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Þakkarorð 

Ég vil nota tækifærið og þakka þeim fjölmörgu aðilum sem komu að gerð þáttanna sem 

og öðrum sem veittu mér stuðning við gerð þessarar greinargerðar. Ég vil fá að þakka 

„Atvinnumönnunum okkar“, þeim Eiði Smára Guðjohnsen, Grétari Rafni Steinssyni, 

Guðjóni Vali Sigurðssyni, Hermanni Hreiðarssyni, Loga Geirssyni og Ólafi Stefánssyni 

fyrir að leyfa okkur að gera jafn ítarlega þætti um líf þeirra og raun bar vitni. Án þeirra 

hefðu þessir þættir aldrei orðið að veruleika. Ég vil þakka Hilmari Björnssyni, 

fyrrverandi sjónvarpsstjóra Stöðvar 2 Sport, fyrir að hafa trú á þessu verkefni og þora að 

leyfa óreyndum mönnum að spreyta sig á jafn stóru og viðamiklu verkefni sem þættirnir 

voru. 

Ég vil einnig nota tækifærið og þakka foreldrum mínum fyrir ómetanlegan 

stuðning við gerð þessa lokaverkefnis. Þeir hafa aldrei hætt að tuða í mér og hefur það 

reynst mér dýrmætt spark í rassinn. Guðmundi Sæmundssyni vil ég síðan þakka fyrir 

aðstoðina og fyrir að leiðbeina mér í gegnum þetta lokaverkefni. Þrátt fyrir ýmis 

skakkaföll frá byrjun við gerð þessa lokaverkefnis hefur hann sýnt mér mikinn skilning 

og stuðning. Braga Bergmann þakka ég fyrir yfirlesturinn sem og Björk Þorgeirsdóttur. 

Kristrún Kristinsdóttir á líka sinn þátt í að hafa drifið mig áfram í þessu lokaverkefni. 

Ég get ekki látið staðar numið og verð að þakka Viðari Halldórssyni, 

íþróttafélagsfræðingi og stundakennara við Háskólann í Reykjavík, fyrir aðstoðina. 
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Útdráttur 

„Atvinnumennirnir okkar“ er heiti á B.Ed. lokaritgerð undirritaðs við kennaradeild 

Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um sex af fremstu afreksmönnum Íslendinga í 

knattspyrnu og handknattleik. Hvernig hafa þessir ólíku einstaklingar náð jafn langt í 

sinni íþrótt og raun ber vitni? Hvað hafa þeir umfram aðra íslenska íþróttamenn og hvað 

þarf til að vera í fremstu röð? Verkefnið er unnið sem sjónvarpsþættir um þessa sex 

afreksmenn. Heimsóttir voru þeir Eiður Smári Guðjohnsen, Grétar Rafn Steinsson, 

Guðjón Valur Sigurðsson, Hermann Hreiðarsson, Logi Geirsson og Ólafur Stefánsson. 

Þeim var fylgt eftir á heimaslóðum þeirra erlendis þar sem þeir voru teknir tali. Tekin 

voru viðtöl við liðsfélaga, þjálfara, eiginkonur og aðdáendur. Þættirnir voru sýndir á 

Stöð 2 Sport og Stöð 2 á síðasta ári. Greinargerð þessi er lögð fram sem fræðileg úttekt 

á þessum þáttum. 
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1. Inngangur 

Íslendingar hafa lengi verið þekktir fyrir að framleiða mikið magn afreksmanna í okkar 

helstu íþróttagreinum, þrátt fyrir smæð landsins. Íslendingar hugsa stórt og hefur sú 

hugsun fleytt íslenskum afreksmönnum á þann stall sem þeir eru á í dag. 

„Atvinnumennirnir okkar“ fjalla um sex afreksmenn í handknattleik og knattspyrnu sem 

hafa atvinnu af því að stunda íþrótt sína. Það var ekki erfitt að velja viðfangsefnið í 

lokaverkefnið þar sem ég kom að framleiðslu „Atvinnumannanna okkar“ en þættirnir 

eru byggðir á hugmynd undirritaðs.  

Afreksmönnum fjölgar jafnt og þétt hér á landi í öllum íþróttagreinum, þó mest sé 

tekið eftir knattspyrnumönnum og handknattleiksmönnum þjóðarinnar. Viðfangsefnið 

var að skoða sex af okkar fremstu afreksmönnum í handknattleik og knattspyrnu. Hvað 

þarf til að ná alla leið og hvernig komust þeir þangað? Hugmyndin var að leyfa 

Íslendingum að sjá íslenska afreksmenn á heimaslóðum þeirra, kynnast þeim betur og 

skyggnast á bak við tjöldin. Af hverju eru þeir á þessum stað í dag en ekki einhverjir 

aðrir? Ég ákvað að fara aðra leið við val á lokaverkefni og sýna fólki íslenska 

afreksmenn á heimavelli,  skoða eiginleika afreksmanna og bera saman afreksmenn og 

aðra íþróttamenn en ég tel að það geti nýst þjálfurum sem öðrum íþróttamönnum í 

framtíðinni. 
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2. Fræðilegur hluti 

Í þessum hluta verður farið í að skoða muninn á afreksmönnum og venjulegum 

íþróttamönnum og hvaða eiginleika íþróttamenn þurfa að hafa til þess að komast í 

fremstu röð. Borin verða saman svör afreksmanna úr rannsókn Viðars Halldórssonar, 

íþróttasálfræðings sem hann gerði árið 2005 sem fjallaði um það hvað þyrfti til að ná 

árangri í íþróttum og svör þeirra einstaklinga sem komu fram á DVD disknum 

„Atvinnumennirnir okkar“ sem gerðir voru árið 2009.  

2.1 Eiginleikar afreksmanna 

Viðar Halldórsson, kennari við Háskólann í Reykjavík, gerði áhugaverða rannsókn árið 

2005 þar sem hann rannsakaði íslenskt afreksfólk, bæði í einstaklingsíþróttum og 

hópíþróttum. Afreksfólk í hópíþróttum voru þeir íþróttamenn sem voru atvinnumenn í 

íþrótt sinni utan Íslands og voru landsliðsmenn í íþróttagrein sinni. Afreksfólkið í 

einstaklingsíþróttunum voru þeir afreksmenn sem voru á leiðinni á Ólympíuleikana í 

Aþenu árið 2004. Samanburðarhópurinn samanstóð af leikmönnum þriggja liða í efstu 

deild karla á Íslandi í knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik og einnig var eitt lið í 

efstu deild í handknattleik kvenna. Niðurstöðurnar voru skýrar og var bakgrunnur 

afreksmannanna mjög svipaður. Ríflega 80% afreksfólksins æfðu aðrar íþróttagreinar en 

þá íþrótt sem það stundar í dag og 90% afreksfólksins stunduðu hópíþróttir á yngri árum 

samfara íþróttagrein sinni, hvort sem um var að ræða einstaklingsgrein eða hópíþrótt 

(Halldorsson og Helgason, í prentun). 

