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Formáli	

Þetta	verkefni	er	6	 (ECTS)	eininga	 lokaverkefni	af	180	eininga	BS	námi,	með	áherslu	á	

fjármál,	 við	 viðskiptafræðideild	 Háskóla	 Íslands.	 Leiðbeinandi	 i	 verkefninu	 var	 Hersir	

Sigurgeirsson	dósent	við	viðskiptafræðideild	Háskóla	 Íslands	og	fær	hann	miklar	þakkir	

fyrir	að	aðstoða	mig	við	gerð	verkefnisins.	Auk	hans	vil	ég	þakka	öllum	þeim	sem	lásu	yfir	

verkefnið	og	gáfu	mér	ábendingar	um	hvað	mátti	bæta.	Að	lokum	vil	ég	þakka	fjölskyldu	

minni	og	vinum	fyrir	þann	stuðning	sem	þau	veittu	mér	á	meðan	náminu	stóð.	
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Útdráttur	

Hér	á	landi	sem	og	víða	annars	staðar	í	heiminum	ríkir	mikill	áhugi	á	knattspyrnu	og	þá	

ekki	síst	á	Meistaradeild	Evrópu,	stærstu	deild	í	heimi.	Það	vakti	athygli	höfundar	að	þrátt	

fyrir	að	íslensk	félög	hafi	aldrei	náð	frábærum	árangri	í	þeirri	keppni	að	þá	er	það	samt	

sem	 áður	 oft	 eitt	 af	 aðalmarkmiðum	 margra	 félaga	 að	 ná	 góðum	 árangri	 í	

Meistaradeildinni.	Því	var	markmið	þessa	verkefnis	að	komast	að	því	hvaða	fjárhagslegu	

áhrif	það	hefði	á	íslensk	knattspyrnufélög	að	komast	sem	lengst	í	Meistaradeild	Evrópu,	

bæði	hjá	körlum	og	hjá	konum.		

Helstu	 niðurstöður	 eru	 þær	 að	 mismunur	 á	 peningaupphæðum	 milli	 kynja	 í	

Meistaradeildinni	er	mjög	mikill,	eða	á	milli	150-200	sinnum	hærri	fjárhæðir	fyrir	karlalið	

sem	vinnur	alla	leiki	en	kvennalið	sem	nær	sama	árangri,	og	það	fyrir	utan	greiðslur	úr	

sérstökum	sjóði	sem	er	einungis	í	karlaboltanum.	Karlalið	sem	vinnur	alla	sína	leiki	fær	

57,2	milljónir	evra	í	sinn	hlut	á	meðan	kvennalið	fær	330.000	evrur	fyrir	sama	árangur.	

Samkvæmt	 ársreikningum	 tveggja	 félaga	 sem	 keppast	 um	 það	 ár	 hvert	 að	 verða	

Íslandsmeistarar	í	knattspyrnu	sést	að	heildartekjur	knattspyrnudeilda	eru	talsvert	meiri	

hjá	karlaliðum	en	kvennaliðum,	en	karlaliðið	er	með	tæplega	10	sinnum	meiri	tekjur	en	

kvennaliðið	hjá	félögunum	í	þessu	verkefni.		

Ef	kvennalið	frá	Íslandi	ætlar	að	ná	að	bæta	almennilega	heildartekjur	sínar	í	gegnum	

þátttöku	sína	í	Meistaradeildinni	þá	þarf	það	helst	að	komast	alla	leið	í	úrslitaleikinn.	Þar	

eru	upphæðir	í	boði	sem	gætu	um	það	bil	tvöfaldað	heildartekjur	kvennaliðsins	ef	miðað	

er	 við	þær	 tekjur	 sem	 félagið	 sem	 tekið	er	 sem	dæmi	 í	 þessu	verkefni	hafði.	 Fram	að	

úrslitaleiknum	má	segja	að	greiðslurnar	séu	það	lágar	til	kvennaliða	að	þær	dugi	vart	fyrir	

gjöldunum	sem	kostar	að	koma	liðinu	í	leikina.	

Það	sem	vakti	mesta	athygli	höfundar,	auk	hins	mikla	mismunar	á	greiðslum	milli	kynja	

í	 keppninni,	 var	 að	 það	 þarf	 ekki	 nema	 eitt	 gott	 tímabil	 hjá	 karlaliði	 frá	 Íslandi	 í	

Meistaradeild	Evrópu	 til	 að	verða	með	það	mikið	meira	 fjármagn	á	milli	 handanna	en	

önnur	lið	á	Íslandi	að	það	mætti	segja	að	það	væri	svokallað	svindllið	hér	á	landi.	Það	eitt	

að	 komast	 í	 riðlakeppni	Meistaradeildar	 Evrópu	myndi	 skila	 fastri	 greiðslu	 sem	myndi	
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margfalda	heildartekjur	þess	félags	það	árið,	svo	ekki	sé	talað	um	ef	liðið	myndi	ná	þeim	

frábæra	árangri	að	komast	alla	leið	í	útsláttarkeppni.	
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1 	Inngangur	

Fyrir	 örfáum	 árum	 var	 það	 líklega	 fjarlægur	 draumur	 að	 íslenska	 A-landslið	 karla	 í	

knattspyrnu	myndi	nokkurn	tíma	leika	í	lokakeppni	á	stórmóti.	Sá	draumur	rættist	hins	

vegar	árið	2016	þegar	liðið	keppti	 í	 lokakeppni	Evrópumótsins	í	knattspyrnu.	Leikmenn	

landsliðsins	 létu	 sér	 það	 ekki	 nægja	 og	 náðu	 að	 tryggja	 sig	 í	 lokakeppni	

Heimsmeistaramótsins	 sem	 fram	 fer	 í	 Rússlandi	 nú	 í	 sumar.	 A-landslið	 kvenna	 var	 þó	

talsvert	á	undan	karlaliðinu	að	leika	í	lokakeppni	á	stórmóti	og	hafa	þær	yfirleitt	verið	mun	

ofar	á	heimslista	FIFA	en	karlaliðið.	

Í	 íslenska	boltanum	er	svipaða	sögu	að	segja	þegar	kemur	að	Meistaradeild	Evrópu.	

Þar	hafa	kvennalið	komist	alla	leið	í	útsláttarkeppni	meðan	að	karlaliðin	eiga	sér	enn	þann	

draum	að	ná	að	spila	í	riðlakeppni	stærstu	deildar	Evrópu.	

Í	 þessu	 verkefni	 er	 litið	 á	 þau	 íslensku	 lið	 sem	 hafa	 staðið	 sig	 hvað	 best	 í	

Meistaradeildinni	ásamt	því	að	skoða	liðin	sem	munu	koma	til	með	að	keppa	í	henni	á	

næsta	 tímabili.	 Einnig	 er	 fjallað	 um	 Meistaradeild	 Evrópu,	 bæði	 í	 karla-	 og	

kvennaboltanum,	helstu	afrek	liða	og	einstaklinga	í	henni	ásamt	muninum	á	deildinni	á	

milli	 kynja.	 Að	 lokum	 er	 fjallað	 um	 þau	 fjárhagslegu	 áhrif	 sem	 það	 hefur	 á	 íslensk	

knattspyrnulið	að	ná	að	komast	sem	lengst	 í	Meistaradeild	Evrópu	ásamt	því	að	skoða	

hvað	 kostar	 að	 reka	 íslenskt	 knattspyrnulið	 sem	 er	 að	 berjast	 um	 að	 komast	 í	

Meistaradeildina	bæði	í	karla-	og	kvennaboltanum.	
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2 Meistaradeild	Evrópu	

Að	vinna	Meistaradeild	Evrópu	er	draumur	 sem	 flesta	 fótboltamenn	dreymir,	 sama	

hvort	þeir	eru	meðal	bestu	leikmanna	heims	eða	leikmenn	sem	spila	fótbolta	með	liðum	

frá	Íslandi.	Gott	dæmi	um	þetta	er	brasilíski	leikmaðurinn	Philippe	Coutinho	sem	gekk	í	

janúar	síðastliðinn	til	 liðs	við	eitt	besta	lið	Evrópu,	Barcelona,	frá	stórliði	Liverpool	fyrir	

142	milljónir	punda.	Hann	sagði	í	viðtali	að	hann	hefði	farið	til	Barcelona	til	að	vinna	titla	

(Magnús	Már	Einarsson,	2018).		

