri samkeppni og betra félagslífs fyrir eldri sundmenn. Með meiri 

samkeppni og félagslegum stuðningi er mögulegt að  árangur íslenskra afreksmanna 

verði meiri. 

 Í þessu verkefni verður skoðað  hvaða þættir það eru sem styrkja áhugann 

hjá íþróttarmönnum á öllum aldri og einnig reynt að finna hvað það er sem vantar í 

núverandi skipulagi hjá SSÍ. Núverandi ársskipulag verður skoðað og kostir/gallar 

þess útskýrðir. Einnig verður leitað til annarra landa til þess að skoða hvernig þau 

takast á við að halda sundmönnum sínum inn í íþróttinni. Að því loknu verður nýtt 

ársskipulag hannað fyrir SSÍ. Forsendurnar verða að öllum sundmótum á Íslandi 

megi verða breytt og/eða sleppt þar sem ný mót taka við.  

Þetta nýja skipulag mun vera hugsað fyrst og fremst sem leið til þess að 

gera sund að skemmtilegri íþrótt fyrir eldri sundnenn en einnig til þess að gefa 

besta sundfólki landsins kost á að ná góðum árangri og lágmörkum fyrir stærri 

mót. Þetta nýja skipulag ætti því að vera í samræmi við stefnu SSÍ sem samkvæmt 

ársskýrslu sinni segir að „Stefnumótun SSÍ er til þess að standa við bakið á þeim 

einstaklingum sem velja þann lífsstíl sem afreksíþrótt krefst, en einnig til að 
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vernda og bæta almenna umgjörð um sundíþróttir á Íslandi“ (Ragnhildur 

Guðjónsdóttir og Hlín Ástþórsdóttir, 2015) 

Einnig verður sett upp nákvæmt dagatal fyrir 2017/2018 tímabilið þar sem 

dagsetningar fyrir hvern viðburð verða sett. Markmiðið með þessu verkefni er að 

setja fram vel rökstuddar hugmyndir um hvernig betur mætti skipuleggja 

sundtímabilið á Íslandi til þess að halda sundmönnum lengur í íþróttinni.  
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Aðferð 

Þetta verkefni var unnið til þess að leitast við að koma með lausn á brottfalli á 

unglingsárum í sundi. Þetta var gert með því að hanna nýtt ársskipulag sem er meira 

aðlaðandi fyrir eldri sundmenn í þeirri von um að halda þeim lengur í íþróttinni. 

Heimildum var aflað á veraldarvefnum á heimasíðum íslenskra íþróttasambanda og 

félaga.  Einnig var heimilda aflað til að kanna skipulag í öðrum löndum og var 

ákveðið að styðjast við heimildir frá Danmörku og Bandaríkjunum.  Ástæðan fyrir 

því var að Danmörk  er  tiltölulega lítið land sem líktist Íslandi að mörgu leiti. 

Einnig hafði höfundur þessa verkefnis sambönd í Danmörku sem gátu aðstoðað við 

heimildarleit. Bandaríkin voru valin þar sem það er stórt land og að mörgu leiti ólíkt 

Íslandi. Höfundur þessara verkefnis þekkir  ágætlega til hvernig kerfið í 

Bandaríkjunum er sett upp sem einfaldaði leitina að upplýsingum.   

Veraldarvefnum var einnig notað til að sækja ritrýndar heimildir um 

íþróttaiðkun. Þetta var gert til þess að skilja betur hvað það er sem hvetur fólk til að 

byrja, halda áfram eða hætta að æfa íþróttir. Þessar  upplýsingar  voru  síðan notaðar  

sem rökstuðningur í nýja ársskipulaginu.  

Skipulögð  var almenn áætlun fyrir sundsambandið. Tímabilinu var skipt 

niður í mánuði  og sundmót og öðrum atburðum var raðað niður á ákveðum tímum. 

Þetta var allt unnið með það í huga að gera nýtt skipulag sem hentaði eldri 

sundmönnum. Einnig var sett upp nákvæmt skipulag fyrir 2017-2018 tímabilið. Það 

var unnið í gegnum tölvuforritið Word og var tengt sem fylgiskjal.  
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Mikilvægi íþrótta 

Að halda börnum í íþróttum er ekki einungis mikilvægt fyrir íþróttahreyfinguna 

heldur einnig fyrir almenna lýðheilsu einstaklingins. Á Íslandi hækkaði hlutfall 

fullorðinna með offitu mikið á árunum 1999-2007 og varð eitt helsta 

heilsufarsvandamál landsins (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Samkvæmt 

Meucci og félögum (2013) hefur offita barna aukist vegna breytt lífsstílls  þar sem 

börn eru farin að hreyfa sig minna og borða meira. Þessi minni hreyfing hefur aukið 

offitu en einnig aukið greiningar á öðrum sjúkdómum s.s. sykursýki, háum 

blóðþrýsting og öndunarsjúkdómum (García-Hermoso, Saavedra og Escalante, 

2013). Regluleg hreyfing getur hinsvegar haft jákvæð áhrif á heilsu, þroska og 

líkamlega getu barna og unglinga (dos Santos Chaves Ribeiro o.fl., 2010). Líkamleg 

hreyfing hefur einnig góð áhrif á andlega vellíðan einstaklinga og þá sérstaklega 

þeirra sem glíma við andleg veikindi eins og þunglyndi (Carter o.fl., 2015). 

Hreyfing getur einnig  bætt andlega heilsu einstaklinga með og án geðræna 

vandamála og getur haft  fyrirbyggjandi áhrif á  slík veikindi (Ziogou, 2013).   

Íþróttir spila stórt hlutverk í forvarnastarfi gegn áfengis og vímuefna notkun  

(Kristjansson, Sigfusdottir, Allegrante og Helgason, 2008). Íþróttaiðkun hjá 

skipulögðum íþróttafélögum krefst oft á tíðum töluverðar skuldbindinga og aga sem 

hjálpar við að byggja upp heilbrigðari einstaklinga. Með því að taka þátt í slíku 

starfi geta börn og unglingar umgengst aðra jafnaldra og þjálfara sem lifa einnig 

eftir heilbrigðum  og öguðum  lífsstíll (Viðar Halldórsson, 2014). Samkvæmt 

forvarnarstefnu ÍSÍ skulu íþróttasamböndin/félögin vinna að því að auka iðkun 

barna og unglinga og tryggja að börn og unglingar geti stundað sína íþrótt út frá 

eigin þörfum og getu (ÍSÍ, 1997). Það er óhætt að segja að íþróttaiðkun spilar 

mikilvægt hlutverk í að byggja upp líkamlega og andlega hraust ungmenni (Viðar 

Halldórsson, 2014). Íþróttasambönd/félög ættu því að leggja sitt að mörkum til að 

auka og viðhalda eins mörgum  iðkendum  í sinni íþrótt en ekki einbeita einungis á 

að ná afreksárangri með afmörkuðum hópi (ÍSÍ, 1997). Ávinningurinn af  því að 

taka þátt í skipulagðri íþrótt er svo miklu  meiri en bara að vinna verðlaun og slá 

met og því mikilvægt að hugsa um alla sem taka þátt í íþróttum. 
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Þótt að sundmenn hætti að æfa sund er hinsvegar ekki gefið að þeir  hætti 

alveg að hreyfa sig og er ekki ólíklegt að  margir finna sér aðra íþrótt eða líkamsrækt 

til þess að halda sér í formi (Viðar Halldórsson, 2014). Það er hinsvegar mikilvægt 

fyrir sundhreyfinguna að sem flestir haldi áfram að æfa á vegum SSÍ. Því fleiri sem 

æfa, því meiri innkoma fyrir félögin og sambandið. Fleiri iðkendur leiða af sér fleiri 

keppendur á mótum sem býr til meiri samkeppni sem bætir ef til vill árangur 

Íslendinga. Það er einnig möguleiki að þeir sem haldast lengur í sundi verða líklegri 

til þess að halda áfram að taka þátt í íþróttiinni  eftir að þeir hafa sjálfir hætt að æfa. 

Sem dæmi gætu fyrrverandi sundmenn hugsanlega farið út í þjálfun, dómgæslu, 

tekið að sér stjórnarstöður og svo framvegis.   
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Áhugahvöt og Íþróttaiðkun 

Að æfa sund á keppnisstigi getur verið líkamlega, andlega og félagslega krefjandi. 

Sum félög á Íslandi eru með æfingar tíu sinnum í viku,  marga klukkutíma í senn,  

bæði í lauginni og í þreksalnum eins og sjá má á æfingatöflum Sundfélag ÆGIRS 

(2016) og Sundfélag Hafnafjarðar (2015). Þeir sundmenn sem æfa á efsta stigi á 

Íslandi (eru í efsta hóp í sínu félagi og taka reglulega þátt á sundmótum) eru tilbúin 

til að leggja mikið á sig og hugsanlega fórna öðrum hlutum í lífinu svo sem 

félagsviðburðum til þess að eiga sem mesta möguleika á að ná árangri. Þessi kafli 

mun skoða hvaða þættir það eru sem hvetur fólk áfram í íþróttaiðkun sinni.  

