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Ágrip 

 
Í þessari lokaritgerð ætlum við að skoða hvað knattspyrnuhallirnar á Íslandi hafa gert fyrir 

íslenska knattspyrnumenn. Áváðum við að spyrja þá þjálfara sem eru að þjálfa í höllunum og 

skoða hvað þeir segja um hallirnar. Kom það greinilega í ljós að knattspyrnuhallirnar eru það 

sem koma skal fyrir knattspyrnuna í framtíðinni á Íslandi. Sökum veðurfarsins hér á landi þá 

eru hallirnar vel nýttar yfir vetrartímann og eru þær algjör bylting fyrir íslenska 

knattspyrnumenn.  Til að afla gagna var 21 þjálfurum sendur spurningalisti og eru svörin við 

honum grunnur þeirra gagna sem byggt er á. Að auki voru tekin viðtöl við nokkra þjálfara 

meistaraflokks karla og eru svör þeirra fléttuð inn í ritgerðina. 

Rannsóknin sýndi fram á að allir þjálfararnir eru mjög hrifnir af höllunum þó að 

margir telji að kuldinn í þeim sem eru óupphitaðar setji smá strik í reikninginn. 

Knattspyrnuáhuginn hefur í flest öllum tilvikum aukist til muna með tilkomu hallanna sem er 

mjög jákvætt fyrir framtíðina. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að: 

� Þjálfararnir eru almennt mjög ánægðir með hallirnar og telja að líkamleg færni hafi 

aukist með tilkomu þeirra. 

� Þjálfararnir telja að betra sé að hafa hallirnar upphitaðar og þær séu það sem koma 

skal í þjálfun íslenskrar knattspyrnu. 

� Þjálfararnir telja að gæði æfinga sé meiri í knattspyrnuhöllunum og allt skipulag 

tímabils sé betra. 

Með tilkomu knattspyrnuhalla á Íslandi er hægt að stunda knattspyrnu við góðar aðstæður allt 

árið um kring og eru liðin mun betur undirbúin fyrir sumarið. Þá er líklegt að með tilkomu 

hallanna muni keppnistímabilið lengjast á komandi árum. Alls eru komnar sex löglegar 

knattspyrnuhallir á Íslandi; ein á Norðurlandi, ein á Austurlandi, tvær á höfuðborgarsvæðinu, 

ein í Reykjanesbæ og ein á Akranesi.  

Segja má að aðeins vanti höll á Vestfjörðum til þess að komin sé frábær aðstaða fyrir 

knattspyrnumenn um allt land. Mjög mikilvægt er að landsbyggðarliðin fái hallir til að æfa í 

svo að höfuðborgarliðin stingi ekki landsbyggðina af eins og hefur gerst á síðustu árum. 

Öruggt má telja að landsbyggðarliðin muni eflast mikið með tilkomu halla þar. 

Þakkarorð 

Takk kærlega fyrir aðstoðina Örn Ólafsson, Smári Geirsson og Jóhanna Smáradóttir.  
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1. Inngangur 

Með tilkomu knattspyrnuhallanna hefur knattspyrnan á Íslandi breyst mjög mikið. Áður fyrr 

var yfir vetrartímann verið að æfa innanhúsfótbolta í hefðbundnum íþróttahúsum og 

reiðhöllum og eins var æft á malarvöllum og í fjörunum. Þá var mikið  um útihlaup á 

mismunandi undirlagi, en margir leikmenn eiga erfitt með að æfa á slíku undirlagi sökum 

meiðsla. Til eru nokkur dæmi um að knattspyrnumenn gátu ekki spilað fótbolta allan veturinn 

sökum aðstöðuleysis og voru þeir látnir halda sér í formi með því að hlaupa og lyfta lóðum.  

Í dag eru komnar sex hallir sem hafa risið víða um land. Í dag þjóna hallirnar jafnvel 

heilu landshlutunum og eru það einungis Vestfirðingar sem hafa ekki höll. Fyrsta höllin sem 

reis á Íslandi var vígð í ársbyrjun 2000 og var það Reykjaneshöllin. Hún markaði upphaf  

hallarbyltingarinnar. Í kjölfarið voru byggðar tvær hallir á höfuðborgarsvæðinu og voru það 

Fífan og Egilshöll. Þann 18. janúar 2003 var tekinn í notkun Boginn sem er á Akureyri og í 

kjölfar á þeirri byggingu komu Fjarðabyggðarhöllin og Akraneshöllin og voru þær vígðar árið 

2006.  

Með komu hallanna hafa liðin sem æfa í þeim getað æft 3-5 sinnum í viku yfir 

vetrartímann og eru því í mun betra leikformi þegar deildarkeppnin byrjar. 

Áður fyrr var mjög erfitt að halda mót úti yfir vetrartímann sökum veðurfars og 

aðstöðuleysis. Í dag eru hins vegar mun fleiri mót haldin bæði í eldri og yngri flokkum, þar 

sem auðveldara er að skipuleggja mót allan ársins hring því ekki þarf að hafa áhyggjur af 

veðurskilyrðum né aðstöðu. Sem dæmi má nefna jólamót, haustmót, Reykjavíkurmót, 

allskonar æfingamót og fleiri mót sem öll eru haldin í höllunum við mjög góðar aðstæður.   

Hallirnar hafa einnig verið mjög mikið ánægjuefni fyrir foreldra barnanna sem taka 

þátt í mótum eða stunda sínar æfingar þar sem þeir geta setið á áhorfendabekkjum í 

rólegheitum áhyggjulaus fyrir roki og rigningu og notið þess að horfa á börnin sín spila eða 

æfa sína íþrótt.  

Nýting á knattspyrnuhöllunum til annars en knattspyrnu er mjög góð og má þar nefna 

að gönguhópar, frjálsíþróttafólk og golfáhugamenn nýta þær auk þess sem þær eru notaðar 

fyrir ýmis konar sýningar og tónleika. 

Knattspyrnuhallirnar á Íslandi hafa breytt allri umgjörð knattspyrnunnar og markað 

tímamót í íslenskri knattspyrnu þar sem aðstaðan er farin að líkjast meira því sem við sjáum 
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erlendis og er árangur yngri landsliðanna farinn að skila sér ef við skoðum gengi þeirra 

síðustu misserin. 

Í þessu verkefni er fjallað um knattspyrnuhallirnar og þeim lýst hverri fyrir sig. Einnig 

er gerð grein fyrir gervigrasinu í höllunum, eðli þess og hvernig það hefur breyst og þróast. Þá 

er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og að lokum rætt um þær. 

Við ákváðum að setja fram eina rannsóknarspurningu í þessu lokaverkefni og er hún 

eftirfarandi; 

• Hvaða áhrif hefur tilkoma knattspyrnuhallanna haft á íslenska knattspyrnu? 

Til þess að fá svör við þessari spurningu lögðum við spurningalista fyrir þjálfara yngri 

aldursflokka og spjölluðum við þjálfara úrvalsdeildar- og fyrstudeildarfélaga karla.  

 

Áður en við byrjuðum á lokaverkefninu settum við fram tilgátur um væntanlegar niðurstöður 

og eru þær eftirfarandi: 

• Knattspyrnan hefur eflst mikið og tekið miklum framförum með tilkomu hallanna. 

• Knattspyrnuhallirnar hafa lengt þann tíma ársins sem markvissar knattspyrnuæfingar 

eru stundaðar.  

• Hallirnar stuðla að því að líkamleg færni einstaklinga eykst og gæði æfinga er meiri. 

• Það er auðveldara og betra að skipuleggja æfingar yfir tímabilið ef þjálfað er inni í 

höllunum.  
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2. Fyrir og eftir komu knattspyrnuhallanna  

Á þeim tíma sem hallirnar voru ekki til staðar æfðu menn aðallega knattspyrnu yfir 

vetrartímann inni í hefðbundnum íþróttahúsum, í reiðhöllum, á malarvöllum, jafnvel í fjörum 

eins og Skagamenn eru þekktir fyrir og mikið var um útihlaup á mismunandi undirlagi. Einnig 

kom fyrir að lið höfðu nánast enga aðstöðu til þess að iðka knattspyrnu yfir veturinn sem 

gerði þeim mjög erfitt fyrir hvað varðar bættan árangur, þróun og iðkendafjölda. Til eru 

nokkur dæmi um að knattspyrnumenn gátu nánast ekkert spilað né æft fótbolta allan veturinn 

sökum aðstöðuleysis og voru eldri iðkendur í stað þess að stunda knattspyrnuþjálfun látnir 

halda sér í góðu líkamlegu formi með því að stunda útihlaup og lyftingar.   