Það	að	vera	í	liði	sem	vinnur	einhvern	af	stóru	titlunum	sem	eru	í	boði	ár	hvert	með	

félagsliðum	 sínum,	 eins	 og	 deildina	 og	Meistaradeildina,	 og	 að	 vinna	 keppnir	 eins	 og	

Evrópumótið	 og	 Heimsmeistaratitilinn	 með	 landsliðum	 sínum	 hjálpar	 bestu	 mönnum	

heims	 að	 verða	 valdir	 besti	 leikmaður	 heims	 á	 hátíð	 sem	 haldin	 er	 ár	 hvert	 þar	 sem	

knattspyrnumenn	keppast	um	gullknöttinn.	Þeir	leikmenn	sem	oftast	hafa	unnið	hann	eru	

tveir	af	bestu	 leikmönnum	knattspyrnusögunnar,	 Lionel	Messi	 leikmaður	Barcelona	og	

Cristiano	Ronaldo	 leikmaður	Real	Madrid,	 en	þeir	hafa	unnið	hann	 fimm	sinnum	hvor	

(Statista,	2018).	

2.1 	Meistaradeild	Evrópu	karla	
Meistaradeild	Evrópu	var	stofnuð	árið	1955	og	voru	það	spænsku	risarnir	í	Real	Madrid	

sem	unnu	keppnina	í	fyrsta	skiptið	er	hún	var	haldin	með	4-3	sigri	á	franska	liðinu	Reims.	

Lið	Real	Madrid	gerði	sér	einnig	lítið	fyrir	og	vann	keppnina	fyrstu	fimm	skiptin	sem	hún	

var	haldin	(UEFA,	2018-a).	
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Fyrirkomulag	Meistaradeildarinnar	er	þannig,	eins	og	 sjá	má	á	mynd	1,	 að	deildum	

Evrópu	er	raðað	niður	eftir	styrkleika.	Sterkustu	deildirnar	fá	þátttökurétt	fyrir	flest	lið	ár	

hvert	í	keppninni	en	þjóðir	eru	almennt	að	fá	þátttökuheimild	frá	einu	liði	og	uppí	fjögur	

lið	úr	hverri	deild	(UEFA,	e.d.-a).	

	

Sem	dæmi	má	nefna	að	íslenska	deildin	er	það	neðarlega	í	styrkleikaröðinni	að	einungis	

sigurvegarar	 hvers	 árs	 vinna	 sér	 inn	 þátttökurétt,	 en	 þeir	 byrja	 í	 annarri	 umferð	

undankeppninnar	fyrir	riðlakeppni	Meistaradeildarinnar.	Hins	vegar	eru	á	þessu	tímabili	

Mynd	1:	Styrkleikalisti	Meistaradeildar	Evrópu	2017-2018	
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fimm	lið	úr	ensku	deildinni	í	Meistaradeildinni	en	ástæðan	fyrir	því	er	sú	að	fjögur	efstu	

lið	síðasta	tímabils	á	Englandi	vinna	sér	 inn	þátttökurétt	 í	Meistaradeildinni.	Þrjú	efstu	

liðin	 fara	 beint	 í	 riðlakeppnina	 en	 liðið	 sem	 hafnar	 í	 fjórða	 sæti	 þarf	 að	 spila	 tvo	

umspilsleiki,	heima	og	að	heiman,	til	að	komast	 í	 riðlakeppnina	(UEFA,	e.d.-a).	Fimmta	

liðið	frá	Englandi	sem	leikur	í	Meistaradeildinni	þetta	tímabilið	vann	sér	inn	þátttökurétt	

með	því	að	vinna	Evrópudeildina	tímabilið	á	undan.	Segja	má	að	sú	keppni	sé	stigi	neðar	

en	Meistaradeildin	þegar	kemur	að	styrkleika	en	sigurvegarar	Evrópudeildarinnar	vinna	

sér	inn	þátttökurétt	í	riðlakeppni	Meistaradeildarinnar	á	næsta	tímabili	á	eftir	(UEFA,	e.d.-

b).	

UEFA	 hefur	 tilkynnt	 breytingar	 á	 fyrirkomulagi	Meistaradeildarinnar	 sem	mun	 taka	

gildi	í	sumar	þegar	næsta	undankeppni	hefst.	Með	breytingunum	verður	enn	erfiðara	fyrir	

íslensk	félög	að	komast	í	riðlakeppnina	því	af	þeim	32	liðum	sem	komast	í	hana	munu	26	

af	 þeim	 vinna	 sér	 þátttökurétt	 beint	 í	 riðlakeppnina,	 annað	 hvort	 með	 því	 að	 vinna	

Meistaradeildina	 eða	 Evrópudeildina	 á	 tímabilinu	 á	 undan	 eða	 með	 góðum	 árangri	 í	

deildinni	 heima	 fyrir.	 Þær	 fjórar	 deildir	 sem	 eru	 efstar	 í	 styrkleikaflokknum	 fá	 allar	

þátttökurétt	 fyrir	 fjögur	 lið	 í	 riðlakeppnina,	 deildirnar	 sem	 eru	 númer	 fimm	 og	 sex	 í	

styrkleikaröðinni	fá	þátttökurétt	fyrir	tvö	lið	frá	hvorri	deild	og	sigurvegarar	deilda	númer	

sjö	til	tíu	í	styrkleikaröðinni	komast	einnig	beint	í	riðlakeppnina.	Auk	þessara	breytinga	þá	

mun	liðið	sem	verður	Íslandsmeistari	hefja	leik	í	fyrstu	umferð	undankeppninnar.	Til	þess	

að	ná	að	komast	 í	 riðlakeppnina	þarf	það	 lið	núna	að	fara	 í	gegnum	fjórar	umferðir	af	

útsláttarkeppni	og	standa	uppi	sem	sigurvegari	í	þeim	öllum	í	stað	þriggja	umferða	áður	

(UEFA,	2018-b).	

Þegar	undankeppninni	er	lokið	eru	32	lið	eftir	sem	skiptast	niður	í	átta	riðla.	Í	hverjum	

riðli	 raðast	 liðin	niður	eftir	 styrkleikaflokki	og	 leika	þar	 innbyrðis	 tvo	 leiki	við	hvert	 lið,	

heima	og	að	heiman,	samtals	sex	leiki.	Upp	úr	riðlinum	komast	síðan	tvö	efstu	liðin	en	þá	

leika	þau	fyrst	í	16	liða	úrslitum	og	hefja	þar	útsláttarkeppni	þar	sem	dregið	er	hvaða	lið	

mætast	í	hverri	umferð.	Reglurnar	í	drættinum	í	16	liða	úrslitum	eru	þannig	að	liðin	sem	

vinna	riðlana	geta	einungis	spilað	á	móti	liði	sem	endaði	í	öðru	sæti	í	sínum	riðlum,	lið	

geta	ekki	mætt	liðum	frá	sama	landi	og	liðin	sem	enda	í	öðru	sæti	í	riðlinum	byrja	á	að	

spila	 á	 heimavelli,	 en	 þar	 spila	 liðin	 einnig	 tvo	 leiki	 innbyrðis,	 heima	 og	 að	 heiman.	