Ungversk rannsókn (Bollók, Takács, Kalmár og Dobay, 2011) skoðaði hvað 

það var sem að hvatti ungt fólk til þess að stunda íþróttir eða aðra hreyfingu. Það 

sem kom í ljós var að greinilega munur var milli hvað hvatti stráka og stelpur áfram. 

Strákarnir lögðu meiri áherslu á þætti eins og að keppast til að vinna og bæta sinn 

eigin árangur á meðann stúlkurnar sögðust frekar taka þátt vegna heilsunnar og 

félagslegra  þátta (Bollók o.fl., 2011). Félagsleg áhrif á áhuga og hvatningu 

ungmenna var einnig rannsakað af Patrick og félögum(1999). Þau héldu því fram 

að þrátt fyrir að vita hversu mikilvægur þáttur félagsleg tengsl væru í lífi ungmenna 

voru  áhrif þess á íþróttir og tómstundir ekki nægilega vel rannsökuð. Niðurstöður 

þeirra sýndu að félagslegir þættir höfðu bæði jákvæð og neikvæð áhrif á hvatningu 

unglinga. Jafnvel þótt einstaklingur hefði ekki valið íþrótt eða tómstund vegna 

félagslegra  þátta gátu þessir þættir haft svo mikil áhrif að einstaklingurinn 

annaðhvort hélt áfram, minkaði við sig eða hætti alveg að stunda 

íþróttina/tómstundina. þegar einstaklingur fann fyrir góðum félagslegum stuðning 

og uppfylltri félagslegri þörf var það líklegt til þess að auka bæði áhuga íþróttinni 

og almena ánægju. Hinsvegar ef að einstaklingurinn upplifði að félagslegri þörf 

hans væri ekki uppfyllt í íþróttinni var líklegt að bæði áhugi hans og virkni í 

íþróttinni myndi minnka (Patrick o.fl., 1999). Helsti munurinn á niðurstöðum 

þessara tveggja rannsókna var munurinn á kynjunum. Bollók og félagar (2011) 

fundu greinilegan mun á hvernig félagsþættir höfðu áhrif á kynin á meðan Patrick 

og félagar  vildu  hinsvegar meina að lítill sem engin munur væri milli kynja. Báðar 

rannsóknir benda hinsvegar á að flestir þátttakendur höfðu jákvætt viðhorf til 

íþróttaiðkunar og litu á það sem möguleika til  að auka félagsleg tengsl.   Það bendir 

því til að félagslegir þættir spili stórt hlutverk í íþróttaiðkun og er það eitthvað sem 
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gæti verið gott fyrir  SSÍ og sundfélög landsins að hafa í huga. Hugsanlega gætu 

falist tækifæri í því að ársskipulagið í sundi  væri sett upp þannig að það geti mætt 

félagslegum þörfum  sundmanna.  

Rannsókn eftir Mallett og Hanrahan (2004) leitaðist við að fá svör við 

ástæðu þess af hverju sumir íþróttamenn entust lengur við að æfa sína íþrótt  og 

komust á það sem þau kölluðu afrekstigi á meðan aðrir duttu fyrr út. Í niðurstöðum 

þeirra kom m.a. fram að afreksfólk í frjálsíþróttum í Ástralíu áttu þrjá lykilþætti 

sameiginlega  

1. Þau  vildu ná sínum eigin markmiðum og bæta sinn persónulega árangur 

2. Þau höfðu mikla trú á eigin getu 

3. Líf þeirra snerist fyrst og fremst um íþróttina  

Þessir þættir sem Mallet og Hanrahan töldu upp teljast sem innri áhugahvöt, það 

er að segja hvatning sem kemur frá einstaklingnum en ekki út af utanaðkomandi 

þáttum (Lee, McInerney, Liem og Ortiga, 2010).  Aðrar rannsóknir hafa  bent á 

mikilvægi ytri áhugahvata eða utanaðkomandi þátta  svo sem hrós og verðlaun sem 

hvetja íþróttaramanninn áfram (Lee o.fl., 2010). Búlgarsk rannsókn (Chantal, 

Guay, Dobreva-Martinova og Valleand, 1996) bar saman íþróttarmenn sem höfðu 

náð framúrskarandi árangri (unnið medalíur og slegið met) við þá sem höfðu ekki 

náð slíkum afrekum. Í ljós kom að þeir sem höfðu náð bestum árangri voru líklegri 

til að vera hvattir áfram af utanaðkomandi þáttum. Þessir þættir gætu til dæmis verið 

verðlaun, met, peningar eða pressan frá öðrum til þess að standa sig. Bent er á að 

þessar niðurstöður gætu hinsvegar endurspeglað íþrótta menninguna í Búlgaríu á 

þessum tíma þar sem mikil áhersla var lögð á góðum úrslitum. Miner og Boyer 

(2011) héldu því einnig fram að utanaðkomandi þættir eins og titlar og 

félagslagsamþykki væru helstu þættirnir sem hvöttu eldri íþróttarmenn áfram. 

Þeirra rannsókn skoðaði afhverju einstaklingar á fullorðins aldri tóku þátt í World 

Senior Games í Utah fylki árið 2010. Niðurstöðurnar sýndu að þættir eins og að 

vinna medalíu gæti aukið áhuga hjá flestum  þátttakendum en þó mundu flestir taka 

þátt þótt þeir ættu ekki möguleika á að vinna slík verðlaun (Miner og Boyer, 2011). 

Þessar niðurstöður virðast styðja Mallett og Hanrahan (2004) varðandi mikilvægi 

innri áhugahvata en einnig niðurstöðurnar frá Búlgaríu (Chantal o.fl., 1996) sem 

bentu á mikilvægi ytri áhugahvata. Ársskipulag gæti haft mikil áhrif á áhugahvöt 

þá sérstaklega ytri. Með því að bjóða upp á verðlaun, lágmörk, keppnisrétt á 
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stórmótum og svo framveigis væri hugsanlega hægt að hvetja sundmenn til þess að 

halda áfram að æfa sund. 

Stiles M.D. (1967) skoðaði ástæðurnar fyrir því að fullorðið fólk stundaði íþrótt 

eða einhverja hreyfingu. Hún komst að þeirri niðurstöðu að hjá flestum 

íþróttaiðkendum væru ástæðurnar margar. Fullorðið fólk byrjaði að stunda íþrótt 

eða hreyfingu til þess að bæta líkamlega heilsu, finna nýja áskorun, vegna 

keppnisskaps og margt fleira. Þegar Stiles skoðaði ástæðurnar fyrir því af hverju 

fólkið hélt áfram að iðka þessar íþróttir/hreyfingu kom í ljós að fólk líkaði við 

ánægjuna sem fylgdi að taka þátt, fannst gaman að sjá bætingar í eigin frammistöðu 

og til þess að umgangast annað fólk með svipuð markmið og lífsstílla. Niðurstöður 

Stiles eru því hvorki ósvipaðar Ballock (2011) né Patrick (1999) þrátt fyrir að hafa 

skoðað ólíka aldurshópa. Þetta gefur til kynna að þrátt fyrir aldursmun þá eru vissir 

þættir sem að hvetja fólk til íþróttaiðkunar svo sem keppnisskap og uppfylling á 

félagslegum þörfum. Ársskipulag fyrir eldri sundmenn ætti því að reyna að uppfylla 

bæði félagslegar kröfur en einnig bjóða upp á krefjandi og fjölbreyttar áskorarnir.  
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Topp aldur í sundi 

Samkvæmt viðtal við íþróttafræðinginn Dr. Sian Allen (Mullen, e.d.) ná flestir 

sundmenn toppárangri á sínum ferli á ákveðnum aldri, þetta hugtak er oft kallað „að 

toppa“ í daglegutali meðal sundáhugafólks. Þessi aldur er þó mismunandi eftir 

kynjum þar sem konur ná að toppa á meðaltali um 22,5 ára aldur  en karlmenn á 

meðaltali 24.2 ára. Ástæðan fyrir þessum mun er ef til vill sá að stelpur ná fullum 

líkamlegum þroska á undan strákum og eru því tilbúnar að ná sínum besta árangri  

fyrr á ferlinum. Aldurinn sem sundmenn ná toppárangri er að meðaltali lægri en sá 

aldur sem finnst í öðrum íþróttum með svipuðum líffræðilegum kröfum svo sem 

hjólreiðar (Mullen, e.d.). Meðalaldur gullverðlaunahafa á Ólympíuleikunum í 

London 2012 var 23,5 ár (staðalfrávik  2,46) í karla flokki en 19,7 ára (staðalfrávik 

3,62) í kvennaflokki („London 2012 Summer Olympics | Olympic Videos, Photos, 

News“, e.d.). Þessar tölur eru lægri en það sem  Dr.Allen setti fram en hún bendir á 

að bestu sundmenn heims þurfa ekki endilega að vera í sínu toppformi til þess að 

getað unnið gull á stórmótum eða sett heimsmet. Dr.Allen heldur því einnig fram 

að meðalaldurinn fyrir toppárangri hafi hækkað frá 1980 og telur að það muni 

líklegast halda áfram með nýjum þjálfunaraðferðum og þróandi tækni (Mullen, e.d.) 