Í þessari sömu rannsókn voru þátttakendur beðnir um að svara hvaða þættir væru 

mikilvægastir fyrir íþróttafólk til að komast í fremstu röð. Þátttakendur gátu valið milli 

ellefu mismunandi þátta. Þessir þættir voru skuldbinding, sjálfstraust, líkamlegur 

styrkur, hugarfar, einbeiting, jákvæðni, sjálfsagi, meðfæddir hæfileikar, andlegt 

jafnvægi, taktískur skilningur og tækni. Andlegir þættir urðu ofan á í svörum 

afreksfólksins því 29,3% sögðu hugarfar skipta mestu máli ef íþróttamenn vildu komast 

í fremstu röð. Um 22% töldu skuldbindingu vera mikilvægasta þáttinn af öllum til að 

komast í fremstu röð, 17,1% var á því að sjálfstraust væri mikilvægasti þátturinn og 

12,2% vildu meina að sjálfsagi væri mikilvægasti þátturinn. Athygli vekur að aðeins 

2,4% afreksfólksins töldu líkamlegan styrk vera mikilvægasta þáttinn til að komast í  
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fremstu röð og enginn þátttakendanna taldi tækni vera mikilvægasta til að komast í 

fremstu röð (Halldorsson og Helgason, í prentun). 

Enginn þátttakendanna taldi jákvæðni vera mikilvægasta þáttinn til að komast í fremstu 

röð en 7,1% svaraði þó að jákvæðni væri þriðji mikilvægasti þátturinn til að komast í 

fremstu röð. Ólafur Stefánsson er einn þeirra sem telur jákvæðni vera mikilvæga og 

ekki bara fyrir afreksmenn heldur fyrir fólk almennt í lífinu. Hann ræddi um þetta í 

þætti sínum en hann var þá spurður út í frægt  viðtal á RÚV eftir sigur gegn Danmörku 

á Ólympíuleikunum í Peking.  

Þetta bíb var í raun bara einfalt dæmi en kannski var einhver mýkt og fegurð í því. 

Það var af því að ég var orðinn leiður á að segja alltaf sömu hlutina, sömu 

neikvæðu hlutina og ég vildi eiginlega sleppa þeim. Ég var í raun eiginlega að 

leggja meiri áherslu á að sýna hvað við erum alltaf að einblína á þessa neikvæðu 

hluti. Við erum alltaf að leita leiða til að bæta okkur og á þeirri leið þarftu að vera 

jákvæður (Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 2009). 

Rannsóknir hafa verið gerðar á afreksmönnum eða þeim sem skara fram úr og þar 

kemur í ljós að flestir afreksmenn hafa byrjað að stunda íþrótt sína snemma (Ericsson 

og Charmes, 1994: 49, 725-747). Það kemur heim og saman við rannsókn Viðars 

Halldórssonar (Halldorsson og Helgason, í prentun) en hún leiddi í ljós að afreksfólkið 

byrjaði 8,2 ára að meðaltali að stunda íþrótt sína. Eitt af einkennum afreksmanna eru 

þrotlausar æfingar en í fyrrnefndri rannsókn Viðars kom í ljós að afreksfólkið æfði að 

meðaltali einu sinni á dag og þá er átt við hefðbundna æfingatíma. Utan hefðbundinna 

æfingatíma æfðu 84% afreksfólksins aukalega og ríflega helmingurinn æfði mjög oft 

aukalega. Bent hefur verið á að til að ná árangri og komast alla leið þurfi afreksmenn að 

stunda þrotlausar og skipulagðar æfingar í 10 ár (Ericsson, 1996: 81-105). 

Rannsakendur hafa samt bent á að ómögulegt sé að leggja slíka vinnu á sig til að komast 

í fremstu röð nema hafa gífurlega ánægju af æfingunum og íþróttinni. Það má með sanni 

segja að þessi mikli vilji, löngun eða ástríða séu meginástæða þess að afreksmenn eru 

tilbúnir að skuldbinda sig umfram venjulega íþróttamenn og um leið uppskera þeir eftir 

því. 

Aðrir þættir sem skiptu miklu máli fyrir afreksmenn voru stuðningur 

fjölskyldunnar, markmiðssetning og lífsstíll. Í þætti Eiðs Smára Guðjohnsen kemur 

hann vel inn á stuðning fjölskyldunnar en þar er hann spurður hversu miklu máli það 

skipti að njóta stuðnings fjölskyldunnar.  
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Ég held að ég hefði aldrei náð eins langt ef ég hefði ekki haft fjölskylduna í 

kringum mig. Á erfiðari tímum hefur sá stuðningur sem fjölskyldan hefur veitt mér 

verið ómetanlegur og ég held að þau viti það og vinir mínir líka að þeir eru mér 

dýrmætir (Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 2009).  

Fimm af sex afreksmönnunum sem heimsóttir voru eru fjölskyldumenn en aðeins Logi 

Geirsson var einhleypur þegar þættirnir voru gerðir. Fjölskyldan skiptir miklu máli fyrir 

afreksmenn sem vilja komast í fremstu röð og einn fremsti knattspyrnumaður Íslands 

fyrr og síðar, Eiður Smári Guðjohnsen, telur fjölskyldu sína ómetanlega þegar kemur að 

knattspyrnunni.  

Markmiðssetning er einn af þeim þáttum sem afreksmennirnir töldu mikilvægt að 

hafa til að komast í fremstu röð í rannsókn Viðars Halldórssonar (Halldorsson og 

Helgason, í prentun). Logi Geirsson talar um það í þætti sínum að hann hafi sett sér 

ákveðin markmið þegar hann var 17 ára og byrjað að vinna í þeim hlutum sem áttu að 

koma honum í fremstu röð.  

Ég fór bara að vinna í öðrum hlutum, ég þroskaðist seint og var ekkert í stelpunum 

þá. Ég einbeitti mér bara að handboltanum og lyftingunum og langaði að ná 

þessum markmiðum sem ég setti mér  (Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 2009).  