Sigurvegararnir	halda	síðan	áfram	í	næstu	umferð,	en	frá	og	með	8	liða	úrslitum	geta	öll	
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liðin	spilað	á	móti	hvoru	öðru.	Þegar	tvö	lið	eru	eftir	leika	þau	einn	úrslitaleik	á	fyrirfram	

ákveðnum	 leikvangi	 og	 hlýtur	 sigurvegari	 þess	 leiks	 nafnbótina	 sigurvegari	

Meistaradeildar	Evrópu	það	tímabilið	(UEFA,	e.d.-a).		

Spænska	 liðið	 Real	Madrid	 er	 það	 lið	 sem	 hefur	 unnið	Meistaradeildina	 oftast,	 12	

sinnum,	þar	af	þrisvar	á	síðustu	fjórum	árum.	Næsta	lið	á	eftir	þeim	er	AC	Milan	frá	Ítalíu	

með	sjö	sigra	í	keppninni	frá	stofnun	hennar	(UEFA,	e.d.-c).	

Leikjahæsti	 leikmaður	 Meistaradeildarinnar	 er	 markmaðurinn	 Iker	 Casillas,	 fyrrum	

leikmaður	Real	Madrid	og	núverandi	leikmaður	Porto	frá	Portúgal,	en	hann	hefur	spilað	

167	leiki,	þar	af	150	leiki	fyrir	Real	Madrid	og	17	fyrir	Porto.	Næstur	á	eftir	honum	kemur	

síðan	 Spánverjinn	 Xavi	 Hernandez,	 fyrrum	 leikmaður	 Barcelona,	 með	 151	 leik.	

Markahæsti	leikmaður	keppninnar	frá	upphafi	er	Cristiano	Ronaldo	með	120	mörk	skoruð	

í	150	leikjum,	þar	af	105	með	Real	Madrid	og	15	með	enska	liðinu	Manchester	United.	

Næstur	á	eftir	honum	er	Lionel	Messi	með	100	mörk	 í	125	 leikjum,	öll	 fyrir	Barcelona.	

Þessi	tölfræði	hjá	þeim	félögum	er	hreint	út	sagt	ótrúleg,	en	þeir	hafa	skipst	á	að	vinna	

markakóngstitilinn	í	þessari	keppni	frá	árinu	2008	(UEFA,	e.d.-d).	

2.2 Meistaradeild	Evrópu	kvenna	
Í	upphafi	21.	aldarinnar	var	sett	á	laggirnar	Meistaradeild	Evrópu	í	kvennaboltanum.	

Frá	árinu	2001	til	ársins	2009	hét	sú	keppni	UEFA	Women’s	Cup	en	árið	2009	var	nafni	

keppninnar	breytt	í	Meistaradeild	Evrópu	kvenna	(UEFA,	e.d.-e).	

Fyrirkomulag	Meistaradeildarinnar	í	kvennaboltanum	er	ekki	eins	og	hjá	körlunum.	Þar	

byrja	liðin	á	að	spila	innbyrðis	í	10	riðlum	með	fjórum	liðum	í	hverjum	riðli	og	kemst	efsta	

liðið	úr	hverjum	riðli	 í	32	liða	úrslit	keppninnar.	Á	þeim	stað	í	keppninni	byrjar	íslenska	

liðið	sem	tekur	þátt	í	keppninni.	Liðin	sem	spila	í	deildum	sem	eru	í	efsta	styrkleikaflokki	

spila	ekki	í	undanriðlunum	heldur	koma	beint	í	32	liða	úrslit.	Þegar	þar	er	komið	við	sögu	

hefst	útsláttarkeppni	þar	sem	liðin	sem	eru	eftir	eru	dregin	saman	og	spila	í	hverri	umferð	

tvo	leiki	innbyrðis,	heima	og	að	heiman,	þangað	til	að	einungis	tvö	lið	eru	eftir.	Liðin	tvö	

sem	 eftir	 standa	 spila	 einn	 úrslitaleik,	 á	 velli	 sem	 er	 ákveðinn	 fyrir	 keppnina,	 og	 fær	

sigurvegari	 þess	 leiks	 titilinn	 sigurvegari	Meistaradeildar	 Evrópu	 kvenna	 það	 tímabilið	

(UEFA,	e.d.-f).	

Þýska	liðið	Frankfurt	og	franska	liðið	Lyon	eru	þau	lið	sem	hafa	unnið	Meistaradeild	

Evrópu	kvenna	oftast,	fjórum	sinnum	hvort	lið.	Lyon	hefur	unnið	keppnina	síðustu	tvö	ár,	
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fyrst	með	4-3	sigri	á	Wolfsburg	eftir	vítakeppni	og	á	síðasta	tímabili	unnu	þær	lið	Paris	7-

6,	einnig	eftir	vítakeppni	þar	sem	markmaður	liðsins	Sarah	Bouhaddi	tryggði	sigurinn	með	

marki	úr	síðustu	spyrnunni	(UEFA,	e.d.-e).	

Markadrottningin	Anja	Mittag	leikmaður	þýska	liðsins	Wolfsburg	var	fyrsta	konan	til	

að	skora	50	mörk	 í	Meistaradeild	Evrópu	kvenna.	Mittag	skoraði	mark	númer	50	 í	 leik	

númer	68	hjá	sér	í	Meistaradeildinni.	Næst	á	eftir	Mittag	er	Conny	Pohlers	með	48	mörk	

í	45	leikjum,	en	það	er	10	leikjum	minna	en	Mittag	þurfti	til	að	ná	þeim	árangri.	Pohlers	

hefur	lagt	knattspyrnuskóna	á	hilluna	þannig	hún	mun	ekki	ná	Mittag.	Í	10	sæti	listans	er	

hin	íslenska	Margrét	Lára	Viðarsdóttir	með	34	mörk	í	einungis	21	leik	fyrir	Val	og	þýska	

liðið	Turbine	Potsdam	(Paul	Saffer,	2015).	

Margrét	 Lára	 hefur	 þrisvar	 sinnum	 verið	 markahæsti	 leikmaður	 tímabilsins	 í	

Meistaradeild	Evrópu	kvenna.	Fyrst	tímabilið	2005/06,	en	þá	skoraði	hún	11	mörk.	Næst	

varð	hún	markahæst	tímabilið	2007/08	með	9	mörk	ásamt	tveimur	öðrum	konum,	þeim	

Vira	Dyatel	og	Patrizia	Panico.	Tímabilið	þar	á	eftir	varð	hún	síðan	ein	markahæst	með	14	

mörk,	 sem	 jafnframt	 er	 það	 mesta	 sem	 skorað	 hefur	 verið	 á	 einu	 tímabili	 í	

Meistaradeildinni.	Þrjár	konur	hafa	náð	að	skora	14	mörk	á	 tímabili	en	það	eru	ásamt	

Margréti	þær	Conny	Pohlers	og	Celia	Sasic	(Paul	Saffer,	2017).
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3 Íslensku	liðin	

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 þá	 tryggir	 Íslandsmeistaratitill	 þátttökurétt	 í	

Meistaradeild	Evrópu	tímabilið	á	eftir	bæði	í	karla-	og	kvennaboltanum.	Hér	á	eftir	verður	

fjallað	um	 íslensku	 liðin	 sem	tóku	þátt	 í	Meistaradeildinni	þetta	 tímabilið,	eftir	 sigur	á	

Íslandsmótinu	 árið	 2016,	 og	 einnig	 þau	 lið	 sem	 hafa	 tryggt	 sér	 þátttökurétt	 í	

Meistaradeildinni	 á	næsta	 tímabili	með	 Íslandsmeistaratitli	 árið	2017,	bæði	 í	 karla-	og	

kvennaboltanum.		