  



14 
 

Þátttaka í sundíþróttinni á Íslandi 

Árið 2014 gaf Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) út skýrslu um íþróttaiðkun 

á Íslandi (ÍSÍ, 2014). Samkvæmt þessari skýrslu er sund ellefta fjölmennasta íþrótt 

landsins. Árið 2014 voru 3.108 iðkendur skráðir í félög á vegum Sundsamband 

Íslands (SSÍ). Þar af voru 1.759 konur og 1.349 karlmen. Af öllum sem æfðu sund 

voru 2.593 15 ára og yngri en einungis 515 16 ára eða eldri. Greinilegt er að mikið 

brottfall er í kringum þennan aldur. Í öðrum íþróttum má finna svipaðar niðurstöður 

en þó ekki alltaf. Í íþróttum eins og knattspyrnu, frjálsum og fimleikum fækkar 

iðkendum einnig töluvert eftir 16 ára aldur Í öðrum greinum má hinsvegar finna 

aukningu á þessum aldri til dæmis í badminton og blaki.   

 

Mynd 1. Íþróttaiðkun eftir aldri 

 

Á Mynd 1. sést fjöldi iðkennda í sex íþróttagreinum (sundi, knattspyrnu, frjálsum, 

fimleikum, badmintoni og blaki). Hér sést hvernig þáttakan í sundi hrapar eftir 16 

ára aldur sem er í samræmi við einhverjar íþróttir en þó ekki allar. Fjöldi iðkanda í 

sundi 16 ára og eldri setur greinina í 22. sæti yfir fjölmennustu íþróttagreinum 

landsins (ÍSÍ, 2014). Þegar skoðað er nákvæmari aldursdreifingu í sundi sést að 

mesta iðkunin í sundi var við 9 ára aldri hjá báðum kynjum árið 2013 (ÍSÍ, 2015). 

Eftir það fækkar iðkendum nokkuð jafnt fram að 16 ára aldri og eftir það verður 

brottfallið enn meira. Frá 21-25 ára aldri eru síðan  mjög fáir að æfa sund (ÍSÍ, 

2015). 
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Þegar þessu tölfræði frá ÍSÍ er borið saman kenningar Dr.Allen (Mullen, 

e.d.) og aldur gullverðlaunahafa frá ólympíuleikunum 2012 („London 2012 

Summer Olympics | Olympic Videos, Photos, News“, e.d.) er ljóst að margir 

sundmenn á Íslandi eru að hætta áður en þeir hafa náð sínum besta árangri. Þetta 

sást meðal annars á Íslandsmeistaramótinu í 50m laug 2016  (ÍM50) þar sem 

meðalaldur gullverðlaunahafa í einstaklingsgreinum var 21,1 ára (staðalfrávik 2,23) 

í karla flokki en 22,4 ára (staðalfrávik 2,67) í kvennaflokki („IM50 2016 - SPLASH 

Meet Manager 11“, e.d.).  

 

Mynd 2. Aldur Karla 

 

Á Mynd 2. sést meðalaldurinn þar sem karlmenn ættu að ná sínum besta árangri 

líkamlega, meðalaldur gullverðlaunahafa á Ólympíuleikunum 2012 og meðalaldur 

gullverðlaunahafa á ÍM50 2016. Þessar upplýsingar benda til þess Íslenskir 

karlmenn séu að ná topp árangri fyrr en þeir ættu. Hugsanlega eru margir þeirra að 

hætta áður en þeir hafi náð sínum besta mögulega árangri.  
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Mynd 3. Aldur Kvenna 

 

Á Mynd.3 sést meðalaldurinn þar sem konur ættu að ná sínum besta árangri 

líkamlega, meðalaldur gullverðlaunahafa á Ólympíuleikunum 2012 og meðalaldur 

gullverðlaunahafa á ÍM50 2016. Það sést hér að konur á Ólympíuleikunum náðu 

sínum afrekum of snemma samkvæmt kenningu Dr.Allen. Hinsvegar náðu konur á 

Íslandi topp árangri á ÍM50 í samræmi við kenningu Dr.Allen.  

Af 17 mögulegum gullverðlaunum í kvennaflokki voru 10 þeirra unnin af 

konum sem bæði æfa og keppa erlendis. Í karlaflokki voru aðeins tvö gullverðlaun 

unnin af einstaklingi sem æfir erlendis. Þessar upplýsingar sýna að margar bestu 

sundkonur landsins hafi farið frá Íslandi til þess að iðka sund. Konurnar eru einnig 

að vinna inn  fleiri FINA stig en strákarnir, en FINA stig eru miðuð út frá heimsmeti 

í hverja grein og eru notuð til þess að bera saman tíma í mismunandi sundgreinum. 

Konurnar sem unnu til gullverðlauna á ÍM50 2016 fengu á meðaltali 776 sig 

(staðalfrávik7 74,1) á meðan karlarnir voru með 703,35stig (staðalfrávik 70,91) á 

meðaltali („IM50 2016 - SPLASH Meet Manager 11“, e.d.). Þetta gefur til kynna 

að Ísland sé ekki að bjóða upp á nægilega góðar aðstöður til þess að iðka sund á háu 

stigi. 

Mikill munur var á aldri  þeirra sem syntu lengri vegalengdir á ÍM50 2016 

og þeim sem syntu styttri. Í 1500 metra skriðsundi karla var til dæmis meðalaldur 

fyrstu átta sundmanna 16,25 ára (staðalfrávik 2) á meðan meðalaldurinn í 50 metra 

skrið sundi var 20,75 ára (staðalfrávik 2,25). Í kvennaflokki í sömu greinum var 

meðalaldurinn 16,66 (staðalfrávik 2,66) í 1500 metra skrið en 19,33 (staðalfrávik 
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2,71) í 50 metrunum (SSÍ, 2016b). Svipaðar niðurstöður má finna í hinum 

greinunum sem bendir til þess að eldri sundmenn heillast meira að því að keppa í 

styttri vegalengdum („IM50 2016 - SPLASH Meet Manager 11“, e.d.). Ef að fleiri 

sundmót buðu  upp á styttri vegalengdir væri það hugsanlega leið til að fá fleiri eldri 

sundmenn til að keppa. 

SSÍ gerir sér grein fyrir því að sundhreyfingin glímir við  vandamál vegna 

brottfalls samkvæmt ársskýrslu SSÍ 2015 (Ragnhildur Guðjónsdóttir og Hlín 

Ástþórsdóttir, 2015). Greint er að einhverjar breytingar þurfa að vera gerðar til þess 

að auka iðkun í öllum sundíþróttum sem falla undir SSÍ svo sem hefðbundið sund, 

sundknattleik og dýfingum. Í skýrslunni er bent á að aðstöður til að æfa dýfingar 

hafi batnað að  undanförnu en einnig að tilraunir til þess að fjölga þátttakendum í 

sundknattleik hafi gengið illa. Garpa sund (fyrir 25-95 ára) og sjósund hefur 

hinsvegar aukist í vinsældum síðustu árin. Lífsbjörgunarhópur var einnig stofnaður 

í samstarfi við SSÍ en ólíkt því sem þekkist á norðurlöndunum þá er ekki markmiðið 

að nota lífsbjörgun sem keppnisgrein heldur einungis sem sameiginlegan vettvang 

fyrir þá sem sjá um öryggi sundmanna. (Ragnhildur Guðjónsdóttir og Hlín 

Ástþórsdóttir, 2015).  

Það virðist ekki vera á dagskrá hjá SSÍ að breyta árskipulaginu til þess að 

takast á við brottfall en breytt árskipulag gæti hinsvegar haft jákvæð áhrif á brottfall. 

Með því að bjóða upp á skipulag sem væri fjölbreytt, legði áherslur á félagslega 

þætti og byði  upp á krefjandi áskorarnir væri mögulegt að færri sundmenn myndu 

hætta áður en þeir væru komnir á sinn besta aldur til að ná árangri. Þetta er í 

samræmi við hugmyndir og stefnur SSÍ sem segast vilja tryggja að bestu sundmen 

landsins geti náð sínum markmiðum en einnig að bjóða upp á sund (og aðrar 

sundíþróttir) fyrir alla (Ragnhildur Guðjónsdóttir og Hlín Ástþórsdóttir, 2015). 