Logi setti sér markmið, hóf að vinna í sínum veikleikum og stundaði lyftingar af 

miklum krafti. Með markmið sín að leiðarljósi tókst Loga að fara alla leið í 

atvinnumennskuna. 

Á undanförnum árum hafa verið gerðar rannsóknir sem sýna athyglisverðar 

niðurstöður. Niðurstöðurnar sýna ótvírætt  að börn sem eru fædd snemma á árinu eru 

líklegri til að ná árangri í íþróttum en börn sem eru fædd síðar á árinu. Þau eru þannig 

líklegri til að vera valin í unglingalandslið og afrekshópa (Glamser og Vincent, 2004: 

27, 31-38). Sjá má skýrt dæmi um þetta hjá Grétari Rafni Steinssyni og Hermanni 

Hreiðarssyni. Grétar Rafn er fæddur 9. janúar en hann lék með öllum yngri landsliðum 

Íslands, þ.e.a.s. unglingalandsliðum U-17 ára, U-19 ára og U-21 árs og svo að 

sjálfsögðu með A-landsliði Íslands (Knattspyrnusamband Íslands [án árs] d). Hermann 

er aftur á móti fæddur 11. júlí og komst einungis fyrst í undir 21 árs landsliðið á sínu 

síðasta ári og lék örfáa leiki með liðinu (Knattspyrnusamband Íslands [án árs] d).  

Logi Geirsson ræddi aðeins um líkamlegan þroska sinn í þætti sínum en hann taldi 

að hann hefði þroskast seinna en jafnaldrar sínir.  

Ég kom þremur árum of seint, ég fór að þroskast seinna en aðrir. Mér finnst það 

fyndið, svona í seinni tíma, en það eru ekki allir eins. Ég var örugglega að nálgast 
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tvítugt þegar ég fór að þroskast. Ég hætti í handbolta á tímabili þar sem það voru 

allir stærri, sterkari og þroskaðri en ég (Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 

2009). 

2.2 Munurinn á afreksmönnum og öðrum íþróttamönnum 

Afreksmenn í íþróttum hafa á ferli sínum lagt ómælda vinnu á sig til að komast á þann 

stað sem þeir eru á í dag. Það verður ekki sagt að venjulegur íþróttamaður leggi ekki 

neitt á sig en það er ljóst að afreksmenn leggja meira á sig, gera meira og vilja meira en 

hinn venjulegi íþróttamaður. Viðar Halldórsson gerði samanburð á afreksmönnum og 

venjulegum íþróttamönnum og voru niðurstöðurnar athyglisverðar. Niðurstöðurnar voru 

einmitt í takt við rannsóknir félagsfræðingsins Dan Chambliss en hann hélt því fram að 

munurinn á milli þeirra sem ná árangri og þeirra sem ná ekki árangri felist fyrst og 

fremst í skuldbindingunni frekar en hæfileikum (Chambliss, 1988; 77-85). 

Niðurstöðurnar í rannsókn Viðars voru einmitt í takt við það hugarfar sem 

afreksmennirnir í þáttunum höfðu og sýndu bersýnilega. Í rannsókninni kom töluverður 

munur í ljós þegar nokkrir hlutir voru skoðaðir og afreksmennirnir og 

samanburðarhópurinn bornir saman. Báðir hópar voru spurðir eftirfarandi tveggja 

spurninga: „Gef 100% á æfingu“ og „Gef 100% í keppni“. Munurinn á svörum 

afreksmannanna og samanburðarhópsins var töluverður. Meira en helmingur 

afreksmannanna eða 62,2%, svaraði að þeir gæfu 100% á æfingum á meðan aðeins 

31,8% samanburðarhópsins sögðust gefa 100% á æfingum. Einnig var töluverður munur 

þegar var hóparnir voru spurðir hvort þeir gæfu sig 100% í keppni. Munurinn var 

töluvert minni en þó talsverður; 86,7% afreksmannanna sögðust gefa sig 100% í keppni 

á meðan 56,8% samanburðarhópsins sögðust gefa sig 100% í keppni (Halldorsson og 

Helgason, í prentun). 

Ólafur Stefánsson kom einmitt inn á þetta í þætti sínum þegar hann var spurður. 

Ólafur taldi afreksmenn þurfa að gefa 100% í æfingar því annars kæmi það í bakið á 

viðkomandi. Hann tók sem dæmi að ómögulegt væri fyrir afreksmann að bæta sig ef 

hlutirnir væru gerðir af 70% krafti á æfingum.  

Það er leiðin að þessu sem skiptir mestu máli. Vakna á hverjum morgni stemmdur, 

taka hvort sem það er hnébeygja eða aðrar lyftingar og taka þær á fullu, þú getur 

tekið þær 70% og komist upp með það og það kemur bara í hnakkann á þér eftir 

mánuð og þá ertu bara 70% í einhverjum leik  (Filmus, Hannes Þór 

Halldórsson, 2009). 
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Liðsfélagi Guðjóns Vals Sigurðssonar, Henning Fritz, hrósaði Guðjóni þegar hann var 

spurður út í Guðjón sem íþróttamann.  

Hann er frábær íþróttamaður og jákvæð manneskja. Hann gefur sig 100% í allar 

æfingar, stundar reglulega lyftingar aukalega og er mjög mikilvægur fyrir liðið 

(Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 2009). 

Í þessari sömu rannsókn voru báðar hóparnir spurðir hvort þeir nytu sín þegar þeir væru 

að keppa. 64,4% afreksmannanna sögðust njóta þess að keppa á meðan aðeins 45,5% 

samanburðarhópsins nutu þess að keppa (Halldorsson og Helgason, í prentun). Bæði 

Hermann Hreiðarsson og Ólafur Stefánsson komu inn á þetta atriði í þáttum sínum. 

Þegar Hermann rölti um Fratton Park, heimavöll Portsmouth, talaði hann um ástríðu 

sína á knattspyrnunni.  

Ég elska þetta, ég verð ennþá fúll á æfingum í ungir/gamlir (keppni á æfingum þar 

sem yngri leikmenn mæta eldri leikmönnum) ef við töpum og fer heim og hendi 

duddunni. Hann bætti enn fremur við: Ég elska hreinlega að fara í fótbolta og 

vinna og sérstaklega að spila stórleiki sem skipta gríðarlega miklu máli, það er 

ekkert til betra en það. Þetta eru algjör forréttindi og það er auðvitað ekkert hægt 

að kalla þetta starf, þetta er náttúrulega bara fíflarí (Filmus, Hannes Þór 

Halldórsson, 2009). 