3.1 Valur		
Fyrir	rúmum	100	árum	síðan,	þann	11.	maí	árið	1911,	voru	sex	ungir	drengir	komnir	

saman	á	fundi	á	lesstofu	KFUM	í	Reykjavík	sem	endaði	með	því	að	Fótboltafélag	KFUM	

var	stofnað.	Sagan	segir	að	síðar	sama	ár	þegar	stofnendur	félagsins	voru	að	vinna	við	að	

laga	knattspyrnuvöll	á	Melunum	í	Reykjavík	hafi	 fálki	 flogið	yfir	þá	og	þeir	hafi	við	það	

fengið	þá	hugmynd	að	breyta	nafni	félagsins	í	Valur	og	er	það	nafnið	sem	liðið	ber	enn	

þann	dag	í	dag	(Valur,	e.d.-a).		

Valur	tók	fyrst	þátt	í	Íslandsmótinu	í	knattspyrnu	árið	1915	ásamt	Reykjavíkurliðunum	

Fram	og	KR.	Valur	vann	hins	vegar	ekki	sinn	fyrsta	Íslandsmeistaratitil	fyrr	en	árið	1930,	

nítján	árum	eftir	að	félagið	var	stofnað.	Við	þennan	titil	virtust	opnast	miklar	flóðgáttir	

því	á	næstu	15	árum	varð	Valur	Íslandsmeistari	10	sinnum.	Það	var	ekki	fyrr	en	árið	1939	

sem	Valur	flutti	á	þann	stað	sem	það	er	í	dag,	á	Hlíðarenda,	en	10	árum	síðar	var	vígður	

nýr	malarvöllur	þar	og	árið	1953	var	grasvöllur	tekinn	í	notkun	að	Hlíðarenda.	Kaflaskil	

urðu	í	sögu	félagsins	árið	1958	en	þá	var	nýtt	íþróttahús	tekið	í	notkun	að	Hlíðardenda	og	

var	 það	 talið	mikil	 lyftistöng	 fyrir	 Val,	 ekki	 einungis	 fyrir	 íþróttaiðkunina	heldur	 einnig	

félagsstarfið	í	heild	sinni	(Valur,	e.d.-a).	

Íslandsmeistaratitlar	karlaliðs	Vals	áttu	eftir	að	verða	fleiri.	Þeir	unnu	sinn	21.	titil	á	

síðasta	tímabili,	árið	2017,	en	með	þeim	titli	tryggðu	þeir	sér	þátttökurétt	í	Meistaradeild	

Evrópu	á	næsta	tímabili,	sumarið	2018.	Karlalið	Vals	hefur,	auk	þess	að	hafa	orðið	alloft	

Íslandsmeistari,	 orðið	 bikarmeistarar	 níu	 sinnum,	 fyrst	 árið	 1965	 og	 síðustu	 tveir	

bikartitlarnir	komu	síðan	tímabilin	2015	og	2016	(Valur,	e.d.-b).		
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Á	 fyrstu	 árum	 Vals,	 meðan	 tengslin	 voru	 enn	 mikil	 við	 KFUM,	 þá	 voru	 eðli	 máls	

samkvæmt	einungis	karlar	með	aðild	að	félaginu.	Framan	af	á	tuttugustu	öldinni	þótti	ekki	

kvenlegt	að	vera	í	íþróttum	þannig	það	var	lítið	um	kvenfólk	í	íþróttum	framan	af,	en	á	því	

varð	breyting	á	árum	seinni	heimsstyrjaldarinnar.	Kvennadeild	var	stofnuð	innan	Vals	á	

þeim	tíma	og	árið	1948	var	handknattleiksdeild	kvenna	stofnuð	hjá	félaginu.	Það	var	þó	

ekki	fyrr	en	á	áttunda	áratug	síðustu	aldar	að	kvennaknattspyrna	fór	að	vaxa	hjá	Val.	Það	

tók	þær	aftur	á	móti	ekki	langan	tíma	að	vinna	sinn	fyrsta	Íslandsmeistaratitil	en	það	var	

árið	1978	sem	hann	kom	í	hús	og	á	níunda	áratugnum	voru	Valskonur	sigursælasta	 lið	

landsins	(Valur,	e.d.-a).	

Valskonur	hafa	í	viðbót	við	10	Íslandsmeistaratitla	orðið	bikarmeistarar	13	sinnum.	Á	

níunda	 áratugnum	 unnu	 þær	 þrjá	 Íslandsmeistaratitla	 og	 fimm	 bikarmeistaratitla	 en	

bættu	um	betur	á	fyrsta	áratug	21.	aldarinnar	og	unnu	fimm	Íslandsmeistaratitla	og	fjóra	

bikarmeistaratitla	(Valur,	e.d.-b).	

Valur	er	eitt	sigursælasta	íþróttafélag	landsins	þegar	eingöngu	er	horft	til	knattspyrnu	

en	 þegar	 tekið	 er	 tillit	 til	 Íslandsmeistaratitla	 og	 bikarmeistaratitla	 í	 knattspyrnu,	

handbolta	og	körfubolta	þá	er	Valur	sigursælasta	félag	landsins.	Að	Hlíðarenda	vinna	allir	

að	sama	marki	og	að	hafa	einkunnarorð	séra	Friðriks	Friðrikssonar	að	leiðarljósi:	 ,,látið	

aldrei	kappið	bera	fegurðina	ofurliði”	(Valur,	e.d.-a).	

3.2 FH	
Þann	15.	október	árið	1929	 tóku	10	ungir	drengir	úr	Hafnarfirði	 sig	 til,	undir	 stjórn	

nýráðins	 leikfimikennara	 þeirra,	 Hallsteins	 Hinrikssonar,	 og	 stofnuðu	 Fimleikafélag	

Hafnarfjarðar,	 sem	 er	 betur	 þekkt	 sem	 FH.	 Drengirnir	 10	 voru	 allir	 úr	 úrvalsflokki	

Íþróttafélags	Hafnarfjarðar.	Stofnfundur	FH	var	haldinn	í	Barnaskóla	Hafnarfjarðar,	sem	

síðar	 gekk	 undir	 nafninu	 Gamli	 barnaskólinn.	 Hallsteinn	 Hinriksson	 þjálfaði	 liðið	 frá	

upphafi	 til	 æviloka	 hans,	 en	 hann	 lést	 árið	 1974,	 sjötugur	 að	 aldri.	 Yngstur	 í	 hópi	

stofnendanna	 var	 Ágúst	 Jóhannsson	 en	 hann	 var	 einungis	 12	 ára	 gamall,	 en	 hann	 fór	

ungur	til	sjós	og	sjómennskan	varð	síðan	hans	ævistarf	(FH,	e.d.).	

Það	var	ekki	fyrr	en	árið	1964	sem	knattspyrnudeild	FH	stillti	upp	liði	í	bikarkeppni	en	

sá	leikur	var	við	Breiðablik	og	tapaðist	4-2.	Rúmum	áratug	síðar,	árið	1975,	tóku	FH-ingar	

þátt	 í	 Íslandsmótinu	í	 fyrsta	skipti	og	enduðu	þar	með	13	stig	úr	14	 leikjum	sem	dugði	

þeim	til	að	halda	sæti	sínu	í	efstu	deild	sem	þeir	hafa	haldið	til	dagsins	í	dag	(KSÍ,	e.d.-a).	
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Tuttugasta	öldin	var	erfið	hjá	FH	því	hvorki	Íslandsmeistaratitill	né	bikarmeistaratitill	

kom	í	hús	fyrir	síðustu	aldamót	en	á	nýrri	öld	þá	hækkaði	sólin	í	Hafnarfirðinum	og	nú	17	

tímabilum	seinna	hafa	FH-ingar	unnið	átta	Íslandsmeistaratitla	(KSÍ,	e.d.-b)	og	einnig	orðið	

tvisvar	sinnum	bikarmeistarar,	árið	2007	eftir	2-1	sigur	á	Fjölni	og	árið	2010	eftir	4-0	sigur	

á	KR	(KSÍ,	e.d.-c).	