  



18 
 

Núverandi atburðardagatal  

Atburðardagatal SSÍ er gefið út á hverju ári til þess að skipuleggja keppnistímabilið 

í sundi. Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar en það dagatal sem er gilt 

núna byrjar 1. ágúst 2015 og gildir til  31. september 2017 (SSÍ, 2015a). Skipulagið 

segir ekki nákvæmlega hvenær sundfélög skulu hefja né ljúka æfingum en 

hinsvegar er tímabilinu stillt upp þannig að fyrstu mótin hérlendis hefjast í 

september og lýkur tímabilið í júní. Sundtímabilið á Íslandi fylgir því nánast alveg 

skóladagatalinu sem hefst og klárast á svipuðum tíma með sumarfríi inn á milli. 

Þetta kerfi hentar vel miðað við alþjóðlega keppnistímabilið þar sem stærstu mót 

heims, Ólympíuleikarnir og heimsmeistaramótið eru haldin í júlí/ágúst (FINA, 

2016). Því gefst sundmönnum sem stefna á slík mót kostur til þess að æfa og keppa 

á mótum á Íslandi án þess að það skarist á við stærstu eða mikilvægustu mót heims.  

SSÍ heldur þrjú meistaramót árlega. Það fyrsta er Íslandsmeistaramótið í 25 

metra laug (ÍM25) sem haldið er í nóvember. Næst kemur 

svo  Íslandsmeistaramótið í 50 metra laug sem (ÍM50) sem haldið er í apríl. Loks 

er svo haldið Aldursflokkameistaramót Íslands (AMÍ) í júní. AMÍ er síðasta mótið 

sundtímabilsins á Íslandi. Lámörk eru sett fyrir öll þrjú mótin (SSÍ, 2016a). Á ÍM25 

og ÍM50 er keppt í opnum flokki og eru því ein lámörk í hverja grein en þó 

mismunandi eftir kyni. Á AMÍ eru sett lámörk fyrir hvern aldursflokk þar sem 

lámörkin verða meira krefjandi  eftir  því sem sundmaðurinn verður eldri. Lámörkin 

eru sett á hverju ári. Á ÍM25/50 er keppt í einstaklingsgreinum og boðsundi en á 

AMÍ er einnig stigakeppni milli liða. Á AMÍ  er keppt í aldursflokkum sem breytast 

reglulega en oftast er keppt við aðra sundmenn sem eru fæddir á sama ári eða einu 

ári eldri/yngri. AMÍ hefur oftast verið hugsað sem barna og unglingamót en þó hefur 

verið keppt í opnum flokki. Bikarmót Íslands í sundi er einnig haldið á vegum SSÍ. 

Það mót hefur oftast verið haldið árlega en þó með undantekningum. Mótið fór 

síðast fram í nóvember 2015 en er ekki á dagskrá árið 2016. Bikar, eins og mótið 

er kallað í daglegu tali, er aðallega hugsuð sem liðakeppni, líkt og AMÍ. Hinsvegar 

er mótið opið fyrir öllum aldursflokkum og minni áhersla er lögð á 

einstaklingsafrek (SSÍ, 2015a).  

Félagsmót eru svo haldin á vegum sundfélaga á Íslandi. Þessi mót eru oftast 

haldin í þeim laugum þar sem félagið æfir. Þau  þjóna mismunandi tilgangi svo sem 

að vera lágmarkamót fyrir stærri verkefni, æfingamót, byrjendamót og svo 
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framvegis. Flest þessara móta hafa ekki lágmörk en þó eru nokkur til, eins og 

Actavis International (Klein, 2016) á vegum Sundfélag Hafnafjarðar(SH), sem setur 

lámarks kröfur þar sem mótið er hugsað aðallega fyrir eldri sundmenn. Flest félögin 

á höfuðborgasvæðinu halda eitt til tvö mót á hverju tímabili. Árlega er haldinn 

íþróttaviðburður sem nefnist Reykjavík International Games (RIG). Þessir leikar 

innihalda margar mismunandi íþróttagreinar svo sem júdó, lyftingar, frjálsar íþróttir 

og sund. Sundmótið sjálft hefur verið haldið á vegum sundfélag ÆGIR’s en í 

samstarfi við SSÍ og Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR). Á þessu móti gefst 

íslenskum þátttakendum tækifæri á því að keppa við fleiri sundmenn  frá 

mismunandi löndum. Flestir  þeirra koma frá öðrum Norðurlöndunum („Reykjavik 

International Games“, e.d.).  

Íslenskir sundmenn sem náð hafa settum viðmiðum gefst kostur á því að 

keppa fyrir hönd Íslands á alþjóðlegum mótum. Það getur verið miserfitt að ná 

lágmörkum fyrir þessi mót. Erfiðustu lámörkin eru fyrir Ólympíuleikunum sem 

haldin eru á fjögra ára fresti. Á eftir því koma lámörkin fyrir heimsmeistara (HM) 

og Evrópumeistara (EM) mótin (þessi mót eru haldin bæði í 25m og 50m laug). 

Þessi þrjú mót eru aðeins ætluð afreks sundmönnum frá Íslandi og tillöglega fáir ná 

þessu afreki. Íslendingum gefst líka tækifæri á að keppa á 

Norðurlandameistara(mótinu (NM)  þar sem lámörkin eru léttari og gefst því fleiri 

sundmönnum tækifæri á að ná þátttökurétti. Einnig eru til  alþjóðleg mót ætluð 

börnum og unglingum. Á þessum mótum eru lámörkin lægri þannig að ungir en 

efnilegir sundmenn eiga möguleika að ná þeim. Dæmi um slík mót er 

Evrópumeistaramót Unglinga (EMU) og Norðurlandameistaramót Æskunnar 

(NÆM) (SSÍ, 2013).  

 

Kostir 

Núverandi ársskipulag SSÍ  hefur sína kosti og má þá aðallega benda á að því  er 

stillt þannig upp að íslenskum sundmönnum gefst kostur á að keppa á mótum 

erlendis. Þeir sundmenn sem taka ekki þátt á slíkum mótum fá þá nokkra mánuði í 

sumarfrí. Tímabilið hjá SSÍ fylgir einnig skóladagatölum  landsins. Þetta þýðir að 

sundmenn sem fá frí yfir sumarið geta nýtt tímann í aðra hluti svo sem 

sumarnámskeið, sumarvinnu og ferðir með fjölskyldu og vinum. Tímabilið er sett 

upp þannig að flestir sundmenn ættu að ná hámarks árangri tvisvar til þrisvar 
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sinnum. Unglingar og fullorðnir sundmenn setja oftast stefnuna á að ná sínum  besta 

árangri  á Íslandsmótin tvö á meðan börn og yngri unglingar setja oft markmiðið að 

komast inn á Íslandsmótin og ná sínum  besta árangri  á AMÍ. Það er langt bil á 

milli þessa móta þar sem tæplega fimm mánuðir eru milli ÍM25 og ÍM50. Á þessum 

tíma ættu sundmenn og  þjálfarar að hafa nægjan tíma til þess að byggja aftur upp 

form sundmannsins. AMÍ er svo haldið rúmlega tveimur mánuðum eftir ÍM50 sem 

er hugsanlega ekki nægilegt bil. Hinsvegar er AMÍ ætlað yngri sundmönnum sem 

ef til vill kepptu ekki á ÍM50 eða ekki með það markmið að ná að ná topp árangri 

þar. Ársskipulagið gefur sundmönnum á nánast öllum aldri getu eða  kost á að keppa 

á mótum sem eru við hæfi hvort sem þeir  eru börn að taka þátt á sínum fyrstu 

mótum, unglingar að keppast við að ná þáttkökurétti á Íslandsmótum eða 

afrekssundmenn sem setja markmiðið á að ná árangri á alþjóðlegum vettvangi. 

 

Gallar 

Núverandi skipulag hjá SSÍ er þó ekki gallalaust. Það fyrsta sem kemur í hugann er 

að sundtímabilið á sér stað að miklu leiti yfir veturinn. Íslenski veturinn getur verið 

langur og harður og er það því mikill ókostur fyrir þau sundfélög sem hafa einungis 

aðgang að útisundlaugum. Hinsvegar er skiljanlegt að sundfélögin  vilji fylgja 

skóladagatal landsins sem er líklega þægilegra fyrir fjölskyldur.  

Sundmótin sem haldin eru á vegum sundfélaga eru vissulega góðar 

hugmyndir þar sem það minkar álag á SSÍ, eykur tekjur fyrir félögin og gefur þeim 

kost á að halda mót með mismunandi áherslur. Hinsvegar virðist ekki vera neitt 

formlegt skipulag á því hvenær sundfélög skulu halda þessi mót. Fyrstu fjögur mót 

tímabilsins 2015-2016 eru til dæmis haldin fjórar helgar í röð (SSÍ, 2015a). 