Ólafur Stefánsson tók í sama streng og sagðist ennþá njóta þess að mæta á æfingar og 

sérstaklega eftir silfurverðlaunin á Ólympíuleikunum í Peking.  

Já, ég hef hrikalega gaman að þessu. Ég lít ekkert á þetta sem vinnu því ég veit að 

ef ég væri ekki í þessu þá þyrfti ég að mæta í ræktina á hverjum degi og hreyfa mig 

eitthvað. Svo veit ég að ég fæ smá fótbolta á æfingum en ég dýrka fótbolta 

(Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 2009). 

3. Aðferð og framkvæmd 

Eins og áður segir er verkefnið „Atvinnumennirnir okkar“ lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í 

grunnskólakennarafræði við kennaradeild Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefni 

þetta er afar stórt í sniðum enda um að ræða stórt sjónvarpsverkefni. Þættirnir voru 

sýndir í sjónvarpi, á Stöð 2 Sport og Stöð 2. Þættirnir sýndu sex ólíka íþróttamenn í 

tveimur ólíkum íþróttagreinum. Þættirnir skoðuðu þessa ólíku afreksmenn og 

einstaklinga en tekin voru viðtöl við þá sjálfa, eiginkonur, liðsfélaga, þjálfara og 

stuðningsmenn. Þessari greinargerð fylgir einnig handrit að þáttunum ásamt ítarlegu 

efnisyfirliti auk þáttanna sjálfra sem gefnir voru út á DVD-mynddiski í lok árs 2009. 
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Tilgangur þessara þátta var að skoða sex af fremstu afreksmönnum Íslands að okkar 

mati. Þessir afreksmenn voru atvinnumenn í handknattleik og knattspyrnu í þremur 

mismunandi löndum. Áhorfendur áttu að fá að kynnast þessum afreksmönnum, sjá þá 

menningu sem atvinnumennska í íþróttum er, sjá hvernig þeir hafa komið sér fyrir og 

síðast en alls ekki síst hvernig þeir komust alla leið í fremstu röð. Afreksmennirnir 

vörpuðu líka ljósi á líf atvinnumannsins og hvernig það er að vera í fremstu röð og voru 

viðhorf þeirra oft á tíðum býsna mismunandi. 

4. Atvinnumennirnir 

4.1 Ólafur Stefánsson er fæddur 3. júlí 1973 en hann er fyrirliði íslenska landsliðsins í 

handknattleik. Ólafur hóf feril sinn hjá Val þar sem hann ólst upp áður en hann gerðist 

atvinnumaður hjá Wuppertal í Þýskalandi árið 1998 en þá þegar var hann byrjaður að 

leika með íslenska landsliðinu. Eftir stutta dvöl hjá Wuppertal gekk Ólafur í raðir 

Magdeburg þar sem hann varð gífurlega sigursæll. Félagið varð þýskur meistari árið 

2001 og vann Meistaradeild Evrópu ári síðar. Árið 2003 færði Ólafur sig um set og 

gekk í raðir spænska stórliðsins Ciudad Real en eftir að þáttunum lauk gekk hann í raðir 

Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi þar sem hann leikur nú. Ólafur hefur fjórum sinnum 

verið valinn íþróttamaður ársins. Ólafur vann til silfurverðlauna á Ólympíuleikunum í 

Peking árið 2008 með íslenska landsliðinu í handknattleik. Ólafur er giftur og á þrjú 

börn (Ólafur Stefánsson. 2008). 

Ég valdi Ólaf Stefánsson af þeirri ástæðu að hann er einn besti 

handknattleiksmaður heims í dag og gífurlega góð fyrirmynd fyrir unga íþróttamenn. 

Ólafur hefur geysilega skemmtilegan bakgrunn sem íþróttamaður og er að mínu mati 

einn mesti fyrirmyndaríþróttamaður sem Ísland hefur alið. 

 

4.2 Logi Geirsson er fæddur 10. október 1982 en hann er atvinnumaður hjá Lemgo í 

Þýskalandi og landsliðsmaður í handknattleik. Logi ólst upp í Hafnarfirði en hann lék 

handknattleik með FH upp alla yngri flokka og lék með meistaraflokki félagsins áður en 

hann hélt í atvinnumennskuna í Þýskalandi árið 2004. Hann hefur leikið með Lemgo í 

sex ár en árið 2006 varð hann Evrópumeistari með liði sínu. Logi hefur leikið með 

íslenska landsliðinu í nokkur ár og vann til silfurverðlauna með liðinu á 

Ólympíuleikunum í Peking árið 2008. Logi er í sambúð með Ingibjörgu Elvu 

Vilbergsdóttur og eiga þau von á barni (Logi Geirsson. 2008). 
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Ég valdi Loga Geirsson að mörgu leyti af þeirri ástæðu að hann er geysilega 

áhugaverður og skemmtilegur persónuleiki. Logi er af miklum handboltaættum en faðir 

hans er Geir Hallsteinsson, fyrrverandi landsliðsmaður til margra ára. Logi hefur náð 

langt á eigin forsendum og það kveikti áhuga minn. 

 

4.3 Guðjón Valur Sigurðsson er fæddur 8. ágúst 1979 en hann er atvinnumaður hjá 

Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi og landsliðsmaður í handknattleik. Guðjón hóf feril 

sinn hjá Gróttu á Seltjarnarnesi og var valinn í landsliðið í fyrsta skipti þegar Grótta lék 

í 2. deildinni. Hann söðlaði um og gekk í raðir KA þar sem hann lék í nokkur ár. Eftir 

gott gengi með KA ákvað hann að halda í atvinnumennskuna og leika með Essen í 

Þýskalandi. Guðjón varð Evrópumeistari með liðinu áður en félagið var úrskurðað 

gjaldþrota. Þaðan hélt hann til Gummersbach en árið 2006 var Guðjón valinn 

handknattleiksmaður ársins í Þýskalandi. Guðjón hefur síðan 2008 leikið með Rhein-

Neckar Löwen. Guðjón Valur er giftur Guðbjörgu Þóru Þorsteinsdóttur og eiga þau 

saman tvær dætur (Guðjón Valur Sigurðsson. 2008). 