Með	 Íslandsmeistaratitli	 sínum	 árið	 2016	 tryggði	 FH	 sér	 þátttökurétt	 í	

Meistaradeildinni	 á	 yfirstandandi	 tímabili,	 árið	 2017/18.	 Þeir	 byrjuðu	 á	 því	 að	 mæta	

færeyska	liðinu	Vikingur	í	annarri	umferð	undankeppninnar.	Fyrri	leikur	liðanna	endaði	1-

1	á	heimavelli	FH	í	Kaplakrika,	en	FH	náði	að	knýja	fram	0-2	útisigur	í	Færeyjum	og	komst	

því	áfram	í	þriðju	umferð	undankeppninnar	þar	sem	þeir	mættu	liði	Maribor	frá	Slóveníu.	

Fyrri	 leikur	 liðanna	var	spilaður	 í	Slóveníu	og	 fór	Maribor	með	1-0	sigur	 í	þeim	 leik	en	

seinni	 leikur	 liðanna	 í	Kaplakrika	endaði	 sömuleiðis	0-1	 fyrir	Maribor	og	viðureignirnar	

fóru	 því	 samanlagt	 2-0	 fyrir	 Maribor	 sem	 þýddi	 að	 FH	 hafði	 lokið	 sinni	 þátttöku	 í	

Meistaradeildinni	þetta	tímabilið	(UEFA,	e.d.-g).	

Maribor	gerði	sér	síðan	lítið	fyrir	og	vann	lið	H.	Beer-Sheva	í	umspilsumferðinni	á	fleiri	

mörkum	skoruðum	á	útivelli	eftir	að	hafa	tapað	fyrri	leiknum	2-1	á	útivelli	en	unnið	síðan	

heimaleikinn	1-0.	Með	þessum	sigri	komust	þeir	 í	riðlakeppni	Meistaradeildarinnar	þar	

sem	þeir	mættu	meðal	annars	liðunum	Sevilla	og	Liverpool	(UEFA,	e.d.-h).	

Með	 þessum	 árangri	 náði	 FH	 að	 vinna	 sér	 inn	 1	 milljón	 evra	 fyrir	 þátttöku	 sína	 í	

Meistaradeild	Evrópu	þetta	tímabilið	(UEFA,	2017).	

3.3 Stjarnan	
Árið	1973	var	fyrsta	árið	sem	Stjarnan	úr	Garðabæ	tók	þátt	í	Íslandsmóti	kvenna.	Ekki	

er	hægt	að	segja	að	þær	hafi	fengið	draumabyrjun	en	eftir	tvo	fyrstu	leiki	sína	voru	þær	

búnar	að	tapa	annars	vegar	10-0	gegn	Þrótti	Reykjavík	og	hins	vegar	17-0	á	móti	Ármanni.	

Í	gegnum	tíðina	hafa	Stjörnukonur	verið	svolítið	að	flakka	á	milli	efstu	og	næstefstu	deildar	

en	frá	aldamótum	hafa	þær	eingöngu	verið	í	efstu	deild	(KSÍ,	e.d.-d).	

Það	tók	Stjörnuna	talsverðan	tíma	að	næla	sér	í	sinn	fyrsta	Íslandsmeistaratitil,	en	árið	

2011	náðu	þær	að	stöðva	fimm	ára	sigurhrinu	Vals	og	jafnframt	að	vinna	sinn	fyrsta	titil.	

Eftir	það	hafa	þær	bætt	við	þremur	Íslandsmeistaratitlum,	þeim	síðasta	árið	2016	(KSÍ,	

e.d.-e).	



	

18	

Auk	fjögurra	Íslandsmeistaratitla	hafa	þær	orðið	bikarmeistarar	þrisvar	sinnum.	Sömu	

sögu	er	að	segja	þar	því	fyrsti	bikarinn	leit	ekki	dagsins	ljós	fyrr	en	árið	2012,	eftir	1-0	sigur	

á	Val,	en	hinir	tveir	fylgdu	fljótt	í	kjölfarið	því	þær	unnu	lið	Selfoss	tvö	ár	í	röð,	árin	2014	

og	2015,	fyrst	4-0	og	síðan	2-1	árið	eftir.	Frá	árinu	2010	hafa	þær	einnig	tapað	tveimur	

úrslitaleikjum,	 þannig	 á	 síðustu	 átta	 árum	 hafa	 þær	 náð	 að	 komast	 í	 bikarúrslit	 fimm	

sinnum	(KSÍ,	e.d.-f).	

Árið	2002	spilaði	ungur	framherji	að	nafni	Harpa	Þorsteinsdóttir	sitt	fyrsta	tímabil	fyrir	

Stjörnuna,	þá	16	ára	gömul.	Það	tímabil	spilaði	hún	15	leiki	og	skoraði	í	þeim	eitt	mark.	

Eftir	því	sem	árin	liðu	áttu	menn	eftir	að	sjá	að	þarna	var	sannkölluð	markadrottning	á	

ferð.	Tímabilin	2012-2016	spilaði	Harpa	87	leiki	í	efstu	deild	kvenna	og	skoraði	í	þeim	107	

mörk,	en	í	heildina	hefur	hún	spilað	283	leiki	fyrir	Stjörnuna	í	deild	og	bikar	og	skorað	í	

þeim	199	mörk	(KSÍ,	e.d.-g).	

Íslandsmeistaratitill	 Stjörnunnar	 árið	 2016	 veitti	 þeim	 þátttökurétt	 í	 Meistaradeild	

Evrópu	kvenna	tímabilið	2017/18.	Þær	hófu	leik	í	lok	ágúst	á	síðasta	ári	þar	sem	þær	tóku	

þátt	 í	 undanriðli	 fyrir	 útsláttarkeppnina.	 Óhætt	 er	 að	 segja	 að	 Stjarnan	 hafi	 komist	

þægilega	áfram	úr	þeim	riðli	en	þær	byrjuðu	á	að	vinna	lið	KÍ	9-0,	þremur	dögum	síðar	

spiluðu	 þær	 við	 lið	 Istatov	 og	 endaði	 sá	 leikur	 11-0	 fyrir	 Stjörnunni	 og	 í	 lokaleiknum	

þremur	dögum	eftir	sigurinn	á	Istatov	unnu	þær	lið	Osijek	1-0.	Stjarnan	endaði	því	á	toppi	

síns	riðils	með	fullt	hús	stiga	og	með	21	mark	skorað	og	ekkert	mark	fengið	á	sig.	Í	32	liða	

úrslitunum	mættu	þær	síðan	rússneska	liðinu	Rossiyanka.	Fyrri	leikur	liðanna	var	spilaður	

í	 Garðabænum	 og	 endaði	 með	 1-1	 jafntefli	 en	 í	 seinni	 leik	 liðanna	 í	 Rússlandi	 gerðu	

Stjörnukonur	sér	lítið	fyrir	og	unnu	0-4	sigur	og	jafnframt	farseðilinn	í	16	liða	úrslitin.	 Í	

þeim	mættu	þær	tékkneska	liðinu	Slavia	Praha.	Fyrri	leikur	liðanna	fór	fram	á	heimavelli	

Stjörnunnar,	en	sá	leikur	endaði	með	1-2	sigri	Slavia	Praha.	Seinni	leikur	liðanna	endaði	

síðan	með	0-0	jafntefli	og	viðureignirnar	samanlagt	því	2-1	fyrir	Slavia	Praha	sem	þýddi	

að	Stjarnan	var	fallið	úr	leik	í	Meistaradeild	Evrópu	kvenna	þetta	tímabilið	(UEFA,	e.d.-i).	