Við þetta fór það svo að margir leikmenn urðu fyrir meiðslum vegna þess að 

undirlagið sem þeir hlupu á var misjafnt og útbúnaður oftast ekki nægilega góður. Vitneskjan 

um líkamsþjálfun var einnig ekki nægileg og það jók áhættuna á álagsmeiðslum. Í dag eru 

menn mjög meðvitaðir um það að útbúnaður og undirlag hafa gríðarleg áhrif á meiðslahættu 

leikmanna. Aðeins það að vera í lélegum skóm og hlaupa á ójöfnu undirlagi eykur áhættuna á 

meiðslum gífurlega. Nú eiga menn kost á þjónustu einkaþjálfara sem leiðbeina iðkendum við 

ýmsar lyftingaæfingarnar og minnka þar af leiðandi áhættuna á meiðslum. 

Vegna lélegrar aðstöðu áður fyrr urðu litlar framfarir í íslenskri knattspyrnu. Segja má 

að hálfgerð stöðnun hafi ríkt og báru leikmenn þess merki. Til dæmis var það fátítt á þeim 

tíma að íslenskir knattspyrnumenn færu í atvinnumennsku.    

Um þessar mundir er staðan önnur því að út um allt land er búið að byggja eða er verið 

að byggja gervigrasvelli fyrir félög, skóla og hverfi til þess að auðvelt sé að halda úti æfingum 

og eins til að börn geti leikið sér í knattspyrnu nánast allan ársins hring. Knattspyrnuhallir 

hafa risið í nánast öllum landsfjórðungum og eru þær orðnar sex talsins. Tvær þeirra eru á 

höfuðborgarsvæðinu en hinar eru utan þess. Segja má að Vestfirðir séu eini landshlutinn sem 

ekki nýtur knattspyrnuhallar en þar eru hinsvegar gervigrasvellir sem nýtast vel.   

Eftir þetta mikla átak í að bæta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar um allt land hefur 

framþróun orðið á sviði íþróttarinnar fyrst og fremst vegna þess að nú er hægt að stunda 

knattspyrnu við kjöraðstæður allan ársins hring.  

Knattspyrnuhallirnar hafa skapað skilyrði sem leiða til þess að knattspyrnuæfingar eru 

ekki háðar veðri og vindum eins og áður. Þá gera þær það einnig að verkum að ávallt er unnt 

að æfa á fullnægjandi undirlagi. Miklar framfarir hafa átt sér stað við framleiðslu á gervigrasi 

og ríkir mikil ánægja með nýjustu framleiðsluna eða gervigras af þriðju kynslóð.  
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Hallirnar sex eru samt ekki allar með sams konar gervigras og er elsta höllin, 

Reykjaneshöllin, með sandgras sem er nú er álitið úrelt. Fífan, Boginn og Egilshöllin eru  með 

þriðju kynslóð af gervigrasi þar sem notað er gúmmíkurl að hluta í stað sands og lengri strá en 

áður voru notuð. Akranes- og  Fjarðabyggðarhallirnar eru svo með nýjustu gerðina af 

gervigrasi auk þess sem gúmmíið er grænt á litinn þannig að liturinn á grasinu er miklu líkari 

náttúrulegu grasi.  
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3. Knattspyrnuhallirnar á Íslandi 

 

3.1 Reykjaneshöllin  

Reykjaneshöllin er fyrsta knattspyrnuhöllin sem var reist á landinu, hún var tekin í 

notkun 19. febrúar árið 2000. Höllin sjálf er 108m að lengd og 72,6 m á breidd. Hæð hússins 

yfir hliðarlínum er 5,5 m og yfir miðju er hún 12,5 m. Höllin skiptist í íþróttahús sem er 7.840 

fermetrar og þjónustuhús 252 fermetrar.  

Aðstaðan í höllinni er mjög góð og það eina sem hægt væri að setja út á er  að 

gervigrasið sem er í Reykjaneshöllinni er sandgert og er af gömlu tegundinni. Það er orðið 

úrelt og kominn tími til að skipta því út. Sjálfur völlurinn er í 

löglegri stærð og er hæglega hægt að skipta honum í fjóra 7 

manna leikvelli. Einnig er hægt að skipta vellinum í tvo hluta 

með tjaldi sem er dregið þvert yfir völlinn og er mjög létt í 

meðförum.  

Í höllinni er gott loftræstikerfi sem sér um að halda loftinu hreinu og góðu og það 

hefur einnig þann möguleika að það getur dælt hita inn í höllina þegar kalt er úti. Við hliðina á 

höllinni er þjónustubygging með fundaraðstöðu sem kemur að góðum notum þegar kemur að 

því að halda stjórnar- og töflufundi. Í þessari þjónustubyggingu er einnig búr fyrir afgreiðslu 

og umsjónarmenn sem og fjórir búnings- og baðklefar sem eru 8 talsins en þeir eru  allir 

frekar litlir og þröngir. 1 

 

Verðskrá Reykjaneshallarinnar fyrir staka leigutíma á knattspyrnuvellinum er þannig:  

Verðskrá 

Heill völlur - kr. 21.000 

Hálfur völlur - kr. 10.500 

Heill dagur - kr. 150.000 

¼ völlur: Ekki leigður út svoleiðis 

 

Tímalengd fyrir hvern tíma er 50 mín og innifalið í verðinu eru afnot að búningsklefa og 

baðaðstöðu. 

 

                                                 
1 Reykjaneshöll, 14.03.07 
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3.2 Fífan 

Fífan var reist í Kópavogi árið 2002 og var hún formlega tekin í notkun 17. maí það ár.  

Flatarmál Fífunnar er 10.100 fermetrar og er því aðeins stærri en Reykjaneshöllin.  

Aðstaðan í höllinni er mjög góð og er húsið fulleinangrað og hitakerfi er undir grasinu 

sem heldur hitanum á grasinu í 10 gráðum á celsius. Það er ekkert loftræstikerfi inni í sjálfum 

fótboltasalnum en það er hægt að opna lúgur í lofti og á göflum til að loftræsa húsið ef þess 

þarf. Knattspyrnuvöllurinn sjálfur er 105 x 68m  og er gervigrasið af  þriðju kynslóð 

gervigrass, fyllt með sandi og gúmmíi til að líkjast sem mest venjulegu grasi.  

Auðveldlega er hægt er að skipta salnum upp í 4 hluta sem er nauðsynlegt til þess að 

geta haldið mót í 7 manna bolta, það er líka hægt að skipta 

vellinum í tvennt með neti sem er dregið þvert yfir völlinn. 

Nóg er til af mörkum eða 8 minniboltamörk og 4 stór mörk 

eru í Fífunni sem er nauðsynlegt þar sem oft eru 2-3 æfingar 

haldnar í höllinni í einu. Lofthæð yfir hliðarlínum er 7.20m 

og um 13m yfir miðjum vellinum. 

Í Fífunni er einnig mjög góð aðstaða fyrir frjálsíþróttafólk því öðru megin í höllinni 

eru  fjórar 100m hlaupabrautir og á hinum megin eru sex 60m hlaupabrautir ásamt langstökks- 

og stangarstökksaðstöðu. Frjálsíþróttaaðstaðan er lögð með 13 mm þykku tartangerviefni. 

Höllin er því sannarlega fjölnota og ekki hönnuð til knattspyrnuiðkunar eingöngu. 