Guðjón Valur var eins og Ólafur Stefánsson nokkurn veginn sjálfvalinn í þessa 

þætti. Guðjón hefur á undanförnum árum sannað sig sem einn besti hornamaður heims 

og hefur þess utan verið gífurlega góð fyrirmynd fyrir unga sem aldna íþróttamenn, 

bæði innan vallar sem utan. Ég hugsaði hann sem hinn fullkomna íþróttamann. Þessir 

þrír handboltamenn eru ólíkir, bæði sem íþróttamenn og sem persónuleikar, og það 

fannst mér áhugavert. 

 

4.4 Hermann Hreiðarsson er fæddur 11. júlí 1974 en hann er fyrirliði íslenska 

landsliðsins í knattspyrnu og atvinnumaður hjá Portsmouth á Englandi. Hermann er 

uppalinn í Vestmannaeyjum en hann lék með ÍBV áður en hann gekk í raðir Crystal 

Palace á Englandi árið 1997. Árið 1998 var Hermann keyptur til Brentford fyrir 750.000  

pund en félagið seldi hann ári síðar til Wimbledon sem þá lék í efstu deild fyrir 2,5 

milljónir punda. Árið 2000 var Hermann keyptur fyrir 4,5 milljónir til Ipswich en 

Hermann varð þá dýrasti leikmaður í sögu félagsins. Á hans fyrsta ári komst Ipswich í 

Evrópukeppni félagsliða en þurfti árið eftir að sætta sig við fall úr ensku úrvalsdeildinni. 

Hermann var þá keyptur til Charlton og þar lék hann í fimm ár við góðan orðstír. Árið 

2007 féll Charlton hins vegar úr ensku úrvalsdeildinni og fór Hermann þá í “frjálsri 

sölu” til Portsmouth þar sem hann leikur í dag. Hermann hefur leikið 409 leiki á 
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Englandi. Hermann er giftur Rögnu Lóu Stefánsdóttur og eiga þau saman tvær dætur 

(Hermann Hreiðarsson. 2008). 

Hermann Hreiðarsson hefur spilað á Englandi síðan 1997 og er leikjahæsti 

Norðurlandabúinn í ensku úrvalsdeildinni. Það eitt og sér er frábært afrek og það að 

hafa spilað jafn lengi og raun ber vitni í einni sterkustu deild í heimi var nóg til að hafa 

hann með í þáttunum. Þess utan er Hermann feikilega skemmtilegur og áhugaverður 

einstaklingur sem hefur á undraverðan hátt haldið sér í fremstu röð á Englandi í öll þessi 

ár (Hermann Hreiðarsson. 2008). 

 

4.5 Grétar Rafn Steinsson er fæddur 9. janúar 1982 en hann er landsliðsmaður í 

knattspyrnu og atvinnumaður hjá Bolton á Englandi. Grétar er uppalinn á Siglufirði þar 

sem hann hóf feril sinn en hann flutti á Akranes þar sem hann fékk eldskírn sína með 

meistaraflokki og lék með ÍA þangað til 2004 þegar Young Boys í Sviss nældi í 

kappann. Næsti viðkomustaður var AZ Alkmaar í Hollandi þar sem Grétar lék við 

góðan orðstír en árið 2008 seldi félagið Grétar til Bolton á Englandi fyrir 3,5 milljónir 

punda. Grétar hefur leikið 75 leiki með Bolton í ensku úrvalsdeildinni. Grétar er giftur 

Manúelu Steinsson og eiga þau von á barni (Grétar Rafn Steinsson. 2008). 

Grétar Rafn kom strax til greina að mínu mati og af þeirri augljósu ástæðu að 

hann hefur náð gífurlega langt á sínum ferli þrátt fyrir ýmis áföll á árum áður. Grétar 

meiddist alvarlega árið 2003 þegar hann sleit krossband en með mikilli eljusemi og 

dugnaði tókst honum rúmu ári síðar að komast í atvinnumennskuna. Hann er lýsandi 

dæmi um frábæran afreksmann (Grétar Rafn Steinsson. 2008). 

 

4.6 Eiður Smári Guðjohnsen er fæddur 15. september 1978 en hann er landsliðsmaður 

í knattspyrnu og atvinnumaður hjá Tottenham á Englandi. Eiður steig sín fyrstu spor 

með meistaraflokki hjá Val áður en hann skrifaði undir atvinnumannasamning við PSV 

í Hollandi. Eiður fetaði þar með í fótspor föður síns, Arnórs Guðjohnsen, sem lék sem  

atvinnumaður víða um Evrópu. Erfið meiðsli settu strik í reikning Eiðs Smára og um 

tíma var jafnvel talið að ferli þessa hæfileikaríka leikmanns væri lokið. Eiður sneri aftur 

heim og lék með KR í stuttan tíma árið 1998 en það sama ár gekk hann í raðir Bolton á 

Englandi. Þar sló Eiður í gegn og skoraði hann 18 mörk í 55 leikjum áður en stórlið 

Chelsea keypti hann árið 2000 fyrir 4 milljónir punda. Hjá Chelsea sýndi Eiður allar 

sínar bestu hliðar og varð hann tvívegis Englandsmeistari með félaginu áður en hann var 

keyptur til Barcelona árið 2006. Hjá Barcelona vann Eiður allt sem hægt var að vinna en 
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árið 2009 varð hann Evrópumeistari, Spánarmeistari og bikarmeistari á Spáni með 

félaginu. Eiður lék 72 leiki með félaginu og skoraði í þeim 10 mörk. Eiður er giftur 

Ragnhildi Sveinsdóttur og eiga þau saman þrjá stráka (Eiður Smári Guðjohnsen. 2008). 

Eiður Smári var sjálfvalinn í þessa þætti. Eiður er einn besti knattspyrnumaður 

Íslendinga fyrr og síðar og það verður langt þangað til að einhver knattspyrnumaður nær 

að afreka það sem Eiður hefur afrekað á undanförnum árum. 

En af hverju þessir sex afreksmenn? Af hverju ekki afreksmenn úr frjálsum 

íþróttum, sundi, badminton eða jafnvel golfi? Ég ákvað að velja sex fremstu afreksmenn 

Íslendinga að okkar mati úr handknattleik og knattspyrnu þar sem þessir einstaklingar 

hafa atvinnu af því að leika íþrótt sína. Einnig tók ég þá staðreynd með í reikninginn að 

knattspyrna er vinsælasta íþrótt á Íslandi í dag sem og í öllum heiminum. 