Með	 þessum	 árangri	 fékk	 Stjarnan	 40.000	 evrur	 fyrir	 þátttöku	 sína	 í	Meistaradeild	

Evrópu	kvenna	þetta	tímabilið	(UEFA,	e.d.-f).	
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3.4 Þór/KA	
Undir	lok	síðustu	aldar,	árið	1999,	sendu	Akureyrarliðin	Þór	og	KA	fyrst	út	sameiginlegt	

lið	Þór/KA	til	leiks	í	kvennaboltanum.	Það	ár	tóku	þær	þátt	í	bikarkeppni	kvenna	en	féllu	

úr	leik	eftir	2-0	tap	gegn	Grindavík.	Strax	næsta	ár	spilaði	liðið	í	efstu	deild	kvenna.	Það	

tímabil	var	erfitt	fyrir	norðankonur,	einungis	tveir	sigrar	og	eitt	jafntefli	í	fjórtán	leikjum,	

14	mörk	 skoruð	meðan	 þær	 fengu	 á	 sig	 76	mörk,	 meðal	 annars	 töpuðu	 þær	 báðum	

leikjunum	gegn	Breiðablik	10-0	og	einnig	töpuðu	þær	15-0	gegn	KR.	Öll	árin	frá	stofnun	

liðsins	hefur	liðið	haldið	sæti	sínu	í	efstu	deild.	Það	má	með	sanni	segja	að	stelpurnar	í	

Þór/KA	hafi	uppskorið	eins	og	þær	 sáðu	á	 síðasta	 tímabili,	 því	þar	unnu	þær	14	af	18	

leikjum	tímabilsins,	þar	af	unnu	þær	fyrstu	níu	leiki	tímabilsins	og	enduðu	með	44	skoruð	

mörk	og	fengu	einungis	á	sig	15	mörk	yfir	allt	sumarið	í	deildinni	(KSÍ,	e.d.-h).	

Þrátt	fyrir	stutta	sögu	liðsins	þá	hafa	þær	náð	að	verða	Íslandsmeistarar	í	tvígang,	fyrst	

árið	 2012	og	 síðan	 árið	 2017,	 en	með	 síðari	 titilinum	unnu	þær	 sér	 inn	þátttökurétt	 í	

Meistaradeild	Evrópu	kvenna	á	næsta	tímabili,	sumarið	2018	(KSÍ,	e.d.-e).	
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4 Fjárhagsleg	áhrif	

Nú	spyrja	eflaust	margir	sig	af	hverju	íslensku	liðin	eru	að	verja	öllum	þessum	tíma	og	

peningum	í	að	einbeita	sér	að	Meistaradeild	Evrópu	þegar	líkurnar	á	að	það	muni	nokkurn	

tíma	lið	frá	Íslandi	vinna	þennan	titil	eru	litlar	sem	engar.	Eitt	svarið	við	þeirri	spurningu	

er	eflaust	að	það	sé	draumur	flestra	knattspyrnumanna	að	fá	að	spila	á	stærstu	völlum	

Evrópu	við	bestu	fótboltamenn	heims	fyrir	framan	tugi	þúsundi	stuðningsmanna.	Annað	

svar	 gæti	 hins	 vegar	 verið	 að	það	eru	miklir	 peningar	 í	 boði	 fyrir	 íslensku	 félögin	 fyrir	

góðan	árangur	í	keppninni.	Á	þessu	tímabili	fær	til	að	mynda	liðið	sem	vinnur	úrslitaleik	

Meistaradeildarinnar	í	karlaboltanum	15,5	milljónir	evra	í	sinn	hlut	og	liðið	sem	endar	í	

öðru	sæti	fær	11	milljónir	evra	(UEFA,	2017).	

4.1 	Peningaupphæðir	í	Meistaradeild	Evrópu	karla	
Það	er	aftur	á	móti	ekki	bara	mikill	peningur	í	boði	fyrir	liðin	sem	komast	í	úrslitaleikinn,	

því	allt	 frá	 fyrstu	umferð	undankeppninnar	er	keppt	um	talsverðar	upphæðir.	 Lið	 sem	

keppa	 í	 undankeppninni	 og	 komast	 ekki	 í	 riðlakeppnina	 fá	 öll	 fasta	 greiðslu	 á	 þessu	

tímabili	uppá	260.000	evrur.	Síðan	bætast	við	greiðslur	eftir	því	í	hvaða	umferð	liðið	féll	

úr	leik	í	undankeppninni.	Liðin	sem	keppa	í	fyrstu	umferð	fá	220.000	evrur,	þau	sem	keppa	

í	annarri	umferð	fá	öll	320.000	evrur	og	liðin	sem	keppa	í	þriðju	umferð	fá	420.000	evrur	

í	sinn	hlut.	Liðin	sem	fara	síðan	 í	umspilsleikina	um	að	komast	 í	 riðlakeppnina	fá	 föstu	

greiðsluna	ásamt	greiðslunni	fyrir	að	keppa	í	fyrstu	og	annarri	umferð	undankeppninnar	

(UEFA,	2017).	

Vel	getur	verið	að	peningarnir	sem	liðin	sem	standa	sig	vel	í	undankeppninni	fá	skipti	

félögin	miklu	máli	en	þeir	eru	ekkert	í	líkingu	við	það	sem	er	í	boði	þegar	í	riðlakeppnina	

er	 komið,	 hvað	 þá	 ef	 liðin	 komast	 í	 útsláttarkeppnina	 eftir	 riðlakeppnina.	 Öll	 lið	 sem	

komast	í	riðlakeppnina	fá	12,7	milljónir	evra	í	fasta	greiðslu,	ofan	á	það	bætist	síðan	1,5	

milljón	 evra	 fyrir	 hvern	 sigurleik	 og	 500.000	 evra	 greiðsla	 fyrir	 hvert	 jafntefli	 í	

riðlakeppninni.	Þannig	ef	vel	gengur	getur	 lið	unnið	sér	 inn	9	milljónir	evra	til	viðbótar	

með	því	að	vinna	alla	leiki	í	riðlakeppninni.	Liðin	sem	keppa	síðan	í	16	liða	úrslitum	fá	öll	

6	 milljónir	 evra,	 liðin	 í	 8	 liða	 úrslitum	 fá	 6,5	 milljónir	 evra	 og	 liðin	 sem	 komast	 í	

undanúrslitin	fá	síðan	7,5	milljónir	evra	hvert	í	sinn	hlut	og	eins	og	áður	kom	fram	fær	

sigurliðið	15,5	milljónir	evra	og	liðið	í	öðru	sæti	11	milljónir	evra.	Þannig	að	í	besta	falli	

getur	 lið	unnið	sér	 inn	57,2	milljónir	evra	frá	riðlakeppninni	 í	greiðslur.	Þegar	þarna	er	
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komið	við	sögu	halda	menn	kannski	að	öllum	peningagreiðslum	sé	lokið,	en	svo	er	ekki	

því	á	hverju	tímabili	skipta	liðin	með	sér	svokölluðum	markaðshlutagreiðslusjóði.	Hversu	

háa	 upphæð	 félögin	 fá	 af	 þeim	 greiðslum	 ræðst	 af	 fimm	 þáttum.	 Hversu	 há	

heildargreiðslan	 úr	 sjóðnum	 er	 hverju	 sinni,	 hversu	 langt	 liðið	 kemst	 í	 keppninni	 á	

yfirstandandi	tímabili,	fjölda	liða	frá	sama	landi	og	liðið,	hversu	vel	liðið	hefur	staðið	sig	í	

deildinni	heimafyrir	síðustu	ár	og	frammistöðu	þessara	liða	í	Meistaradeild	Evrópu.	Fyrir	

yfirstandandi	tímabil	er	talið	að	heildargreiðslan	úr	þessum	sjóði	til	liðanna	verði	nálægt	

507	milljónum	evra	(UEFA,	2017).	