 Í Fífunni er glæsileg tengibygging með sætum við borð fyrir allt að 70 manns. Þaðan 

geta menn séð inn í höllina sjálfa og fylgst með því sem þar fer fram. Engin stúka er í höllinni 

sjálfri en búið er að setja upp tvo bekki sem hægt er að draga fram og geta um það bil 100 

manns setið á þeim. Í tengibyggingunni er góð salernisaðstaða fyrir gesti og eru 

búningsklefarnir samnýttir með íþróttahúsinu Smáranum sem er tengt við tengibygginguna. Í 

tengibyggingunni er glæsilegt fundarherbergi þar sem hægt er að komast í nettengingu fyrir þá 

sem notast við tölvur á fundum eða kynningum.  

Aðgengi fyrir fatlaða er mjög gott og er lyfta í húsinu og rafmagnsstýrðir hurðaopnarar 

í anddyrinu sem gerir fötluðum einstaklingum mun auðveldara um vik við að komast leiðar 

sinnar í  Fífunni.2 

 

                                                 
2 Fifan, 14.03.07 
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Verðskrá Fífunnar fyrir staka leigutíma á knattspyrnuvellinum er þannig:  

Verðskrá 

Heill völlur 28.000 

Hálfur völlur 14.000 

¼ völlur: 7.500 

Tímalengd fyrir hvern tíma er 1 klukkustund og innifalið í verðinu eru afnot að búningsklefa 

og baðaðstöðu. 

 

Verðskrá Fífunnar fyrir staka leigutíma á frjálsíþróttaaðstöðunni er þannig:  

Tartanbraut 3.000 

Báðar tartanbrautirnar 6.000 

Tímalengd er 1 klukkustund og innifalið í verðinu eru afnot að búningsklefa og baðaðstöðu. 

 

3.3 Egilshöllin 

Egilshöllin var formlega opnuð árið 2002 og er í Grafarvoginum í Reykjavík. Þetta er 

stærsta höllin á landinu og er höllin í heild sinni um 23.000 fermetrar. Knattspyrnusalurinn 

sjálfur er um 10.800 fermetrar og er lofthæðin yfir miðlínu 20m. Völlurinn sjálfur er 120x90m 

og á honum er gervigras af þriðju kynslóð og er með svörtu gúmmíi. Völlurinn uppfyllir 

UEFA kröfur sem gerðar eru til keppnishúsa fyrir innanhúsknattspyrnu og er hann í 

svokölluðum A flokki. Í húsinu er aðstaðan til 

knattspyrnuiðkunar mjög góð að öllu leyti nema að 

búningsklefarnir eru í minna lagi. Það er nóg til af 

mörkum og hægt er að skipta vellinum í tvennt með því 

að láta síga niður tjald sem fest er uppí loftinu. Það er 

hiti í grasinu, gott loftræstikerfi sem sér um að halda loftinu hreinu og góðu og það hefur 

einnig þann möguleika að það getur dælt hita inn í höllina þegar kalt er úti. Í höllinni er lyfta 

fyrir fatlaða þannig að auðvelt er að komast leiðar sinnar þar.  

Í Egilshöll er aðstaða fyrir um 2000 áhorfendur í stúku og um 1000 geta verið í stæði 

og er þetta sú höll sem rúmar flesta áhorfendur.  

Höllina er ekki einungis hægt að nota til knattspyrnuiðkunar heldur er góð aðstaða 

fyrir frjálsíþróttafólk í salnum og eru hlaupabrautir af vönduðustu gerð til hliðar við 

knattspyrnuvöllinn. Einnig má nefna að það er dýna við annan enda hlaupabrautarinnar sem 

nýta má fyrir fimleika og stangarstökk og á hinum enda brautarinnar er sandgryfja fyrir 
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langstökk og þrístökk. Þá er völlurinn notaður af golffólki sem æfir þar stutta spilið. 

Skokkarar og gönguhópar nýta höllina og eins hefur verið efnt til fjöldasamkoma og tónleika í 

höllinni. Í slíkum tilvikum er sett fast gólf yfir völlinn þannig að grasið verði ekki fyrir 

skemmdum.  

Fyrir utan knattspyrnuvöllinn er annað rými í höllinni. Á fyrstu hæð er  matsalur og  

þar er hægt að kaupa heitan skyndibita um leið og fylgst er með því sem fram fer. Í einni 

hliðarbyggingunni er meðalstór íþróttasalur þar sem eru stundaðar skólaíþróttir og fimleikar. 

Gistiaðstaða er í annarri hliðarbyggingu fyrir þau lið sem koma langt að til þess að taka þátt í 

mótum.   

Orkuverið er líkamsræktarstöð af fullkomnustu gerð og er á neðstu hæð 

byggingarinnar. Hún er mikið notuð af þeim sem eru að æfa í höllinni og einnig af 

framhaldskólanemum sem koma þangað á skólatíma.  

 Í Egilshöll er einnig skautasvell í fullri stærð og einnig minni íþróttasalir sem eru 

ætlaðir fyrir skotíþróttir, sjálfsvarnaríþróttir, dans, þolfimi og leikfimi fyrir börn o.fl.3 

Það má því segja að Egilshöll standi svo sannarlega undir nafni sem fjölnota 

íþróttahús. Einnig eru uppi hugmyndir um að gera hana að afþreyingarmiðstöð þar sem 

fjölskyldan getur farið og eytt heilum degi í allskonar afþreyingu t.d. farið á skauta, í keilu, í 

bíó, í ræktina, út að borða og fleira.  

 

Verðskrá Egilshallarinnar fyrir staka leigutíma er þannig: 

Verðskrá 

Heill völlur 30.000 

Hálfur völlur 15.000 

¼ völlur: 7.000 

 

Tímalengd er 1 klukkustund og innifalið í verðinu eru afnot að búningsklefa og baðaðstöðu. 

 

Ekki er leigð út frjálsíþróttaaðstaðan ein og sér. 

 

                                                 
3 Egilshöll, 14.03.07 
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3.4 Boginn  

Boginn á Akureyri var vígður hinn 18. janúar 2003. Stærð hallarinnar er 9.505,6 fermetrar. 

Knattspyrnuvöllurinn sjálfur er 105x 68m að stærð og er 

öryggissvæði 1,5 m í kringum völlinn.  

Aðstaðan í Boganum er mjög góð en höllin er ekki 

upphituð og getur því orðið mjög kalt í henni. Hægt er að skipta 

salnum í tvennt með tjaldi sem er í miðjum salnum.  Fjögur mörk 

af minnstu gerðinni eru í húsinu fyrir allra yngstu kynslóðina svo eru einnig 8 lítil mörk í 

húsinu og 4 stór mörk sem eru ætluð fyrir eldri aldursflokkana. Gervigrasið í höllinni er frá 

Polytan og er um  þriðju kynslóð gervigrass að ræða.  

Glæsilegur tengigangur er við félagsheimili íþróttafélagsins Þórs sem nefnist Hamar. 

Gangurinn er  67,4 fermetrar. Í kjallaranum í Hamri eru stórir og góðir baðklefar fyrir 

notendur hússins sem og ný og góð snyrtiaðstaða. 

Höllin er ekki einungis fyrir knattspyrnuiðkendur því golfíþróttin er stunduð af 

miklum krafti í henni yfir vetrartímann og  einnig er mjög góð aðstaða fyrir frjálsíþróttafólk. 

Fjórar hundrað metra tartanbrautir liggja meðfram hliðarlínu vallarins í húsinu og hægt er að 

stunda stangarstökk, langstökk, hástökk og þrístökk þar. Aðstaðan fyrir áhorfendur er lítil sem 

engin því ekki er nein stúka í húsinu og þurfa áhorfendur að standa ef þeir ætla að horfa á 

knattspyrnuleiki eða annað sem um er að vera í höllinni. Í félagsheimilinu Hamri er hægt að 

koma með stóra hópa og gista því þar er eldhús sem inniheldur borðbúnað fyrir allt að 100 

manns. Auðveldlega er hægt að halda stórar veislur í húsinu svo sem fermingarveislur, 

brúðkaupsveislur og fleira í þeim dúr. Svo er líka hægt að hittast og horfa á íþróttakappleiki í 

sjónvarpinu.  