Skiljanlegt væri að sundmönnum og þjálfurum gætu þótt fjögur mót í röð of mikið 

álag. Flestir þjálfarar skipuleggja sig þannig að sundmennirnir þeirra  toppi á 

ákveðnum tímapunktum og er ekki raunhæft að ætlast til að sundmenn nái góðum 

árangri fjórar helgar í röð. Einnig skal hafa í huga  hversu tímafrek og andlega 

þreytandi sundmót geta verið. Mörgum sundmönnum gæti þótt óspennandi að eyða 

fjórum helgum í röð á sundlaugarbakka.  Það sama gæti einnig átt við um alla aðra 

sem tengjast mótinu á einhvern hátt svo sem þjálfarar, foreldrar, dómarar og aðrir. 

Vissulega geta félög valið sér mót til þess að fara á og sleppt öðrum. Þá er hinsvegar 

vandamál að velja hvaða mót skal fara á og hverju  skal hafna. Þetta getur verið 
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flókið þar sem félögin  tapa innkomu  ef fáir keppa á þeirra  mótum. Sundmótin 

eiga það einnig til að vera mjög svipuð í uppsetningu. Einstök mót eins og Gullmót 

KR´s bjóða upp á fjölbreyttar og óhefðbundna þætti eins og Super Challenge (KR 

sunddeild, 2016) en annars eru mótin nánast alveg eins í uppstillingu.  

Annað vandamál sem myndast með núverandi skipulagi er lítill 

fjölbreytaleiki fyrir eldri sundmenn. Þeir sundmenn sem eru 18 ára og eldri en ná 

ekki lágmörkum á HM, EM eða á ÓL 2016 hafa eingöngu tvö mót til að stefna á 

tímabilinu. Eftir að ÍM50 lýkur í lok apríl eru engin skipulögð stórmót fyrir þennan 

hóp. Umræður um að halda sameiginlegt mót, æfingaferð eða annað hefur verið 

rætt (Bjarney Guðbjörnsdóttir, 2016) en ekki verið skipulagt formlega við skrif 

þessa verks. Ef ekkert verður  gert myndi það þíða að engin skipulögð stórmót eða 

verkefni bjóðast þessum aldurshópi fyrr en ÍM25 í nóvember á næsta tímabili.  
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Skipulagið víða um heiminn 

Sund er einnig vinsæl íþróttagrein í mörgum öðrum löndum. Til þess að fá 

hugmyndir og innblástur fyrir nýja árskipulagið var leitað til annara landa. Þetta var 

gert til þess að skoða nýjar leiðir og hugmyndir sem ef til vill hafa ekki verið 

prófaðar á Íslandi.  Fyrra landið sem var skoðað í var Bandaríkin. Bandaríkin hefur 

verið ein sigursælasta þjóðin í sundi í áraraðir og hafa margir ólympíumeistarar og 

heimsmetshafar komið þaðan (FINA, 2015). Seinna landið sem leitað var til var 

Danmörk. Danir hafa einnig náð ágætum árangri í sundi en eru langt frá því að vera 

í sama flokki og Bandaríkjamenn. Ákveðið var hinsvegar að skoða hvernig 

skipulagið í Danmörku er þar sem Danir eru líkari Íslendingum í getu í sundi, í 

menningu og nær Íslendingum í höfðatölu heldur en Bandaríkin.  

 

Bandaríkin 

Í Bandaríkjunum keppa margir sundmenn á öllum aldri fyrir skólaliðin sín. Þetta 

hugtak þekkist ekki hérlendis þar sem nánast öll íþróttafélög eru ótengd skólum 

landsins. Í Bandaríkjunum er hinsvegar mikil hefð fyrir því að nemendur allt frá 

grunnskólaaldri til háskólanema æfi og keppi í sinni íþrótt á vegum skólans. 

Bandaríkjamenn útskrifast oftast úr menntaskóla (high school) á átjánda ári.  Næsta 

skólastig sem er í boði fyrir nemendur er háskólinn þar sem nemendur gefst oft kost 

á að æfa og keppa fyrir háskólann. Flestar íþróttagreinar í háskólum falla undir 

umsjón National Collegiate Athletic Association (NCAA). NCAA sér um 

skipulagningu og umsjón yfir 20 íþrótta hjá helstu háskólum Bandaríkjanna með 

yfir 455 þúsundir íþróttamanna (NCAA, 2015). Markmið NCAA er að skapa 

umhverfi þar sem nemendur geta stundað íþrótt sína um leið og þeir mennta sig. 

Þeir nemendur sem taka þátt í íþróttum á vegum NCAA eru ekki taldir vera 

atvinnumenn og fá ekki laun. Hugtakið “student-athlete” eða íþrótta-námsmaður er 

oftast notað  þegar talað er um íþróttamenn í háskóla. Háskólar mega ekki greiða 

laun til íþróttamanna en geta hinsvegar veitt íþrótta-námsmönnum  styrki sem 

notaðir eru til þess að greiða upp skólagjöldin sem oft á tíðum eru mjög há (NCAA, 

e.d.).  

NCAA skiptist niður í þrjár deildir (NCAA, e.d.). Efsta deildin heitir 

einfaldlega Division I. Í þessari deild eru stærstu skólarnir sem hafa stærstu og bestu 

íþróttadeildirnar og leggja mikla áherslu á afrekum á sviði íþrótta. Deildin veitir 



23 
 

einnig bestu skólastyrkina til nemenda. Keppnistímabilið í sundi hefst í október og 

endar  í mars þegar NCAA Championship (stærsta mót ársins) er haldið. Á því móti 

er hægt að ná lágmörkum í A eða B hluta þar sem B lágmörkin eru auðveldari.  Í 

Division I eru um 350 skólar með 170.000 íþrótta-námsmenn að keppa fyrir skólann 

sinn (í öllum greinum).  Deildin fyrir neðan er titluð Division II og er ætlað skólum 

sem leggja minni fjármagn í íþróttir og eru yfir höfuðið ekki jafn áberandi og 

hugsanlega ekki jafn góð og lið í Division I. Í Division II er einni lögð minni áhersla 

á íþróttaafrek en meiri áhersla á menntun en um 300 skólar tilheyra þessari deild. 

Þriðja og lægsta deildin heitir svo Division III sem er fjölmennasta deildin með 

tæplega 180.000 íþrótta-námsmenn sem keppa fyrir um 450 skóla.  Þar er lögð meiri 

áhersla á námið en minni áhersla á afrek í íþróttinni og það eru ekki veittir 

skólastyrkir. Tímabilið er styttra og æfingarnar skipulagðar þannig að nemendur 

geti einbeitt sér sem mest að  náminu. Sund sem íþrótt er hluti af öllum þrem 

háskóladeildunum. Fyrir utan NCAA Championship mótið í mars eru einnig haldnir 

það sem kallast “duel meet” í öllum deildunum. Þar keppast tvö til þrjú lið á móti 

hvort öðru í stigakeppni. Með því að halda slík mót  gæti liðsandi aukist ásamt því 

að sundmönnum er gefinn kostur á  að keppa við mismunandi andstæðinga og 

aðstæður  (NCAA, e.d.).  

Þetta kerfi Bandaríkjamanna virðist vera að virka mjög vel fyrir þá þar sem 

á síðustu árum hafa þeir verið meðal bestu þjóða í heimi í sundi. Má þar nefna  að 

þeir eiga flest heimsmet allra þjóða eða 13 samtals (FINA, 2015). Það sem þetta 

kerfi býður einnig upp á er að sundmenn geta haldið áfram að æfa þrátt fyrir að hafa 

hafið háskólanám og möguleika á að velja hversu mikla og eða litla  áherslu þeir 

vilja setja á sundið. Þetta er ólíkt því sem sundmenn á Íslandi hafa vanist þar sem 

skólakerfið er ótengt íþróttafélögum.  Þetta fyrirkomulag á Íslandi   gæti leitt til þess 

að íslenskir sundmenn þurfa að  minnka við sig  eða hætta alveg að æfa sund til þess 

að einbeita sér að náminu.  

Annar kostur við kerfið í Bandaríkjunum er að það býður upp á sund fyrir 

alla getuhópa. Óraunhæft væri að búast við að allir sem æfðu sund í menntaskóla 

gætu eða vildu æfa á því stigi sem boðið er upp á í Division I. Með því að gefa kost 

á Division II og Division III geta mun fleiri sundmen haldið áfram að æfa með 

náminu þótt að markmiðin þeirra séu ekki jafn afreksinnuð og þeir sem velja 

Division I. Fyrir utan háskólaliðin er einnig hægt að æfa hjá ótal mörgum 

félagsliðum. 
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SSÍ getur vissulega ekki byggt skipulagið sitt alveg eins og NCAA. 