4.2 Rekstrarreikningur	FH	
Ef	rekstrarreikningur	knattspyrnudeildar	FH	á	mynd	2	fyrir	árið	2017	er	skoðaður	þá	

má	sjá	að	heildartekjur	meistaraflokksráðs	karla	hækkuðu	um	rúmar	57	milljónir	frá	árinu	

2016	og	fóru	í	tæpar	352	milljónir	króna.	Heildargjöld	knattspyrnudeildarinnar	voru	rúmar	

416	milljónir	en	inni	í	þeirri	tölu	eru	rúmar	95	milljónir	króna	sem	tengjast	unglingaráði	

og	 kvennaráði.	 Stærstur	 hluti	 gjaldanna	 eru	 verktakagreiðslur	 en	 þær	 eru	 rúmar	 159	

milljónir	og	annar	rekstrarkostnaður	sem	er	tæpar	158	milljónir	króna,	þessar	greiðslur	

skiptast	hins	vegar	niður	á	bæði	kyn	og	unglingaráð	knattspyrnudeildarinnar.	Hagnaður	

knattspyrnudeildarinnar	jókst	frá	árinu	2016	úr	tæpri	milljón	í	rúmar	24	milljónir	króna	

(Knattspyrnudeild	FH,	e.d.).	
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Mynd	2:	Rekstrarreikningur	knattspyrnudeildar	FH	árið	2017	

4.3 Peningaupphæðir	í	Meistaradeild	Evrópu	kvenna	
Í	 Meistaradeild	 Evrópu	 kvenna	 er	 hins	 vegar	 allt	 aðra	 sögu	 að	 segja	 hvað	 varðar	

peningagreiðslur	miðað	við	greiðslurnar	í	karlaboltanum.	Fyrir	að	spila	í	32	liða,	16	liða,	8	

liða	og	undanúrslitum	fá	liðin	sömu	greiðslu	í	hverri	umferð,	20.000	evrur.	Að	auki	fá	liðin	

sem	detta	út	í	8	liða	úrslitum	25.000	evrur	og	liðin	sem	detta	út	í	undanúrslitum	50.000	

evrur.	 UEFA	 borgar	 síðan	 hluta	 af	 ýmsum	 kostnaði	 tengdum	 ferðalögum	 félaganna	 í	

útileiki.	 Til	 að	 mynda	 borgar	 UEFA	 á	 bilinu	 12.000	 –	 20.000	 evrur	 í	 hverri	 umferð	

útsláttarkeppninnar	í	flug,	en	upphæðin	sem	liðið	fær	ræðst	af	lengd	flugsins.	Liðin	sem	

komast	 alla	 leið	 í	 úrslitaleikinn	 fá	 síðan	 talsvert	 hærri	 upphæð	 fyrir	 en	 í	 hinum	

útsláttarleikjunum.	Sigurliðið	fær	250.000	evrur	í	sinn	hlut	meðan	liðið	sem	endar	í	öðru	

sæti	fær	200.000	evrur	(UEFA,	e.d.-f).		

Það	 var	 ekki	 fyrr	 en	 árið	 2010	 sem	 kvennalið	 fengu	 fyrst	 greitt	 fyrir	 árangur	 sinn	 í	

Meistaradeildinni,	 en	 það	 ár	 voru	 greiðslurnar	 einungis	 til	 liðanna	 sem	 spiluðu	
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úrslitaleikinn.	Tímabilið	á	eftir	urðu	greiðslurnar	síðan	enn	meiri,	en	liðin	sem	duttu	út	í	8	

liða	úrstlitum	fengu	þá	25.000	evrur	 í	 sinn	hlut,	 liðin	sem	féllu	úr	 leik	 í	undanúrslitum	

fengu	50.000	evrur	hvort	og	eins	og	nú	fékk	sigurliðið	250.000	evrur	og	liðið	í	öðru	sæti	

200.000	evrur	(UEFA.	e.d.-j).	

4.4 Rekstrarreikningur	Stjörnunnar	
Árið	2015	námu	rekstrartekjur	knattspyrnudeildar	kvenna	hjá	Stjörnunni	rúmum	39,6	

milljónum	króna	sem	var	lækkun	um	tæpa	eina	milljón	í	tekjur	frá	árinu	2014,	eins	og	sjá	

má	á	mynd	3.	Langstærsti	hluti	teknanna	kom	bæði	þessi	ár	úr	framlögum	og	styrkjum.	

Árið	2014	var	sú	upphæð	tæpar	27	milljónir	króna	en	lækkaði	niður	í	rúmar	24	milljónir	

króna	árið	eftir.	Mótatekjur	nánast	tvöfölduðust	hins	vegar	á	milli	ára	og	fóru	úr	tæpum	

5,8	milljónum	árið	2014	í	rúmar	9,5	milljónir	árið	2015.	Rekstrargjöldin	jukust	um	rúmar	

7	milljónir	á	milli	ára	en	þær	fóru	úr	tæpum	39,7	milljónum	í	tæpar	48,9	milljónir	króna	

árið	2015.	Helsta	skýring	fyrir	því	er	aukning	annars	kostnaðar,	sem	ekki	er	 tilgreindur	

nánar	í	ársreikningi,	en	hann	hækkaði	úr	5,5	milljónum	árið	2014	í	rúmar	12	milljónir	árið	

2015.	Launakostnaður	og	verktakagreiðslur	tengt	kvennaliðinu	fór	úr	8,8	milljónum	árið	

2014	 í	 8,3	milljónir	 árið	 2015.	 Knattspyrnudeild	 kvenna	 hjá	 Stjörnunni	 var	 rekin	með	

tæplega	milljón	króna	hagnaði	árið	2014	en	með	rúmlega	7	milljón	króna	tapi	árið	eftir	

(UMF	Stjarnan,	e.d.).	
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Mynd	3:	Rekstrarreikningur	meistaraflokks	kvenna	hjá	Stjörnunni	árið	2015	

4.5 Mismunur	fjárhæða	í	Meistaradeild	Evrópu	milli	kynja	
Eins	og	sjá	má	á	þessum	fjárhæðum	er	himinn	og	haf	á	milli	peningaupphæðanna	sem	

eru	í	boði	í	karlaboltanum	annars	vegar	og	kvennaboltanum	hins	vegar.	Meistaradeildin,	

stærsta	deild	í	heimi,	er	gott	dæmi	til	að	sýna	það.	Eins	og	sjá	má	í	töflu	1	fær	karlalið	sem	

vinnur	alla	sína	leiki	57,2	milljónir	evra	á	meðan	kvennalið	sem	vinnur	alla	sína	leiki	fær	
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330.000	evrur,	sem	gerir	tæp	0,6%	af	fjárhæðinni	sem	sigurlið	í	karlaboltanum	fær.	Það	

er	 auk	 þess	 utan	 við	 greiðslur	 sem	 karlaliðin	 geta	 síðan	 fengið	 úr	

markaðshlutagreiðslusjóðnum.	 Það	 er	 ekki	 bara	 hjá	 liðunum	 sem	 komast	 alla	 leið	 í	

útsláttarkeppnina	þar	sem	mismunur	á	fjárhæðum	milli	kynja	fer	að	aukast.	Eins	og	áður	

hefur	komið	fram	fékk	karlalið	FH	eina	milljón	evra	fyrir	að	falla	úr	leik	í	þriðju	umferð	

undankeppninnar	fyrir	riðlakeppnina	í	Meistaradeildinni	á	meðan	kvennalið	Stjörnunnar	

fékk	40.000	evrur	fyrir	að	falla	úr	leik	í	16	liða	úrslitum	keppninnar.	Þær	upphæðir	eru	

aftur	 á	móti	 smáaurar	 samanborið	 við	 tímabilið	 2016/17	 þegar	 Real	Madrid	 vann	 lið	

Juventus	í	úrslitaleik	Meistaradeildarinnar	en	þrátt	fyrir	það	þá	fékk	Juventus	í	heildina	

hærri	 greiðslur	 en	 lið	 Real	 Madrid,	 101,1	 milljón	 evra	 meðan	 Real	 Madrid	 fékk	 89,3	

milljónir	evra.	Ef	við	berum	þessar	tölur	saman	við	tölurnar	í	kvennaboltanum	þá	myndi	

lið	sem	ynni	alla	leiki	í	kvennaboltanum	fá	um	það	bil	0,37%	af	upphæð	Real	Madrid	og	

0,32%	af	upphæðinni	sem	Juventus	fékk	(TotalSportek2,	2018).	