Heildarkostnaðurinn við byggingu á fjölnotahúsinu sem og tengiganginum var um 520 

milljónir króna.4 

Verðskrá Bogans fyrir staka leigutíma er þannig:  

Verðskrá 

Heill völlur 28.000 

Hálfur völlur 17.000 

¼ völlur: Ekki leigður út svoleiðis 

 

                                                 
4 Þór, 14.03.07 
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Tímalengd fyrir hvern tíma er 1 klukkustund og innifalið í verðinu eru afnot að búningsklefa 

og baðaðstöðu. 

Ekki er leigð út frjálsíþróttaaðstaðan ein og sér. 

 

3.5 Fjarðabyggðarhöllin 

Fjarðabyggðarhöllin á Reyðarfirði var vígð 16. september 2006. Fjarðabyggðarhöllin 

er 9.000 fermetrar að gólffleti og er fyrsti yfirbyggði knattspyrnuvöllurinn á Austurlandi.   

Aðstaðan í húsinu er eins og hún gerist best. Lofthæðin yfir hliðarlínum er 5m og yfir 

miðju vallarins er hún 12m. 

Glæsilegur tengigangur er á milli hallarinnar og íþróttahússins á Reyðarfirði og er góð 

salernisaðstaða á ganginum. Í íþróttahúsinu sjálfu eru 2 rúmgóðir búningsklefar og góð 

líkamsræktarstöð er fyrir fólk sem vill stunda líkamsrækt. Áhorfendabekkir eru fyrir um 400 

manns og umgjörðin er mjög góð. Sturtuaðstaðan er mjög góð 

í höllinni og þar eru einnig 4 rúmgóðir búningsklefar.    

Frjálsíþróttafólk getur stundað sína íþrótt í húsinu og 

eru 5 hlaupabrautir gerðar úr besta tartan sem er á markaðnum 

í dag. Frjálsíþróttamenn geta einnig stundað langstökk, 

þrístökk,hástökk, stangarstökk og fleiri frjálsíþróttagreinar í höllinni. Golfiðkendur fá einnig 

afnot af höllinni og er búið að setja upp sérstakt net fyrir þá. Ekki er húsið upphitað og getur 

því orðið mjög kalt þegar mikill kuldi er úti. Grasið er gríðarlega gott og er um þriðju kynslóð 

gervigrass að ræða. Síðan má nefna að inni í höllinni sjálfri er stórt og rúmgott 

dómaraherbergi og boltageymsla.5 

 

Verðskrá Fjarðarbyggðarhallarinnar fyrir staka leigutíma er þannig:  

Verðskrá 

Heill völlur 26.500 

Hálfur völlur 16.000 

¼ völlur: Ekki leigður út svoleiðis 

Tímalengd er 1 klukkustund og innifalið í verðinu eru afnot að búningsklefa og baðaðstöðu. 

 

Ekki er leigð út frjálsíþróttaaðstaðan því ekki eru stundaðar frjálsar íþróttir á Austurlandi í 

miklum mæli. 

                                                 
5 Jóhann Tryggvason, 20.04.07 
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3.6 Akraneshöllin 

Akraneshöllin er alveg eins og Fjarðabyggðarhöllin og um sömu teikningu að ræða í 

grundvallaratriðum. Búningsaðstaða er ekki  í höllinni sjálfri, né salernisaðstaða. Í 

Íþróttamiðstöð Akraness, sem er nálægt höllinni, er mjög góð aðstaða þar sem hægt er að gista 

með stóra hópa auk þess sem þar er búnings- og salernisaðstaða. 

Stór salur er í miðstöðinni sem hægt er að nota til ýmiskonar 

veisluhalda  sem og fundahalda.  

Líkamsræktarstöð sem og sundlaug er í 

íþróttamiðstöðinni sem er mjög mikill kostur. Eitt er það sem 

Akraneshöllin hefur framyfir hinar hallirnar og felst það í því að hver sem er getur komið 

þangað inn og leikið sér án þess að borga fyrir það. Undantekning er á því ef um formlegar 

æfingar að ræða.6 

 

Verðskrá Akraneshallarinnar fyrir staka leigutíma er þannig:  

Verðskrá 

Heill völlur 26.500 

Hálfur völlur 16.000 

¼ völlur: Ekki leigður út svoleiðis 

Tímalengd er 1 klukkustund og innifalið í verðinu eru afnot að búningsklefa og baðaðstöðu. 

 

Ekki er leigð út frjálsíþróttaaðstaðan ein og sér. 

 

  

                                                 
6 Hörður Kári Jóhannesson, 24.04.07 
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4. Gervigrasið í höllunum 

Þróun á gervigrasi fyrstu árin var ekki mikil, en um 1998-1999 varð í reyndinni bylting á því 

þegar þriðju kynslóðar gervigrasið kom á markaðinn. Í þriðju kynslóðar gervigras er sett  

gúmmíkurl í stað sands og var það sérstaklega þróað fyrir knattspyrnumenn. Allar 

knattspyrnuhallirnar á Íslandi hafa gervigras af þriðju kynslóð nema Reykjaneshöllin. Bestu 

tegundir af þriðju kynslóðar gervigrasi svipar til náttúrulegs grass fyrir knattspyrnumenn, þó 

að lyktina vanti. 

UEFA og FIFA eru búin að samþykkja að hægt sé að keppa á svona undirlagi ef það 

uppfyllir þá staðla sem lagðir eru til grundvallar. 

 

4.1 Þriðju kynslóðar gervigrasið 

Flest allir framleiðendur eru með sömu tegund af þriðju kynslóðar gervigrasi. “Grunnurinn er 

grasteppi með grænum stráum sem eru 50-70 mm löng og af mismunandi þéttleika. Teppið er 

framleitt í rúllum sem eru gjarnan 4-5 m á vídd og við lagningu eru lengjurnar límdar eða 

saumaðar saman á köntunum. Línur á vellinum eru yfirleitt gerðar úr tepparæmum með 

hvítum stráum. Efnið sem trefjarnar eru ofnar í þarf að vera sterkt og jafnframt vel gegndræpt 

eða vel gatað til að tryggja að vatn sitji ekki á vellinum. Í teppið er settur sandur og smákorna 

gúmmíkurl í vissu magni. Sandurinn gefur stöðugleika en gúmmíið rétta fjöðrun. Oftast eru 

10-20 mm af sandi settir í botninn (10-20 kg/m2) og er hann þá einnig farg fyrir teppið, en 

gúmmíkurl ofan á 15-30 mm þykkt (10-25 kg/m2). Stundum er sérstakt fjaðurlag lagt undir 

teppið, og er þá notað hlutfallslega minna af gúmmíi”.7 

Nokkrir framleiðendur þriðju kynslóðar gervigrassins blanda gúmmíkurlinu og 

sandinum saman, og sumum tilfellum er enginn sandur notaður. Skipta má gervigrasi á 

markaðnum í tvo meginflokka út frá gerð grassins. Á íslensku gætu flokkarnir heitið 

eintrefjagras og deilitrefjagras.  Mjög misjafnar skoðanir eru á hvor gerðin er betri og sýnist 

sitt hverjum. Eintrefja grasið er sterkt, klofnar ekki upp en grasþekjan er frekar gisin. Stráin 

eru gjarnan úr polypropylen eða copolymer. Þau eru gjarnan 90-130 µm á þykkt, en 

saumaþéttleiki mismunandi eftir kröfum, gjarnan á bilinu 10-12.000 brúskar/m2. Stráið heldur 

styrk sínum lengi, og reisir sig upp aftur þó að stigið er á það eða brot myndist í því, og því á 

líftími þess að vera langur. Deilitrefjarnar eru mun þynnri 60-80 µm á þykkt og mýkri, og 

jafnframt veikari, enda yfirleitt gerðar úr polyetylen. Trefjarnar hafa þann eiginleika að klofna 

                                                 
7 KSÍ, 18.04.2007 
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upp við álag, og hjá sumum framleiðendum er það gert markvisst með vélum strax eftir að 

teppið hefur verið fyllt af sandi og gúmmíkurli. Styrkur strásins er mun minni og slithætta 

meiri en vegna þéttleikans og  gúmmísins á hann að vera fullnægjandi til að þola álag í 

tilsettan tíma, þ.e. í líftíma teppisins. Saumaþéttleiki er eitthvað meiri en í eintrefja teppinu, en 

aðalmunurinn liggur í klofnun strásins, svo að grasþekjan verður miklu þéttari í yfirborðinu 

sem lokast einnig betur. Sumir framleiðendur bjóða upp á grasteppi sem eru með blöndu af 

báðum trefjagerðum. 8 

Í nýjustu höllunum er gúmmíið orðið grænt á litinn sem telst vera mikill kostur því 

áður var kolsvart gúmmí sem telst ekki vera fallegt né þægilegt fyrir leikmennina sem spila í 

höllunum. Græna gúmmíið er töluvert dýrara en það hefðbundna en bæði Fjarðabyggðarhöllin 

og Akraneshöllin hafa þannig gúmmí. UEFA og FIFA gera þær kröfur í dag að 

keppnisvellirnir séu með vel græna litaáferð, og er því nauðsynlegt að nota grænt gúmmí, 

a.m.k. í efsta 10 mm lagið í völlum úr eintrefja gervigrasi.  