Augljósa vandamálið er að á Íslandi eru hvorki nógu margir sundmenn né háskólar 

til þess að halda uppi háskólasundfélögum. Íþróttafélögin eru einnig nánast alveg 

ótengd skólum landsins. Hinsvegar eru ákveðnir eiginleikar í bandaríska kerfinu 

sem við á Íslandi gætum nýtt okkur Til dæmis sú hugmynd að enda tímabilið á stóru 

og mikilvægu móti. Slík mót gætu  gefið eldri sundmönnum eitthvað til  að stefna 

að þangað til að sumarfrí tekur við. Einnig gæti SSÍ farið að bjóða upp á fleiri mót 

og verkefni fyrir þá sundmenn sem ekki vilja æfa á hæðsta stigi eins og er gert í 

Division II og III. Nokkur félög bjóða nú þegar upp á æfingar fyrir eldri sundmenn 

sem vilja æfa að einhverju leiti  en þau eru því miður ekki mörg (SH, e.d.), (KR 

sunddeild, e.d.). Þessi svokölluð „duel meet“ er einnig eitthvað sem Íslendingar 

gætu notað. Góður liðsandi og liðakeppni gæti verið skemmtileg tilbreyting fyrir 

sundmen sem eru vön því að keppa sem einstaklingar. Mót eins og AMÍ og Bikar 

hafa notað svipaðir eiginleikar þar sem sundmen vinna stig fyrir sundfélögin sín.  

Það helsta sem SSÍ gæti lært af NCCA er það hvernig NCAA virðist hugsa um alla 

sína sundmenn. Í Bandaríkjunum geta sundmenn á öllum stigum  æft og keppt þrátt 

fyrir að vera komnir  á þrítugsaldurinn. Þetta er eitthvað sem sárlega vantar á Íslandi 

og gæti verið innleitt með nýju ársskipulagi. 

 

Danmörk 

Í skýrslu sem unnin var af CUR kom í ljós að á síðustu árum hefur aðsókn í að æfa 

sund í Danmörku aukist og eru nú rúmlega 14.000 iðkendur skráðir á vegum danska 

sundsambandsins (Nieksen, 2014). Skipulagið í Danmörku er líkt því íslenska  að 

því leiti að sundmenn æfa hjá félögum og árskipulaginu er stillt upp í kringum 

erlend stórmót svo sem Ólympíuleikarnir („Årskalender-2016-Januar-Juni“, 2016) 

(„Årskalender-2016-Juli-December“, 2016). Einnig halda Danir meistaramót fyrir 

börn og unglinga á svipuðum tíma og hérlendis eða í lok júní. Helsti munurinn er 

að Danir bjóða upp á mun fleiri mót á vegum sundsambandsins  og meira er um 

aldurskiptingar. Þessi mót hafa flest öll lámörk sem miserfitt er þó að ná. 

Þrátt fyrir marga sundiðkendur  í Danmörku eru þessar tölur misvísandi þar 

sem á ákveðnum aldri hættir stór hluti iðkenda þegar komi er á unglingsárin.  Í sex 

félögum í Danmörku voru 90% iðkenda undir 14 ára aldri. Aðspurðir sögðu danskir 

sundmenn aðalástæðu þess að þeir myndu hætta iðka sund vera að þeim líkaði  ekki 
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vel við þjálfarann, að þeir hættu að bæta árangur eða ef vinir þeirra myndu hætta. 

Margir danskir foreldrar bentu á að ekki væri gert nægilega mikið til þess að byggja 

upp góð félagsleg tengsl í sundfélögum og of mikil áhersla væri lögð á 

getuskiptingu(Nieksen, 2014).  

Stungið hefur verið upp á möguleg lausnum til að  halda sundmönnum 

lengur í sundi til dæmis með að bjóða upp á aðra kosti fyrir þá sundmenn sem ekki 

hafa getuna eða viljann  til þess að verða afrekssundmenn. Dæmi um þetta gæti til 

dæmis verið að bjóða upp á sundknattleik, dýfingar, sund dans, björgunar sund og 

aðrar greinar sem tengjast sundlaugum. Mörg dönsk félög kvarta hinsvegar yfir því 

að lítill peningur eða aumar aðstæður væru til staðar til að hægt væri  til  að bjóða 

upp á slíka iðkun. Einnig var bent á að danska sundsambandið virðist hafa lítinn  

sem engan áhuga á að leysa brottfallsvandann.  Þar sem biðlistar voru á æfingum 

yngri flokka virðist sem sundsambandið hafi ekki áttað sig á hversu mikið 

brottfallið væri. Þörf er á að móta skýra stefnu hjá danska sundsambandinu sem 

félögin geta fylgt (Nieksen, 2014).  

Samkvæmt skýrslu Nieksen (2014) virðast Danir vera með svipað vandamál 

og Íslendingar þar sem mikil iðkun er hjá yngri börnum en við unglingsárin detta 

margir út. Danir virðast heldur ekki hafa náð að móta sér skýra  stefnu um hvernig 

best sé að  takast á við þetta vandamál en eru þó komnir  með nokkrar hugmyndir 

sem gætu hugsanlega reynst Íslendingum vel. Að bjóða upp á fleiri valkosti en 

afrekssinnaðar sundæfingar/sundmót gæti verið góð leið til að gera sund meira 

aðlaðandi fyrir fleiri eldri sundmenn.  Hér á Íslandi eru margar sundlaugar og hafa 

mörg félög aðgang að fleiri en einni  sundlaug. Plássleysi ætti því ekki að vera 

vandamál. Með því að bjóða upp á til dæmis einnig upp á sundknattleik í eldri 

flokka gætu félögin haldið sundmönnum lengur í félaginu sínu. Slíkt gæti aukið 

tekjur félagsins og gert það að verkum að sundmennirnir fengju nýjar áskoranir.  

Þeir sundmenn sem völdu  að fara í sundknattleik gætu haldið meiri félagsskap inn 

í félögum sínum  og ef til vill einnig æft eða keppt í hefðbundnu sundi.  Í nýja 

ársskipulagi SSÍ  ætti því að vera pláss fyrir viðburði eins og opið sundknattleiksmót 

sem mundi bjóða sundmönnum upp á fjölbreytileika sem gæti haldið þeim lengur í 

sundi. Samkvæmt Sundþingi SSÍ (2015b) hafa þessar hugmyndir verið skoðaðar en 

þó virðist vanta drifkraftinn til þess að koma þeim í framkvæmd. 
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Við á Íslandi gætum lært mikið um skipulagningu sundíþróttarinnar frá 

öðrum löndum og mun fleiri nefnd voru í þessu verkefni. Það er hinsvegar 

mikilvægt að átta sig á því hvaða þættir væri raunhæft að innleiða og hvað væri 

ómögulegt á Íslandi. Helstu takmarkanir hérlendis er hversu fámen þjóðin er sem 

býr til vandamál eins og lítil eða ófjölbreytt samkeppni. Það er einnig mikilvægt að 

horfa til annara landa með gagnrýni til þess að greina og forðast þeirra mistök.   
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Hagnýtur hluti  

Brottfall úr sundi er vandamál sem sundhreyfingin á Íslandi verður að takast á 

við(ÍSÍ, 2014) (ÍSÍ, 2015) (SSÍ, 2015b). Margir sundmenn hætta  áður en þeir  hafa 

náð sínum besta, mögulega  árangri. Breytingar á ársskipulagi SSÍ gætu hugsanlega 

verið notaðar til þess að gera sundíþróttina meira aðlaðandi fyrir eldri sundmenn. 

Eins og greint var frá í fræðilega kaflanum eru ástæðurnar fyrir íþróttaiðkun margar. 

Innri áhugahvöt, félagslíf, bæting á framistöðu, samkeppni og bætt líkamleg heilsa 

virðist allt hafa áhrif á það hvort einstaklingur haldi áfram að iðka íþrótt (Mullen, 

e.d.) (Miner og Boyer, 2011) (Stiles, 1967). Þótt að deilt sé um hversu stórt hlutverk 

þessir þættir spila eru flestir vísindamenn sammála um að félagslegir þættir séu þeir  

mikilvægustu. Félagslegir þættir geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

íþróttaiðkun (Patrick o.fl., 1999). Þegar einstaklingur finnur fyrir félagslegum  

stuðningi er hann ef til vill líklegri til þess að halda áfram að iðka sína íþrótt. 

Hinsvegar gæti þessi sami íþróttamaður verið líklegur til að hætta ef íþróttin 

uppfyllir ekki lengur  félagslegar þarfir hans. Með því að gera ársskipulag SSÍ meira 

aðlaðandi fyrir eldri sundmenn gæti það hægt á brottfalli þeirra.  Þetta mundi svo 

vonandi gera það að verkum að meiri félagslegur stuðningur væri hjá eldri flokkum 

félaga. Með betra félagslífi gætu hugsanlega fleiri sundmenn náð sínum besta 

árangri sem mundi þýða meiri samkeppni á hæðsta stigi og betri árangur Íslands í 

sundi.  