	

Tafla	1:	Fjárhæðir	fyrir	sigur	á	mismunandi	stigum	Meistaradeildar	Evrópu	
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5 	Niðurstöður	

Markmið	þessa	verkefnis	var	að	komast	að	því	hvaða	fjárhagslegu	áhrif	það	hefði	á	

íslensk	knattspyrnufélög	að	komast	í	riðlakeppni	Meistaradeildar	Evrópu	í	karlaboltanum.	

Þar	sem	fyrirkomulag	Meistaradeildar	Evrópu	kvenna	er	með	öðru	sniði	en	hjá	körlunum	

þá	var	markmikið	þar	að	sjá	fjárhagslegu	áhrifin	hjá	konunum	á	því	að	komast	sem	lengst	

í	útsláttarkeppninni.		

Eins	og	 fram	hefur	komið	eru	peningaupphæðirnar	 í	karlaboltanum	mun	hærri	en	 í	

kvennaboltanum	ef	horft	er	til	árangurs	í	Meistaradeildinni,	eða	á	milli	150-200	sinnum	

meiri	 fyrir	 félögin	 sem	 komast	 alla	 leið	 í	 keppninni,	 og	 það	 fyrir	 utan	 greiðslur	 úr	

markaðsgreiðsluhlutasjóðnum	í	karlaboltanum.		

Rekstur	knattspyrnuliðs	í	karlaboltanum	sem	stefnir	á	það	hvert	einasta	tímabil	að	ná	

að	verða	Íslandsmeistari	og	að	komast	sem	lengst	í	Meistaradeild	Evrópu	kostar	líka	sitt.	

Ef	miðað	er	við	að	gengi	evrunnar	gagnvart	krónunni	sé	125	krónur	fyrir	hverja	evru	þá	

væri	það	lið	sem	myndi	ná	að	komast	í	riðlakeppni	Meistaradeildarinnar	búið	að	tryggja	

sér	 tekjur	 sem	 myndu	 rúmlega	 fjórfalda	 þær	 tekjur	 sem	 tekið	 er	 sem	 dæmi	 í	 þessu	

verkefni	 og	 það	 bara	 með	 föstum	 greiðslum	 fyrir	 að	 komast	 í	 riðlakeppni	

Meistaradeildarinnar.	 Ef	 liðið	 myndi	 eiga	 kraftaverkatímabil	 og	 vinna	 alla	 sína	 leiki	 í	

Meistaradeildinni	 og	 enda	 sem	 sigurvegari	 keppninnar	 þá	 væru	 tekjurnar	 úr	

Meistaradeildinni	rúmlega	20	sinnum	meiri	en	árstekjurnar	sem	teknar	eru	sem	dæmi	í	

þessu	verkefni.	Þannig	það	er	til	mikils	að	vinna	og	vel	skiljanlegt	að	lið	í	karlaboltanum	

séu	sífellt	að	leggja	meiri	og	meiri	áherslu	á	árangur	sinn	í	Meistaradeild	Evrópu.		

Sömu	sögu	er	ekki	hægt	að	segja	um	lið	 í	kvennaboltanum.	Rekstur	kvennaliðs	sem	

keppir	um	Íslandsmeistaratitilinn	ár	hvert	er	vissulega	talsvert	minni	en	hjá	karlaliði	sem	

keppir	 að	 sama	marki	 en	 greiðslur	 úr	Meistaradeild	 Evrópu	 kvenna	 eru	 ekki	 að	 skila	

neinum	alvöru	fjárhæðum	fyrr	en	alveg	í	lok	keppninnar.	Þannig	að	ef	kvennalið	ætlar	að	

bæta	 talsverðum	 tekjum	 inn	 í	 reksturinn	 hjá	 sér	 þá	 þurfa	 þær	 helst	 að	 ná	 að	 vinna	

keppnina	eða	allavega	að	ná	að	komast	í	undanúrslit	Meistaradeildarinnar.	Ef	miðað	er	

við	sama	gengi	evrunnar	gagnvart	krónunni	og	hér	að	ofan	þá	myndi	sigur	í	Meistaradeild	
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Evrópu	kvenna	skila	það	miklum	tekjum	að	þær	myndu	jafna	aðrar	tekjur	félagsins	sem	

kæmu	ekki	frá	Meistaradeildinni.
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6 	Lokaorð	

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 var	 markmið	 þessarar	 ritgerðar	 að	 komast	 að	

fjárhagslegum	 áhrifum	 íslenskra	 knattspyrnufélaga	 af	 árangri	 þeirra	 í	 Meistaradeild	

Evrópu	hjá	báðum	kynjum.	Verðlaunin	fyrir	árangurinn	er	mjög	misjafn	eftir	því	hvort	þú	

ert	kona	eða	karl	í	þessari	keppni,	stærstu	deild	í	Evrópu.	Óhætt	er	að	segja	að	mismunur	

peningaupphæðanna	eftir	því	hvort	karla-	eða	kvennalið	spilar	í	til	dæmis	8	liða	úrslitum	

Meistaradeildar	Evrópu	sé	ótrúlegur.	Að	kvennalið	fái	20.000	evrur	fyrir	sigur	og	að	vera	

eitt	af	fjórum	bestu	liðum	Evrópu	það	tímabilið	á	meðan	karlalið	fær	6,5	milljónir	evra	

fyrir	sama	afrek,	eða	325	sinnum	meira	en	konurnar,	mætti	vel	flokka	sem	ójafnrétti.	Hins	

vegar	er	það	staðreynd	að	áhorf	á	Meistaradeild	Evrópu	hjá	körlum	er	margfalt	meira	en	

hjá	konunum	og	þar	að	leiðandi	eru	tekjur	til	dæmis	tengdar	auglýsingum	miklu	meiri	hjá	

körlum	en	konum,	en	það	er	efni	í	annað	verkefni	að	komast	að	því	hverjar	raunverulegar	

tekjur	eru	í	Meistaradeild	Evrópu	kvenna	á	móti	Meistaradeild	Evrópu	hjá	körlunum.		

Það	 að	 komast	 í	 riðlakeppni	 Meistaradeildarinnar	 hjá	 íslensku	 knattspyrnuliði	 í	

karlaboltanum	getur	haft	í	för	með	sér	að	það	lið	hefði	það	mikið	meira	fjármagn	í	sínum	

rekstri	að	það	væri	nánast	hægt	að	segja	að	það	væri	orðið	svindllið	hér	á	landi.	Það	ætti	

allavega	fjármagn	í	að	geta	yfirboðið	önnur	lið	í	til	að	mynda	kaupum	á	nýjum	leikmönnum	

og	 í	 samningagerð	 um	 laun	 leikmanna.	 Aftur	 á	 móti	 þá	 gæti	 einnig	 vel	 verið	 að	

orðatiltækið	margur	verður	af	aurum	api	ætti	við	hér	en	það	er	eitthvað	sem	vonandi	

kemur	í	ljós	í	náinni	framtíð,	ekki	ef	heldur	þegar	Ísland	mun	eiga	þátttökulið	í	riðlakeppni	

Meistaradeildar	Evrópu.	
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