 Ekki er nauðsynlegt að vera með upphitun undir gervigrasið. Ekki síst ef fjaðurlag er 

undir, sem er mjög einangrandi. Upphitun undir grasi með fjaðurlagi er því ekki mjög virk, og 

orkunýting léleg. 

 Talið hefur að meiðslahætta hafi orðið meiri á leikmönnum við leik á gervigrasi 

samanborið við náttúrugras. Hafa verið gerðar rannsóknir af UEFA á meiðslatíðni í leikjum á 

gervigrasi af þriðju kynslóð og niðurstöður bornar saman við meiðslatíðni á náttúrugrasi. 

Bráðabirgðaniðurstöður benda til þess að meiðslatíðnin sé lægri á þriðju kynslóðar gervigrasi 

en á náttúrugrasi. En UEFA munu halda áfram að skoða þetta mál og gera fleiri rannsóknir á 

þessu sviði. 

Líftími þriðju kynslóðar gervigrass er nokkuð góður en fer það þó eftir hversu mikil 

notkun er á því. Framleiðendurnir gefa um 5 ára ábyrgð á teppinu og segja þeir að gervigrasið 

eigi að haldast gott í um 8-10 ár.9 

 

Sniðmynd af uppbyggðum velli með gervigrasi. 
                                                 
8 KSÍ, 18.04.2007 
9 KSÍ, 18.04.2007 
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5. Aðferð 

Í þessu lokaverkefni okkar ætlum við að senda nokkrum þjálfurum yngri aldursflokka, sem 

reynslu hafa af höllunum, spurningalista og munu svör þeirra verða helsti grunnur þeirra 

gagna sem við notum til að svara rannsóknarspurningunni. Allir þjálfararnir sem við leituðum 

til samþykktu með ánægju að svara listanum og leist þeim mjög vel á að þetta efni yrði tekið 

til rannsóknar og umfjöllunar. Spurningarlistinn var ekki mjög flókinn og voru þjálfararnir 

mjög fljótir að svara honum.   

    Eftir að þjálfararnir voru búnir að svara listanum fórum við og tókum viðtöl við nokkra 

meistaraflokksþjálfara sem þjálfa í úrvaldsdeild og fyrstu deild karla. Í lokaverkefninu okkar 

notum við bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir. 

 

5.1 Fyrri rannsóknir 

Á þessu efni hafa engar rannsóknir verið gerðar hér á landi  þar sem að það er mjög stutt síðan 

að fyrsta knattspyrnuhöllin reis á Íslandi. Fyrsta höllin var tekin í notkun í ársbyrjun 2000 og 

var það Reykjaneshöllin og svo hafa risið hver höllin á fætur annarri. Í dag eru sex löglegar 

keppnishallir á Íslandi og eru fleiri að rísa. Að auki hefur ein höll risið sem ekki nær fullri 

vallarstærð og hugmyndir eru uppi um að reisa fleiri slíkar. 

 

5.2 Megindleg og eigindleg aðferð 

Í rannsókninni er bæði notast við megindlega og eigindlega aðferð. Eigindlegi þátturinn 

byggir á vettvangsheimsóknum og óstöðluðum viðtölum við þjálfara úrvalsdeildar- og 

fyrstudeildarfélaga. Megindlegi þátturinn byggir hins vegar á stöðluðu spurningalistunum sem 

sendir voru út til þjálfara yngri aldurflokka og úrvinnslunni úr þeim.  

 

5.3 Þátttakendur í rannsókninni  

Hópurinn sem við völdum til að taka þátt í rannsókninni voru þjálfarar hjá yngri flokkum og 

eins tókum við viðtöl við meistaraflokksþjálfara karla bæði í úrvaldsdeild og fyrstu deild. Alls 

voru þetta 21 þjálfarar frá Fjölni, Breiðabliki, HK, Fjarðabyggð, KA, Þór, ÍA., Grindavík, 

Keflavík og Fylki.  

    Spurningarnar voru 22 talsins og áttu þjálfararnir að svara þeim eins vel og þeir gátu. 

Spurningarlistann má finna í fylgiskjali I aftast í lokaverkefninu. 
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5.4 Framkvæmd rannsóknar 

Við byrjuðum á því að hringja og kanna hvenær æfingar væru hjá yngri flokkum í 

höllunum. Fórum þá á staðinn og fylgdumst með æfingum og náðum svo tali af þjálfurunum 

eftir æfinguna. Báðum þá að svara spurningalistanum sem þeir gerðu með bros á vör.  

Spurningarlistinn var lagður fyrir þjálfara yngri flokka sem sinna þjálfun í höllunum 

og var hann 5 blaðsíður að lengd og innihélt 22 spurningar (sjá fylgiskjal I). Spurningarnar 

voru flokkaðar þannig niður að fyrst var spurt um hvort að það væri munur að æfa tækni og 

þol utan dyra eða inni í höllunum, síðan var spurt um skipulag og gæði æfinga, meiðsli og 

sýkingarhætt, áhuga, fjölda iðkenda og svo í lokin almennt um knattspyrnuhallirnar. 

    Flestum spurningunum átti að svara með því að merkja við einn valmöguleika eftir því sem 

best átti við. Samt var þátttakendunum gefinn kostur á að skrifa í lokin um kosti og ókosti  

hallanna og nýttu sumir þjálfararnir sér þann möguleika. 

Síðan sendum við opnar spurningar með tölvupósti til þjálfara úrvalsdeildar- og 

fyrstudeildarliða karla og unnum úr svörum þeirra. Spurningarnar má finna sem fylgiskjal II 

aftast í verkefninu. 

5.5 Upplýsingaöflun 

Eftir að við vorum búnir að fara í hallirnar og leggja spurningalistann fyrir sendum við  

óstaðlaðar spurningar til 7 meistaraflokksþjálfara sem þjálfa í úrvaldsdeild karla og fyrstu 

deild karla.  Spurningarnar sendum við á tölvutæku formi og fengu þeir skjalið frá okkur sent 

í tölvupósti í marsmánuði. Við fengum svar frá 6 þjálfurum. Svör þeirra birtum við ekki í 

heild í ritgerðinni heldur eru þau notuð til hliðsjónar við niðurstöður rannsóknarinnar. 

Eftirtaldir úrvaldsdeildar- og fyrstudeildar þjálfarar svöruðu óstöðluðu spurningunum: 

Leifur Garðarsson, Fylkir 

Arnar Bill Gunnarsson, Breiðablik 

Gunnar Guðmundsson, HK 

Kristján Guðmundsson, Keflavík 

Þorvaldur Örlygsson, Fjarðabyggð 

Lárus Orri Sigurðsson, Þór 

Ásmundur Arnarsson, Fjölni 
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5.6 Úrvinnsla gagna 

Þegar við vorum búnir að fara í hallirnar og öllum spurningalistum hafði verið svarað og  þeir 

komnir í hús byrjuðum við að vinna úr þeim. Við notuðum forritið SPSS 13.0.0 sem er fyrir 

Windows stýrikerfið til þess að vinna úr gögnunum. Lokaritgerðin sjálf var skrifuð í Word og 

gröfin voru gerð í SPSS 13.0.0.  