Eftirfarandi endurskipulag var unnið með það í huga að halda sundmönnum 

inn í íþróttinni  lengur. Tímabilinu var haldið á sama tíma en helstu mót á vegum 

SSÍ var breytt og/eða tekin út. Í staðin voru sett upp mót sem eru meira aðlaðandi 

fyrir eldri sundmenn til dæmis með styttri greinar í boði og meiri áhersla á liðsanda 

frekar en einstökum afrekum. Einnig voru sett upp mót þar sem bestu 

sundmennirnir geta náð sínum besta árangri, slegið met og náð lámörkum á 

erlendum mótum. Endurskipulagt var hvar og hvenær helstu félagsmótin voru 

haldin. Þetta var gert til  að þau mót sköruðust  ekki á við mót SSÍ og til þess að 

tryggja hvaða áherslur væru lagðar á þeim mótum. Þessar breytingar voru að hluta 

til byggðar á hugmyndum Nieksen (2014) um að bjóða upp á fjölbreyttari 

valmöguleika fyrir sundmen. Einnig var nýja skipulagið byggt út frá hugmyndum 

Bandarískra háskóla um að bjóða upp á sund fyrir eldri sundmen á mismunandi 

getustigum (NCAA, 2015). Einnig var sett saman nákvæmt dagatal út frá nýja 
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skipulaginu sem finna má sem fylgiskjal. Í því dagatali má sjá hvernig skipulagið 

mundi líta út á 2017-2018 sundtímabilinu. Á því tímabili voru ekki nein mót skráð 

á vegum FINA(FINA, 2016) þannig aðeins mót sem haldin verða á Íslandi voru 

stillt upp. 
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Nýja Tímabilið 

Ágúst 

Í Ágúst hefst nýtt tímabil formlega. Ekki eru skráð nein mót á vegum SSÍ né 

félagsmót í ágúst og fá félögin að nota tímann til þess að undirbúa sín lið fyrir 

komandi mót. Félögin fá sjálf að ráða hvenær þau hefja æfingar en mælt er með að 

það verði eigi síður en þriðju vikuna í ágúst. Einnig er mælt með að öll félög leggi 

áherslu á undirbúning fyrir komandi sundknattleiksmót. 

September 

Í September verður haldið fyrsta mót ársins á vegum SSÍ, Íslandsmeistaramótið í 

Sundknattleik. Mótinu er ætlað öllum félögum landsins og keppt verður í þremur 

aldursflokkum 12 ára og yngri, 13-15 ára og 16 ára og eldri. Keppt verður í riðlum 

þar sem bestu liðin mætast svo í úrslitaleik. Það lið sem vinnur sinn úrslitaleik 

verður krýndur Íslandsmeistari í sundknattleik í sínum aldursflokki. Í fyrstu tveimur 

flokkunum munu strákar og stelpur keppa saman en kynjaskipt verður í elsta 

flokknum. Markmið mótsinns er tvíþætt. Annars vegar verður reynt að kynna 

sundknattleik fyrir yngri þátttakendum og þeim boðið  upp á skemmtilega 

tilbreytingu  frá hefðbundnum sundmótum. Einnig er mótið hugsað sem leið til þess 

að halda áhuga eldri sundmanna við sundhreyfinguna. Ástæðan fyrir því að mótið 

er haldið svona snemma er til að tryggja að eldri sundmenn hefji æfingar sem fyrst. 

Ef þau hefja æfingar fyrir sundknattleiksmótið er ef til vill líklegra að þau haldi  

áfram út tímabilið. 

Október  

Ekkert mót á vegum SSÍ verður haldið í Október. Í staðinn mun Sunddeild Ármans 

halda fyrsta hefðbundna sundmót tímabilsins. Þetta mót er aðalega ætlað börnum 

en eldri sundmönnum gæfist líka kostur á að taka þátt til þess að æfa sig fyrir stærri 

mót og ná lámörkum.  

Nóvember 

Íþróttabandalag Reykjanesbæjar heldur gistimót fyrir yngri sundmenn í byrjun 

Nóvember fyrir 15ára og yngri. Það er lögð áhersla á að sem flest félög gisti í 

Reykjanesbæ til þess að byggja góð félagsleg tengsl milli sundmanna og liða.  

Sprettsundsmeistaramót Íslands (SMÍ) er svo haldið í mið Nóvember áður en flestir 

framhalds- og háskólar hefja próftímabil. Á þessu móti verður lögð áhersla stuttum 

greinum en í boði verða 25metra, 50metra og nokkrar 100metra greinar. Einnig 
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verður boðið upp á mismunandi boðsund. Þetta mót er ætlað eldri sundmönnum. 

Engin lágmörk verða en aldurstakmarkið verður 16 ára. Markmiðið er að þetta mót 

heilli eldri sundmenn  sem jafnvel eru ekki að æfa að fullum krafti en hafa þó áhuga 

á að æfa eitthvað og keppa í stuttum vegalengdum. Einnig verður reynt að hvetja 

fyrrverandi sundmenn til þess að taka þátt í einhverjum greinum. Mótið er aðeins 

tveggja daga langt svo að það verði ekki langdregið og myndi svo enda með 

lokahófi sem væri ætlað keppendum mótsinns. Með þessu móti er vonast til að 

aðlaga sem flesta eldri keppendur og bjóða upp á skemmtilegt og öðruvísi sundmót. 

Desember 

Í Desember verða engin mót á vegum SSÍ en SH mun halda mót með lámörkum í 

byrjun mánaðarins. Lámörkin skulu vera einfaldari en lámörkin á SSÍ mótum. Þetta 

er gert til þess að halda þátttökufjöldan innan ramma. Eldri sundmenn gætu notað  

mótið til þess að ná lámörkum á Reykjavík International Games (RIG) sem haldið 

verður mánuði seinna. Fyrir jólin mundu svo öll félög vera hvött til þess að halda 

innanfélagsmót með jóla þema. Þessi mót væru hugsuð sem möguleiki fyrir yngri 

sundmenn að læra að taka þátt á mótum en líka til þess að bæta félagsleg tengsl 

innan félaga. 

Janúar 

Í mið til loka Janúars verður haldið RIG. Þetta mót er á vegum SSÍ og er hugsað 

sem stærsta og mikilvægasta sundmót ársins. Lágmörk verða á mótinu sem eru 

nægilega erfið til að aðeins eldri sundmenn ná þeim. Yngri sundmenn sem eru 

afburðagóðir og ná lágmörkunum fá einnig þátttökurétt. Hér er ætlast til að 

sundfélög reyni að ná hámarks árangri  hjá sínum sundmönnum. Keppt verður í 

50m laug og í boði verða allar hefðbundnar einstaklingsgreinar en einnig boðsund. 

Reynt verður að fá keppendur frá öðrum löndum til að keppa á RIG. Með þessu er 

verið að reyna að auka samkeppni og fjölbreytileikann í sundinu. Bestu sundmenn 

landsins fá þá tækifæri til að keppa við erfiðari andstæðinga sem mun vonandi bæta 

árangur íslenskra sundmanna.  

Febrúar 

Ekkert mót á vegum SSÍ verður haldið í febrúar en sunddeild KR‘s mun halda 

Gullmótið sitt. Þetta mót er aðalega ætlað yngri sundmönnum og eru öll félög hvött 

til þess að taka þátt. Einnig verður einn hluti sem nefnist KR Super Challenge. Þar 

keppa 8 bestu sundmenn í 50m grein (sem KR velur) að keppa á móti hvort öðru í 
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útsláttarkeppni.  Reynt er að gera þennan hluta skemmtilegri og aðlaðandi fyrir eldri 

sundmen með því að hafa peningaverðlaun, ljósasýningu og skemmtilega þuli. 

Mars  

Ekkert mót verður haldið á vegum SSÍ í mars en Breiðablik mun halda mót ætlað 

yngri sundmönnum. Eldri sundmen fá einnig að taka þátt ef þau vilja og engin 

lámörk né aldurslámörk/hámörk eru því á mótinu. 

Apríl 

Bikarkeppni SSÍ verður haldið í byrjun Apríl. Þetta mót er hugsað aðallega sem 

stiga mót milli félaga. Skipt er í karla og kvennaflokki. Hver sundmaður má keppa 

í þremur einstaklingsgreinum og boðsundi og vinnur inn stig fyrir sitt lið. Stigin 

verða í samræmi með FINA stigin. Hvert lið má senda tvo sundmenn í hverja grein. 