Handknattleikur hefur oft verið talin þjóðaríþrótt okkar Íslendinga enda sameinast stór 

hluti íslensku þjóðarinnar þegar íslenska landsliðið í handknattleik spilar. Fjöldi 

íslenskra íþróttamanna sem hefur haldið í atvinnumennsku í þessum tveimur 

íþróttagreinum er gífurlegur og til að mynda leika 95 knattspyrnumenn erlendis (Víðir 

Sigurðsson, 2009: 211-218). Þetta voru meginástæðurnar fyrir því að afreksmenn úr 

þessum tveimur íþróttagreinum voru valdir. Sjónvarpsefni er vandmeðfarið og það er 

oft þannig að markaðurinn ræður. Sjónvarpsáhorfendur voru taldir hafa meiri áhuga á 

þessum afreksmönnum, sem hafa atvinnu af íþrótt sinni, en afreksmönnum úr frjálsum 

íþróttum eða sundi þar sem atvinnumennska þekkist ekki hér á landi.  

 

5. Þættirnir „Atvinnumennirnir okkar“ 

Hugmyndin að þáttunum um „Atvinnumennina okkar“ kviknaði hjá undirrituðum 

sumarið 2007. Ég hafði alltaf haft áhuga á því að vita hvernig væri að vera 

atvinnumaður í íþróttum og hvernig lífið væri, bæði innan vallar sem utan. Ég hafði oft 

spurt mig þeirra spurninga hvernig menn kæmust alla leið í atvinnumennskuna og hvað 

þyrfti hreinlega til að komast í fremstu röð. Frá því að hugmyndin kviknaði um mitt 

sumar 2007, tók heilt ár að hefja tökur á þáttunum en þær hófust sumarið 2008 og lauk í 

desember það sama ár. 

5.1 Undirbúningur 

Verkefni þetta, Atvinnumennirnir okkar, hófst í janúar 2008 þegar undirritaður fór á 

fund Hilmars Björnssonar, þáverandi sjónvarpsstjóra Stöðvar 2 Sport, en áhugi var fyrir 
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hendi að gera sjónvarpsþætti um sex fremstu íþróttamenn Íslands. Hilmar sýndi mikinn 

áhuga á verkefninu og næstu tvo mánuði var kostnaðaráætlun skoðuð gaumgæfilega en 

einnig voru hugsanlegar upptökur og vinnsla við slíkt skoðuð. Í júní 2008 skrifaði 

Hilmar Björnsson undir samning þess efnis að Stöð 2 Sport myndi kaupa 

„Atvinnumennina okkar“ af Filmus framleiðslufyrirtæki, sem hugðist framleiða þættina 

í samvinnu við undirritaðan. Í kjölfarið var hafist handa við að fá þessa sex 

atvinnumenn til að vera með okkur í þessari tímamótaframleiðslu sem ekki hafði sést 

áður hér á landi. Þarna áttu áhorfendur að fá að kynnast þessum einstaklingum mun 

nánar en áður hafði þekkst. Eftir að allir þessir atvinnumenn höfðu gefið jákvætt svar 

voru handrit fullunnin, byrjað var að vinna í leyfum erlendis til upptöku og fá fullan 

aðgang að æfingasvæðum liðanna og fleiri hugsanlegum tökustöðum. 

Í júlí hófust tökur hér á Íslandi með nokkrum af þessum atvinnumönnum. Farið 

var með þá á heimaslóðir þeirra og þeir staðir heimsóttir sem eru þeim kærastir. Meðal 

annars var rætt við Loga Geirsson á heimili hans í Hafnarfirði og á nokkrum stöðum 

sem hann fer iðulega á hér á landi. Guðjón Valur Sigurðsson er fastagestur í 

Neslauginni á Seltjarnarnesi á sumrin þegar hann kemur í heimsókn til Íslands og 

fengum við að fylgja honum og dóttur hans þangað. Þar lýsti hann uppvaxtarárum 

sínum. Þetta eru dæmi um þær upptökur sem fóru fram hér á landi.  

Í kjölfarið hófst mikil vinna við að púsla saman mögulegum upptökum erlendis en 

þær upptökur áttu að fara fram í október og nóvember. Eins og frægt er orðið hrundi 

efnahagslífið hér í byrjun október og tafði það upptöku þáttanna. Eftir mikið japl, jaml 

og fuður tókst að koma hjólunum aftur af stað og ákveðið var að fara í þrjár ferðir til að 

taka upp efni um þessa sex afreksmenn. Hugmyndin var að ná einum heimaleik hjá 

hverjum einstaklingi og þurfti mikla nákvæmnisvinnu til að ná því markmiði. Að lokum  

tókst það og var fyrsta ferðin farin í nóvember til Þýskalands, nánar tiltekið til tveggja 

staða, Lemgo og Muhlhausen. Heimsóttir voru þeir Logi Geirsson, leikmaður Lemgo og 

Guðjón Valur Sigurðsson, leikmaður Rhein-Neckar Löwen. 

5.2 Upptökur og vinnsla 

Upptökur á þáttunum fór áfram fram erlendis með hléum en farið var í tvær ferðir til 

viðbótar. Fyrst var England heimsótt þar sem við hugðumst taka þá Grétar Rafn 

Steinsson og Hermann Hreiðarsson tali. Einnig höfðum við mælt okkur mót við John 

Terry og Frank Lampard til að fá efni í þátt Eiðs Smára Guðjohnsen. Upptökum lauk 

um miðjan desember þegar við fórum til Spánar og heimsóttum Ólaf Stefánsson og Eið 
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Smára Guðjohnsen. Í þeim ferðum tókum við upp efni í kringum leik Barcelona og Real 

Madrid í spænska boltanum þar sem Eiður Smári Guðjohnsen kom við sögu og einnig í 

kringum handboltaleik Barcelona og Ciudad Real sem fram fór í Barcelona. Í kjölfarið 

af þessu hófst mikil vinna við að horfa á allt það efni sem tekið var upp og í 

framhaldinu voru þættirnir grófklipptir. Samhliða þessu sömdum við texta fyrir 

stjórnanda þáttanna, Auðunn Blöndal, en hann talaði inn á þættina.  

Við upptökur þáttanna voru notaðar hágæða myndbandsupptökuvélar. Við fórum 

með tvær upptökuvélar út, önnur var Sony HD og hin vélin var Sony XD CAM. 