5.7 Áreiðanleiki og réttmæti 

Svörunin var mjög góð hjá þjálfurunum en færri svöruðu en gert var ráð fyrir í upphafi vegna 

þess að hjá sumum félaganna fór þjálfun ýmissa yngri flokka ekki fram í höllunum og eins 

vegna þess að viðkomandi þjálfarar sinntu þjálfun fleiri en eins flokks. Alls svöruðu 21 yngri 

flokka þjálfari spurningalistunum.  Niðurstöður rannsóknarinnar voru marktækar sem segir 

okkur að knattspyrnuhallirnar hafa skilað fleiri betri knattspyrnumönnum upp úr barna- og 

unglingastarfinu og að knattspyrnuhallir eru það sem koma skal í framtíðinni. 
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6. Niðurstöður 

Sendir voru út spurningalistar til þjálfara sem eru að þjálfa allt frá 8. flokk – 2. flokk í 

knattspyrnuhöllunum og alls svöruðu 21 þjálfari. Eins og fram hefur komið var upphaflega 

ætlunin að reyna að fá svör frá fleiri þjálfurum, en þar sem margir yngri flokkar fá ekki tíma í 

höllunum og þar sem þjálfararnir sinna þjálfun fleiri en eins aldurflokks fengust ekki svör frá 

fleirum í þetta skiptið. 

Hér á eftir verða spurningarnar sem þjálfararnir svöruðu birtar og gerð grein fyrir svörunum: 

 
 

 Telja þjálfararnir að aukinn æfingafjöldi í knattspyrnuhöllunum á Íslandi hafi 

aukið knatttækni hjá iðkendum almennt og skilað fleiri góðum knattspyrnumönnum? 

 

61,9 % þjálfara sem svöruðu fannst aukning á knatttækni nokkuð mikil en 38,1% þjálfara 

sögðu aukninguna mjög mikla. Engum þjálfara fannst aukningin lítil eða engin.  

Samkvæmt skoðunum þjálfarana kom það í ljós að æfingar inni í knattspyrnuhöllunum stuðla 

að betri knatttækni hjá iðkendum og skila betri knattspyrnumönnum og knattspyrnukonum    
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Það voru ekki allir þjálfararnir sammála um það hvort betra væri að þjálfa upp líkamlegt þrek 

inni í knattspyrnuhöllunum eða utan dyra, samt var meirihlutinn á því að betra væri að æfa 

hina líkamlegu þrekþætti sem skipta máli í knattspyrnu inni í knattspyrnuhöllunum.  

Hérna má sjá að 52,38% þjálfara segja já og finnst þeim betra að þjálfa upp líkamlegt þrek 

inni í höllunum heldur en utandyra, 19,05% segja nei og telja að það sé verra að þjálfa upp 

líkamlegt þrek í höllunum og 28,57% segja að það sé enginn munur á því að þjálfa upp 

líkamlegt þrek inni í höllunum eða utandyra.   
 
 
 

    

Enginn munurNeijá

Finnst þjálfurum betra að æfa almennt líkamlegt þrek inni í 
knattpspyrnuhöllunum heldur en utandyra? 

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Mynd 1.

28,57%

19,05%

52,38%
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 Ef þjálfararnir svöruðu spurningunni hér næst á undan jákvætt voru þeir 

spurðir í hverju munurinn fælist. Hvort hann fælist í undirlagi, hitastigi, þurru 

lofti eða einhverju öðru. 

 

54,55% þjálfara sögðu að undirlagið væri helsti munurinn en 45,45% þjálfara svöruðu að 

hitastigið væri helsti munurinn á því að æfa líkamlegt þrek inni í knattspyrnuhöllunum. Það er 

því ljóst að gott undirlag og hitastig gerir gæfumuninn þegar kemur að því að þjálfa upp 

líkamlegt þrek inni í höllunum.   

 

 Telja þjálfarar að knattspyrnulið sem æfa reglulega í 

knattspyrnuhöllunum  komi betur sett tæknilega og líkamlega til leiks í upphafi 

keppnistímabilsins?  

 

38,1% þjálfara sögðu að þau lið sem æfa reglulega inni í í knattspyrnuhöllunum væru mjög 

vel á sig komin og betur á sig komin fyrir komandi keppnistímabil. 61,9% sögðu að liðin 

væru nokkuð vel undirbúin og því aðeins betur á sig komin fyrir komandi keppnistímabil. 

Engum þjálfara fannst þau lið sem æfðu reglulega í knattspyrnuhöllunum koma verr undan 

vetri en lið sem æfa utan knattspyrnuhallanna. 

 Þjálfararnir voru sem sagt flest allir á því máli að þau lið sem æfðu reglulega í 

knattspyrnuhöllunum kæmu betur tæknilega og líkamlega undan vetri og væru betur á sig 

komin fyrir komandi keppnistímabil en þau lið sem þurfa að æfa úti allan ársins hring. 

 
 

 Er auðveldara að skipuleggja æfingar þegar æft er inni í 

knattspyrnuhöllunum? 

 

Þjálfararnir sem svöruðu spurningarlistanum  töldu flestir að það væri mun auðveldara að 

skipuleggja æfingar inni í knattspyrnuhöllunum heldur en utan dyra þegar litið er á tímabilið í 

heild sinni. 

 Þeim þjálfurum sem fannst auðveldara að skipuleggja æfingar innan 

knattspyrnuhallana og svöruðu já við þessari spurningu voru 76,19%. Engum þjálfara fannst 

verra að skipuleggja æfingar inni í höllunum og 23,81% þjálfara svaraði að það væri enginn 

munur og finnst þeim því hvorki auðveldara né erfiðara að skipuleggja æfingar inni í 

knattspyrnuhöllunum eða utan þeirra 
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Þjálfararnir höfðu skiptar skoðanir á þessu en samt var mikill meirihluti þjálfara sem fannst 

vera mjög mikill munur á gæðum æfinga sem haldnar eru inni í knattspyrnuhöllunum en þeim 

æfingum sem haldnar eru útí eða 61,9% þjálfara.  

19,05% þjálfara sögðu að munurinn væri mikill, 9,52% þjálfara sögðu að það væri enginn 

munur og önnur 9,52% sögðu að munurinn væri lítill.  

Þjálfarar eru eins og sjá má flestir á þeirri skoðun að það sé mikill munur á gæðum æfinga  

þegar æft er inni í höllunum  en úti og að þær æfingar sem fram fara í höllunum skili betri 

þjálfun. 
 

 

    

    

    

    

    

Lítill munurHvorki mikill né lítill 
munur

Mikill munurMjög mikill munur 

Finnst þjálfurum vera meiri munur á gæðum æfinga þegar 
æft er inni í knattpspyrnuhöllunum en úti? 

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Mynd 2.

9,52%9,52%

19,05%

61,9%
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Skiptar skoðanir voru meðal þjálfara í þessari spurningu þar sem 4,76%  þjálfara fannst 

knattspyrnuhallirnar stuðla mjög mikið að minnkandi meiðslahættu. 33,33% þjálfara fannst 

þær stuðla mikið að minnkandi meiðslahættu. 47,62% þjálfara fannst engin munur vera á 

meiðslahættu hvort sem æft er inni í höllunum eða úti og 14,29% þjálfara fannst 

meiðslahættan hafa minnkað lítillega á þeim tíma sem þeir höfðu verið að þjálfa í höllunum. 

Það má því sjá á þessu súluriti að þjálfarar eru ekki alveg sammála um það hvort hallirnar 

stuðli að minnkun meiðslahættu hjá iðkendum. Margir eru samt á þeirri skoðun að hallirnar 

minnki meiðslahættu og enginn er á þeirri skoðun að meiðslahættan hafi minnkað mjög lítið 

eftir að þeir byrjuðu að æfa inni í höllunum.   

 

. 

    

    

    

Lítið Hvorki mikið né lítið Mikið Mjög mikið 
 
Telja þjálfarar að meiðslahættan hafi minnkað eftir að þeir byrjuðu 

að æfa í höllunum? 