Keppt verður í karla og kvenna flokki og það lið sem vinnur flest stig í sínum flokki 

verður Bikarmeistari í sundi. Með þessu móti er vonast til að allir sundmenn reyni 

sitt besta til þess að ná árangri fyrir liðið sitt.  Skipt væri niður í tvær deildir  þar 

sem efri deildin væri hugsað fyrir stærri félög landsins en neðri deildin fyrir þau 

minni. Deildirnar mundu þá keppa á mismunandi tímum. Félög mættu senda fleiri 

en eitt lið á mótið sem myndu keppast. Dæmi um þetta væri að SH mætti senda SH1 

og SH2 í karlaflokki ef  þau vildu og hefðu mannskapinn í það. SH1 væri þá ætlað 

bestu sundmönnum félagsins á meðan SH2 væri ætlað yngri sundmönnum sem ekki 

komust í SH1. Reynt væri að fá félög úr landsbyggðinni til þess að fjölmenna á 

mótið. Aðal markmið mótsinns er að byggja upp góðan liðsanda hjá félögum og 

búa til nokkurskonar hópíþróttar stemningu.  

Fjölnsimót verður svo haldið í lok Nóvember. Það mót er ætlað yngri 

sundmönnum þar sem flest þeirra hafa ekki tekið þátt á Bikar. 

Maí 

Ekkert mót á vegum SSÍ verður haldið í maí en haldið verður mót á vegum 

sundfélags ÆGIS.  Mótið  er hugsað fyrst og fremst fyrir yngra sundfólk en enginn  

hámarksaldur yrði settur.  Þetta er gert til þess að þeir eldri sundmenn fái einnig 

tækifæri til að æfa sig.  

Júní  

Í byrjun júní verða  Akranesleikarnir haldnir. Þetta er hugsað sem gistimót fyrir alla 

sundmenn landsins yngri en 14 ára. Engin lágmörk verða á mótinu og þetta væri þá 
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síðasta mótið á tímabilinu fyrir þá sem ekki fara á Aldursflokkameistaramót Íslands 

(AMÍ) seinna í mánuðinn.  

Tvö mót verða haldin í júní á vegum SSÍ. Það fyrra  er AMÍ sem haldið er 

um miðjan júní í mið júní. Þetta er hugsað sem stærsta mót ársins fyrir yngri 

sundmenn. Keppt verður í  aldursflokkunum 12 ára og yngri, 13-14 ára, 15-17 ára 

og 18 ára og eldri. Boðið er upp á allar helstu einstaklingsgreinarnar og boðsund í 

öllum flokkum  fyrir utan  18+ þar sem  takmarkaðar  greinar verða  í boði (áhersla 

á stuttum greinum). Einnig verður stigakeppni milli liða þar sem fyrstu 8 sætin í 

hverja grein veita ákveðin mörg stig. Einstaklingsverðlaun verða í boði fyrir þann 

sundmann sem nær bestum  sameiginlegum  árangri  í sínum aldursflokki. Ætlast 

er að þetta mót verði haldið fyrir utan höfuðborgasvæðið þannig að flest liðin þurfa 

að gista í þeim bæ þar sem mótið verður haldið. Þetta er gert til þess að auka 

stemmingu og félagslegþætti. Að mótinu loknu verður haldið lokahóf. Markmið 

mótsinns er að gefa sundmönnum yngri en 18 ára tækifæri  á að keppa við hvern  

annan í sínum bestu greinum. Lámörkin eru sett þannig að sundmenn verði að hafa 

fyrir því að komast á mótið. Í 18+ flokknum er áhersla á stuttar  greinar  sem eldri 

sundmenn eru meira til í að synda. Þeir fá  þó að vinna inn stig fyrir sitt félag sem 

mun vonandi gera mótið heillandi fyrir þennan aldurshóp. Lámörkin í 18+ eru 

einfaldari heldur en á RIG til þess að auka þátttöku. 

Seinna mótið í Júní verður annaðhvort Norðurlandameistaramótið  eða 

Smáþjóðaleikarnir. Þessi mót verða haldin annað hvert ár og verða á vegum SSÍ 

þegar þau eru haldin hérlendis. Þetta mót er ætlað afrekssundmönnum á Íslandi sem 

hafa þó ekki náð lámörkum fyrir stærri mót svo sem EM/HM/ÓL. Lágmörk verða 

á mótinu en einnig verður stefnt á að senda inn tvö boðsundslið í hverjum flokki. 

Ætlast er til að sundfélögin láti sundmenn sína ná topp árangri á þessu mót líkt og 

á RIG.  

Júlí  

Í júlí mun sumarfrí byrja hjá þeim sundmönnum sem ekki fara EM/HM/ÓL það 

árið. Félögin ráða sjálf hvenær þau gefa frí og í hversu langan tíma en mælt er með 

að sundmenn fái lágmark 3-4 vikur þar sem engar skipulagðar æfingar verða. 
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Umræða  

Brottfall úr sundi er vandamál sem SSÍ þarf að takast á við til þess að fjölga  

iðkendum í íþróttinni. SSÍ virðist gera sér grein fyrir  að það sé vandamál til staðar 

en eitthvað vantar upp á til þess að takast á við þennan vanda. Eitt af þeim fjölmörgu 

atriðum sem gætu haft áhrif á brottfall í sundi er hvernig  árskipulagið er sett upp. 

Það virðist vera að SSÍ hafi sett upp núverandi skipulag með ákveðna afreksstefnu 

í huga. Bestu sundmenn landsins gætu vel grætt á þessu skipulagi þar sem stórmótin 

hérlendis skarast ekki á við erlend stórmót eins og HM eða ÓL. Hinsvegar virðist 

hafi gleymst í núverandi skipulagi  að einungis fáir sundmenn munu komast á það 

stig að eiga  möguleika á að ná þátttökurétti á slíkum mótum. Benda ætti hinsvegar 

á að margar bestu sundkonur Íslands eru ekki búsettar hérlendis sem gæti gefið til 

kynna að núverandi skipulag henti þeim ekki heldur.  

Flestir sem iðka sund hafa hætt  áður en þeir  hafa náð sínum besta mögulega 

árangri. Félagslegir þættir eru eitt af helstu ástæðum fyrir því að fólk tekur þátt í 

íþróttum og það er hugsanlegt að þegar einn eða fleiri hætta að æfa ákveðna íþrótt  

þá er líklegt að fleiri fylgi þeim.  

Með því að endurskipuleggja ársskipulag SSÍ er markmiðið að gera 

sundíþróttina meira aðlaðandi fyrir eldri sundmenn. Nýja skipulagið er þannig sett 

upp að meiri fjölbreytaleiki er á keppnistímabilinu og fleiri verkefni eru sett inn 

sem henta fyrir eldri sundmenn sem ekki eiga möguleika á þátttöku á ÓL eða HM.   

Nýja skipulagið var bæði byggt á hugmyndum frá öðrum löndum sem og 

þeirri hugmynd að eldri sundmenn hafi stað til þess að æfa og keppa út frá sinni 

eigin getu. Vonast er til að þessi mót verði nægilega  fjölbreytt til þess að halda 

áhuga eldri sundmanna og uppfylla  keppnislegar og félagslegar þarfir þeirra.   

Ákveðnum eiginleikum núverandi ársskipulags SSÍ var haldið óbreyttu. Má 

þar nefna tímasetningu tímabilsins var haldið og einnig var ákveðnum stórmótum 

haldið inni. Þetta var gert til að tryggja að þeir sundmenn sem hafa getuna og 

metnaðinn til að stefna á stærri mót, fái tækifæri til að taka þátt í og keppa á slíkum 

mótum.  
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Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að hanna nýtt árskipulag fyrir SSÍ til þess að gera 

sundíþróttina meira aðlaðandi fyrir eldri sundmenn.  Þetta heppnaðist ágætlega þar 

sem nýtt skipulag og nákvæmt dagatal voru hönnuð. Vonast er til að þetta verkefni 

muni nýtast SSÍ og öðrum sem koma að sundhreyfingunni í því að sjá hvernig betur 

mætti skipuleggja sundtímabilið. Telja verður líklegt að mismunandi skoðanir verði 

á niðurstöðum verkefnissins þar sem margir hafa sínar eigin skoðanir  á efninu. 

Þrátt fyrir það  væri jákvætt ef að þetta verkefni gæti „komið boltanum til að rúlla“ 

og opnað umræðuna um að þörf sé á einhverjum breytingum  á núverandi skipulagi.  

Áhugavert  verkefni í framhaldi af þessu væri til dæmis að skoða nánar hvað 

sundþjálfurum, sundmönnum og fleirum finnist um núverandi skipulag. 

Spurningalistar gætu ef til vill verið notaðir til  að komast að þessu. Hægt væri að 

nýta slíkar upplýsingar til að gera breytingar t við núverandi skipulag.  
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