Upptökudagar voru 24 talsins, bæði hér heima og erlendis. Fyrir upptökurnar og áður en 

við héldum til meginlands Evrópu, sendum við atvinnumönnunum handrit og 

upptökuplan sem við vorum búnir að gera. Þeir höfðu þá tíma til að undirbúa komu 

okkar, stilla upp liðsfélögum í viðtal og í einhverjum tilfellum fá aðgang fyrir okkur á 

staði sem fjölmiðlar fá ekki aðgang að. Upptökur á þáttunum fóru fram árið 2008. Hér 

heima voru upptökur dagana 16.-19. júní en erlendis fóru tökur fram í Þýskalandi 10.-

17. nóvember, Englandi 23. nóvember  til 1. desember og á Spáni frá 9.-17. desember. 

Upptökudagarnir voru stífir og yfirleitt var tekið upp sleitulaust frá morgni til 

kvölds. Gott dæmi um upptökurnar er dagurinn sem tekið var upp efni í kringum leik 

Barcelona og Real Madrid. Þann tökudag var tökuliðið á fullu frá morgni til miðnættis. 

Notaðar voru HD-spólur en hver spóla er 40 mínútur. Að meðaltali notuðum við 8-10 

spólur fyrir hvern þátt sem þýddi 320-400 mínútur af efni sem við höfðum til umráða 

fyrir hvern þátt. Myndvinnsla og klipping fór fram í húsakynnum Filmus ehf. sem 

framleiddi þættina í samvinnu við undirritaðan sem sá um stjórn framleiðslu þáttanna. 

Þættirnir voru fyrst grófklipptir af Örvari Þór Guðmundssyni en lokaklipping og 

frágangur var í höndum Hannesar Þórs Halldórssonar, leikstjóra og undirritaðs sem sá 

um stjórn framleiðslu. Útlistun, frágangur og val á tónlist var í okkar höndum. 

5.3 Sýning, diskurinn og undirtektir 

„Atvinnumennirnir okkar“ voru frumsýndir samtímis á Stöð 2 og Stöð 2 Sport þann 15. 

janúar árið 2009. Fyrsti þátturinn sem fór í loftið var um Loga Geirsson, leikmann 

Lemgo í Þýskalandi. Sá þáttur fékk 19,6% áhorf hjá fólki á aldrinum 12-49 ára og var 

þriðji vinsælasti dagskrárliðurinn á Stöð 2 vikuna 12.-18. janúar. Þátturinn mæltist 

einnig vel fyrir hjá fólki á aldrinum 12-80 ára því 18,6% horfðu á fyrsta þáttinn með 

Loga Geirssyni samtímis á Stöð 2 og Stöð 2 Sport. Aðeins fréttir Stöðvar 2, Ísland í dag 

og Réttur voru með meira áhorf en „Atvinnumennirnir okkar“ þá viku. (Capacent 
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rannsóknir, 2009). Þættirnir voru svo sýndir vikulega á Stöð 2 Sport en Hermann 

Hreiðarsson, Grétar Rafn Steinsson, Guðjón Valur Sigurðsson, Ólafur Stefánsson og 

Eiður Smári Guðjohnsen fylgdu síðan þar á eftir og rúsínan í pylsuendanum var svo 

síðasti þátturinn um „afreksmanninn“ Pétur Jóhann Sigfússon sem er betur þekktur sem 

leikari og grínisti. 

Strax á vormánuðum 2009 var ákveðið að gefa „Atvinnumennina okkar“ út á 

DVD um jólin. Hafist var handa við að klippa þættina til að nýju og finna til nægilegt 

magn að aukaefni til að hafa með á disknum. Mikil vinna fór fram innanhúss við að 

finna til öflugt aukaefni og var í raun ansi margt skemmtilegt sem ekki komst fyrir á 

disknum. Disknum var dreift um allt land í alla helstu stórmarkaði og seldist hann í 

rúmlega 3.000 eintökum. Á mörgum stöðum seldist diskurinn upp fyrir jólin og fékk 

hann afar góðar viðtökur.  

 Þær undirtektir sem „Atvinnumennirnir okkar“ fengu voru að mínu mati 

gífurlega góðar strax frá fyrsta degi þegar þátturinn um Loga Geirsson var frumsýndur. 

Ragnar Bragason, leikstjóri, sagði orðrétt á hulstri þáttanna: „Svölustu Docu-

Sjónvarpsþættir sem gerðir hafa verið á Íslandi“ (Ragnar Bragason. 2009). Á 

veraldarvefnum fengu þættirnir góðar viðtökur netverja og skrifaði Björn Ingi 

Hrafnsson, núverandi ritstjóri Pressunnar og þáverandi umsjónarmaður Markaðarins á 

Stöð 2, eftirfarandi orð á heimasíðu Markaðarins; „Sjónvarpsþáttur Auðuns Blöndals og 

félaga um Eið Smára Guðjohnsen á Stöð 2 Sport áðan var með betra sjónvarpsefni sem 

nokkru sinni hefur verið boðið upp á í íslensku sjónvarpi“ (Björn Ingi Hrafnsson, 2009). 

DVD-diskurinn sem kom út í nóvember 2009 fékk mjög góðar viðtökur gagnrýnenda og 

skrifaði Tómas Þór Þórðarson, blaðamaður á DV, gagnrýni í DV þann 19. nóvember þar 

sem diskurinn fékk 4½ stjörnu undir fyrirsögninni; „Gott verður betra“ (DV, 19. 

nóvember, 2009). 

5.4 Pétur Jóhann Sigfússon 

Auk þessara sex þátta sem gerðir voru fyrir Stöð 2 Sport var ákveðið að gera einn þátt 

til viðbótar sem yrði í anda þáttanna og myndi um leið fanga allt það sem atvinnumaður 

eða afreksmaður þyrfti að hafa til þess að fara alla leið. Hugmyndin að þættinum 

kviknaði hjá okkur rétt áður en við héldum í okkar fyrstu ferð til Þýskalands og var 

ákveðið að gera Pétur Jóhann Sigfússon að undrabarni sem gat allt en ákvað að hætta 

engu síður á unglingsárum og feta aðrar brautir. Þetta er auðvitað tilbúningur og 
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skáldskapur en Pétur Jóhann átti að hafa alla þá eiginleika sem afreksmaður þarf að hafa 

til að komast í fremstu röð. 