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

 

14,29%

47,62%

33,33%

4,76%
0,.0%

Mynd 3.
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Mikill hluti þjálfaranna eða 23,81% telur samkvæmt þessu súluriti hér að ofan að 

sýkingarhættan inni í knattspyrnuhöllunum sé nokkuð mikil.  Þeir þjálfarar sem segja að 

sýkingarhættan sé hvorki mikil né lítil eru 42,86%. Þeir þjálfarar sem telja sýkingarhættuna 

nokkuð litla eru 19,05% og 14,29% þjálfara telja að sýkingarhættan sé mjög lítil.  

Aðeins þessi 23,81% þjálfaranna telja sýkingarhættuna vera nokkuð mikla og það er því 

mikill meirihluti þjálfara sem telur að sýkingarhættan í knattspyrnuhöllunum sé ekki 

vandamál.  
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

  

Mjög lítil Nokkuð lítill Hvorki mikil né lítill Nokkuð mikil 

 
Telja þjálfarar að það sé aukin sýkingarhætta við það að æfa 

í knattspyrnuhöllunum 

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

14,29%

19,05%

42,86%

23,81%

 
Mynd 4.
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Frá því að byrjað var að þjálfa í knattspyrnuhöllunum finnst þjálfurum að fjöldi iðkenda hafi 

aukist töluvert og fannst 28,57% þjálfara aukningin vera mjög mikil. 47,62% þjálfara voru á 

því máli að aukningin væri nokkuð mikil en nokkrir þjálfarar sáu aðeins litla aukningu og 

voru þessir þjálfararv 4,76%.  Á endanum voru það þeir þjálfarar sem sáu enga aukningu á 

iðkendafjölda eftir að æfingar hófust í knattspyrnuhöllunum, voru þeir 19,05%. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum hefur iðkendafjöldi aukist eftir að hallirnar voru teknar í 

notkun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

 

Nokkuð lítið Hvorki mikið né lítið Nokkuð mikiðmjög mikið 
 

Hefur iðkendum fjölgað eftir því að 
knattspyrnuhallirnar komu að mati þjálfara? 
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0,0%

4,76%

19,05%

47,62%

28,57%

Mynd 5.
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 Hversu oft í viku fá þjálfararnir að æfa í höllunum? 

 

19,05% þjálfaranna fengu aðeins 1-2 æfingar á viku inni í knattspyrnuhöllunum og 80,95% 

þjálfaranna fengu 3-4 æfingar á viku í knattspyrnuhöllunum. Enginn þjálfari fékk 5 æfingar 

eða fleiri.  

 Þeir þjálfarar sem fengu aðeins 1-2 æfingar á viku voru þeir þjálfarar sem eru að þjálfa 

yngstu flokkana hjá félögunum. 

 

 

 Finnst þjálfurum þörf á fleiri æfingum inni í höllunum? 

 

Þeir þjálfarar sem voru á því máli að þeir vildu fá fleiri æfingar inni í höllunum voru 33.33%, 

þetta voru aðallega þeir þjálfarar sem höfðu 1-2 æfingar á viku í höllunum. 

Þeir þjálfarar sem voru sáttir við sinn æfingafjölda og fannst ekki þörf á fleiri æfingum voru 

66,67%, þetta voru aðallega þeir þjálfarar sem voru með 3-4 æfingar á viku.  

 Þeir sem voru minnst sáttir við sína æfingatíma voru þeir þjálfarar sem þjálfuðu sjötta 

til fjórða flokk. En þeir sem voru ánægðastir með sína æfingatíma voru eldriflokka þjálfarar 

og þjálfarar sem þjálfa sjöunda og áttunda flokk. 
 

 
 
 

 Hversu löng er hver æfing í höllunum? 

 

Það sem þjálfararnir svöruðu var að lang flestar æfingar sem haldnar eru í höllunum eru í 30 – 

60 mínútur eða 71,43% af heildar æfingum í höllunum.  Aðrar æfingar eru í 61 – 90 mínútur 

eða 28,57% af heildar æfingum í höllunum og eru það sá æfingatími sem er hjá eldri 

iðkendum. Hvergi eru æfingar  lengri  en 90 mín í senn inni í knattspyrnuhöllunum. 
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 Hversu stóran hluta af vellinum hafa þjálfarar á æfingum? 

 

Það er mikið um það að margar æfingar eru haldnar á sama tíma í knattspyrnuhöllunum til 

þess að koma sem flestum að og þá er vellinum oft skipt í hluta, af þeim æfingum sem eru 

haldnar í höllunum eru 14,29% á einum fjórða af vellinum, æfingar af þessu tagi eru aðeins 

hjá yngstu iðkendunum.  Æfingar á hálfum velli eru lang algengastar eða 85,71% af 

heildarfjölda æfinga sem eru haldnar í höllunum. Það er því ekkert lið sem æfir á heilum velli 

samkvæmt þessu nema í undantekningartilfellum. 

 

 

 Vantar þjálfurum stærra pláss? 

 

Voru það þeir þjálfarar sem höfðu minnsta rýmið sem svöruðu því játandi. En margir þjálfarar 

voru sáttir við sitt rými og sögðust ekkert þurfa á stærra rými að halda. 
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Alls 61,9% þjálfaranna gáfu þær upplýsingar að tímabilið í höllunum væri frá október til maí. 

28,57% þjálfaranna gáfu upp að tímabilið hjá þeim væri frá september til júní, 

4,76% þjálfaranna svöruðu að tímabilið þeirra væri frá október til júní og 4,76%  þjálfara 

sögðu að tímabilið væri allt árið. 

 Það er því hægt að lesa úr þessum niðurstöðum að lengd tímabils hjá félögum í 

knattspyrnuhöllunum eru mjög mismunandi. 
 
 
 

 

 

 Finnst þjálfurum þörf á fleiri æfingum í viku? 

 

Meirihluti þjálfaranna eða 71,43% þeirra svöruðu nei og voru þeir sammála um að fjöldi 

æfinga væri nægilega mikll og er meðaltal þeirra æfingafjöldi hjá þeim sem svöruðu nei  3-4 

sinnum í viku. Þeir þjálfarar sem að svöruðu já voru 28,57%, þeir þjálfarar hafa að meðaltali 

1-2 æfingar í viku í knattspyrnuhöllunum.   

Allt árið Okt - Mai Okt - júníSept - Jún

 
Hversu langt er tímabilið hjá þjálfurum inni í knattspyrnuhöllunum?
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Mynd 6.  
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Það sést á þessu súluriti að meirihluti þjálfara finnst betra að þjálfa í knattspyrnuhöllunum 

heldur en að þjálfa utandyra. Þeir þjálfarar sem svöruðu að það væri miklu betra að þjálfa inni 

í knattspyrnuhöllunum voru 23,81% þjálfara. Þeir þjálfarar sem sögðu að það væri betra að 

þjálfa inni í knattspyrnuhöllunum voru 61,9% og þeir þjálfarar sem töldu að það sé hvorki 

betra né verra að þjálfa inni í knattspyrnuhöllunum voru 14,29%. Þjálfurum finnst því 

almennt betra að þjálfa inni í höllunum en úti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Hvorki betra né verraBetraMiklu betra

 
Finnst þjálfurum betra að þjálfa inni í höllunum heldur en úti? 
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Samkvæmt þessu súluriti telja 42,86% af þjálfurunum að það sé hvorki erfiðara né auðveldara 

að ná til iðkenda vegna hávaða og bergmáls. 19,05% þjálfaranna telja það hins vegar mjög 

erfitt að ná til iðkenda inni í knattspyrnuhöklkunum og 9,52% þjálfaranna finnst erfitt að ná 

til iðkendanna sökum hávaða og bergmáls. 14,29% þjálfara telja hins vegar auðvelt að ná til 

iðkenda og 14,29% þjálfara telja það mjög auðvelt og finna ekkert fyrir hávaða eða bergmáli. 

 

 

  
 Gætir þú sem þjálfari hugsað þér að nota hljóðnema við æfingar? 

 

Um það voru mjög skiptar skoðanir og meirihlutinn af þjálfurunum töldu sig ekki vilja nota 

hljóðnema, það truflaði aðrar æfingar og vissu þeir ekki hvort það væri hægt að nálgast 

hljóðnema í höllunum. 