Þar sem við vorum búnir að ákveða að taka upp þátt með Pétri Jóhanni þegar 

þættirnir voru komnir í sýningu gafst okkur tækifæri á að biðja alla þá atvinnumenn sem 

við ræddum við um að lýsa Pétri Jóhanni sem íþróttamanni. Þeir fengu þá tækifærið til 

að búa til háfleygar lýsingar um Pétur Jóhann sem íþróttamann. Auk þess að fá 

tilvitnanir frá öllum afreksmönnunum þá tókst okkur að fá Frank Lampard, John Terry, 

Gary Megson, Sol Campbell, Peter Crouch og David James til að tjá sig um ágæti 

Péturs Jóhanns sem íþróttamanns. 

Guðjón Valur Sigurðsson talaði um að Pétur Jóhann hefði verið fyrirmynd sín 

þar sem líkamlegt atgervi Péturs væri frábært. Eiður Smári Guðjohnsen ræddi um 

hversu mikla hæfileika Pétur Jóhann hefði frá náttúrunnar hendi. Eins og komið hefur 

fram í rannsóknum Viðars Halldórssonar þá stunduðu ríflega 80% afreksmannanna 

aðrar íþróttir á yngri árum. Það á líka við í tilfelli Péturs Jóhanns því hann stundaði 

fjölmargar íþróttir í þættinum eins og sund, knattspyrnu, frjálsar íþróttir og 

handknattleik svo dæmi séu tekin (Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 2009). 

  

6. Niðurstöður og umræður 

Niðurstöðurnar við þeim spurningum sem settar voru fram í „Atvinnumennirnir okkar“ 

hafa komið fram og einnig varpað ljósi á afreksmenn okkar Íslendinga. Í raun voru 

skoðaðir margvíslegir þættir sem snúa að því hvað þarf að gerast til að komast í fremstu 

röð í íþrótt sinni. Tvær íþróttagreinar voru teknir fyrir og sex mismunandi einstaklingar 

sem einnig eru komnir mislangt í íþrótt sinni. Eiður Smári Guðjohnsen til að mynda 

hefur leikið með besta knattspyrnuliði heims, Barcelona, og unnið Meistaradeild 

Evrópu, bestu og stærstu knattspyrnudeild í heiminum í dag á meðan Grétar Rafn 

Steinsson er leikmaður með Bolton á Englandi. Tveir ólíkir íþróttamenn á tveimur 

ólíkum stöðum þegar við heimsóttum þá. Í handboltanum er munur á Ólafi Stefánssyni 

og Loga Geirssyni. Ólafur er talinn með bestu handknattleiksmönnum heims á meðan 

Logi er á svipuðum stað og Grétar Rafn.  

En hvað þarf að gera til að komast í fremstu röð? Hvaða eiginleikum þurfa 

íþróttamenn að vera gæddir til að komast alla leið? Hver er munurinn á þeim 

íþróttamönnum sem komast í fremstu röð og þeim sem einhvern veginn tekst ekki að 
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stíga skrefið til fulls og komast alla leið? Þeim spurningum var svarað í þessari 

greinargerð þar sem komið var inn á margvíslega þætti sem einkenna afreksmenn í 

íþróttum. Eiginleikar þeirra eru ólíkir eins og þeir eru margir. Þrír mikilvægustu 

eiginleikar að mati afreksmanna í rannsókn Viðars Halldórssonar (Halldorsson og 

Helgason, í prentun) reyndust vera hugafar, skuldbinding og sjálfstraust. Aftur á móti 

vildi Ólafur Stefánsson meina að jákvæðni skipti gífurlega miklu máli þegar kæmi að 

íþróttum (Filmus, Hannes Þór Halldórsson, 2009). 

Í rannsókn Viðars Halldórssonar (Halldorsson og Helgason, í prentun) kom einnig 

í ljós að þrotlausar æfingar hafa skilað afreksmönnum í fremstu röð. Slíkt er skiljanlegt 

enda benti liðsfélagi Guðjóns Vals á það að hann æfði mikið aukalega eftir æfingar. Það 

bendir til afrekshugsunar af hálfu Guðjóns Vals enda sýndi rannsókn Viðars að 

afreksmenn æfa 84% aukalega og 64% æfðu mjög oft aukalega. Gífurleg skuldbinding 

afreksmanna hefur komið þeim á þann stað sem þeir eru á í dag enda hefur verið bent á 

að til að komast í fremstu röð þurfa afreksmenn að eyða 10 árum í skipulagðar æfingar 

(Ericsson, 1996: 81-105). Slíkt er ómögulegt án mikillar ánægju af því að stunda 

æfingar og keppni eins og Ólafur Stefánsson og Hermann Hreiðarsson bentu á. Ánægjan  

þarf að vera til staðar hjá afreksmönnum til að viðhalda sér í fremstu röð og eiga 

möguleika á frekari frama og árangri í íþróttum. 

Afreksmenn verða ekki til á einni nóttu. Við lok þessa verkefnis blasir það 

bersýnilega við að til þess að komast í fremstu röð þá þurfa íþróttamenn að hafa 

ákveðna eiginleika í fari sínu til að ná því markmiði. Þessa ákveðnu eiginleika, 

mismunandi þó, hafa þessir sex afreksmenn sem fjallað var um hér að framan. 

Afreksmennirnir eru jafn ólíkir og þeir eru margir og um leið hafa þeir ólíka eiginleika 

sem hafa fleytt þeim þangað sem þeir eru í dag. ÍSÍ hefur nú þegar sett á laggirnar 

afrekssvið innan sambandsins en það á að fylgjast með framgangi afreksstefnu innan 

sérsambanda innan ÍSÍ. Samtímis hefur átt sér stað mikil vakning meðal íþróttafélaga og 

sérsambanda hér á landi hvað varðar afreksstefnur og er mikill vilji innan íþróttafélaga 

að búa til afrekshópa sem skilar sér vonandi seinna meir í fleiri afreksmönnum. Innan 

veggja framhaldskóla hefur orðið gífurleg vakning og á undanförnum árum hafa nokkrir 

framhaldsskólar boðið upp á afreksbrautir eða akademíur. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

býður upp á Framabraut en þar geta íþróttamenn í knattspyrnu, handknattleik og 

körfuknattleik stundað nám og um leið fengið afreksþjálfun. Þeir þurfa að skila 95% 

skólasókn og mega ekki nota áfengi, tóbak eða aðra vímugjafa (Fjölbrautaskólinn í 
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Breiðholti, 2010). Afreksbrautir stuðla að auknum séræfingum hjá íþróttamönnum og til 

framtíðar leiðir það vonandi til þess að afreksmönnum fjölgar hér á landi.  
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