    

Mjög auðveltAuðveltHvorki erfitt né 
auðvelt

Erfitt Mjög erfitt 

Finnst þjálfurum erfiðara að ná til iðkenda sökum hávaða 
og bergmáls inni í höllunum? 
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0,0%

Mynd 8.
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Það voru skiptar skoðanir milli þjálfara í þessari spurningu og  svöruðu 47,62%  þjálfaranna 

þannig að kostnaður félaganna við að æfa í knattspyrnuhöllunum sé mjög lítill.  

38,1% þjálfara segja að kostnaður við það að æfa í knattspyrnuhöllunum sé hvorki mikill né 

lítill fyrir félögin.  

9,52% þjálfara telja kostnaðinn við að æfa í knattspyrnuhöllunum lítinn fyrir félögin á meðan 

4,76% þjálfara telja að kostnaðurinn sé mikill fyrir félögin.  

Engum þjálfara fannst kostnaðurinn við það að æfa í knattspyrnuhöllunum mjög mikill.  

 
 

 Telur þú sem þjálfari að knattspyrnuhallirnar séu það sem koma skal 

fyrir framtíðarknattspyrnu á Íslandi? 

 

Svörin við þessari spurningu sýndu svart á hvítu að mikill meirihluti þjálfaranna töldu að 

hallirnar séu það sem koma skal fyrir knattspyrnuíþróttina. Alls svöruðu 95,24% þjálfara já 

við spurningunni og fannst þar af leiðandi knattspyrnuhallirnar vera það sem koma skal fyrir 

íslenska knattspyrnu en einungis 4,76% svöruðu nei við spurningunni og fannst því 

knattspyrnuhallirnar ekki vera það sem koma skal fyrir íslenska knattspyrnu í framtíðinni. 

Mjög lítill Lítill Hvorki mikill né lítill Mikill 

Telja þjálfarar að það sé mikill kostnaður fyrir félögin 
 
að æfa í knattspyrnuhöllunum? 
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 Er höllin sem þú ert að þjálfa í upphituð? 

 

Alls sögðu 57,14% af þeim þjálfurum sem svöruðu spurningarlistanum að höllin sem þeir 

þjálfuðu í væri upphituð en  42,86% þjálfara sögðu að knattspyrnuhöllin sem þeir þjálfuði í 

væri ekki upphituð.  

Þrjár hallir á Íslandi eru upphitaðar og þrjár hallir hafa ekki upphitun.  Þær hallir sem eru 

upphitaðar eru Reykjaneshöllin, Egilshöllin og Fífan en þær sem eru ekki upphitaðar eru 

Boginn, Fjarðabyggðarhöllin og Akraneshöllin. 

 
 

 Telur þú sem þjálfari að það sé betra að hafa hallirnar upphitaðar? 

 

Allir þjálfararnir sem svöruðu spurningarlistanum voru sammála um það að betra væri að hafa 

hallirnar upphitaðar.  

 
 

  

 Finnst þjálfurum vera mikill munur á knattspyrnuhöllunum á Íslandi? 

 

Þeir þjálfarar sem segja að það sé mikill munur á höllunum er 80,95%  en þeir þjálfarar sem  

segja það sé enginn munur á knattspyrnuhöllunum á Íslandi eru 19,05%. 

Niðurstöðurnar úr þessari spurningu sögðu okkur einnig að flestir þjálfarar höfðu farið og 

skoðað einhverjar af hinum knattspyrnuhöllunum á landinu. Þetta sáum við t.d. á því að menn 

höfðu misjafna skoðun á undirlagi, hita og aðstöðu inni í höllunum.  
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7. Umræður 

  Segja má að niðurstöður rannsóknarinnar, sem gerð hefur verið grein fyrir hér að 

framan, staðfesti í grundvallaratriðum allar þær tilgátur sem settar voru fram í upphafi. Í fyrsta 

lagi kemur skýrt fram það mat yngri flokka þjálfaranna að knattspyrnan hafi eflst og tekið 

framförum með tilkomu hallanna. Í öðru lagi telja þeir að tilkoma hallanna hafi eflt 

knattspyrnuiðkun og aukið áhuga á knattspyrnuíþróttinni. Og í þriðja lagi telja þeir að tilkoma 

hallanna hafi lengt þann tíma ársins sem markvissar knattspyrnuæfingar eru stundaðar.  

Fram kemur í niðurstöðum könnunarinnar hér að framan að þjálfararnir telja að 

æfingarnar í höllunum séu betri en æfingar utandyra. Þetta mat ætti ekki að koma á óvart því 

mikill munur er á aðstæðunum í höllunum og þeim aðstæðum sem boðið er upp á utandyra 

yfir vetrartímann.  Til dæmis kom það í ljós í niðurstöðunum að meirihluti þjálfara eða 

52,38% finnst betra að þjálfa upp líkamlegt þrek inni í höllunum en úti. Þessi skoðun þeirra er 

líklega byggð á því að í höllunum eru menn ekki háðir misjöfnum veðurskilyrðum og í þeim 

er tryggt að þjálfað sé á góðu undirlagi þó ekki jafnist það á við náttúrulegt gras.  

Í þremur af sex knattspyrnuhöllunum er hitakerfi sem sér til þess að halda þægilegum 

hita í höllunum sem hlýtur að vera æskilegt þegar stundaðar eru æfingar í þeim. Nokkrir 

þjálfaranna töldu að það væri betra að þjálfa upp líkamlegt þrek inni í höllunum vegna þess að 

það væri betra að æfa þrek iðkenda með venjulegum fótboltaæfingum við góðar aðstæður 

heldur en með sérstökum þrekæfingum án bolta utandyra. 

Flestum þjálfurunum, eða 69,1%, finnst miklar framfarir á sviði knatttækni hafa átt sér 

stað með tilkomu hallanna og 38,1% sögðu framfarirnar mjög miklar. Þjálfararnir töldu 

almennt að öll aðstaða  innan veggja knattspyrnuhallanna fæli í sér miklar umbætur og þeir 

sögðu að það væri auðveldara og betra að skipuleggja æfingar yfir vetrartímann þegar æft 

væri í þeim. Allt þetta mælir með því að knattspyrnuhallirnar séu betri vettvangur fyrir 

knattspyrnuþjálfun yfir veturinn en sú aðstaða sem áður hefur verið notast við.    

Ekki er hægt að segja að niðurstöðurnar hafi komið undirrituðum á óvart þegar unnið 

var úr svörum yngri flokka þjálfaranna.  Báðir höfundar þessa verkefnis hafa starfað við 

knattspyrnuþjálfun þó svo að ekki sé til staðar reynsla af þjálfun í knattspyrnuhöll. Kostir 

hallanna blasa í reyndinni við eins og fram kemur á mynd 7 hér að framan. Á myndinni sést 

að 23,81% þjálfara telja miklu betra að sinna þjálfun inni í höllunum og 61,9% finnst það 

betra. Samanlegt telja því  85,71% þjálfaranna hallirnar hafa mikla kosti umfram útiaðstöðu 

sem notast hefur verið við.  
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 Þegar tekin voru saman svör meistaraflokksþjálfara um hallirnar voru í raun öll 

meginsjónarmið yngri flokka þjálfaranna staðfest. Þeir töldu að hallirnar væru afar 

mikilvægar fyrir alla framþróun í íslenskri knattspyrnu.  

Meistaraflokksþjálfararnir benda á að yfir vetrartímann sé unnt að halda úti æfingum í 

höllunum óháð veðri og vindum og þeir álíta að nú þegar megi sjá merki þess að vegna 

hallanna komi leikmenn upp í meistaraflokkana sem séu tæknilega séð betri en leikmenn voru 

áður en hallirnar komu til. Þá blasir við að íslensku unglingalandsliðin eru mun sterkari um 

þessar mundir en áður og má draga þá ályktun að hallirnar eigi verulegan þátt í því. Gott 

dæmi um þetta er árangur U17 landsliðs Íslands undir stjórn Luka Kostic í Evrópukeppninni í 

marsmánuði sl. Þá komst liðið upp úr milliriðli og vann þá til dæmis sigur á 

Evrópumeistaraliði Rússa. Með þessum árangri tryggði íslenska liðið sér þátttökurétt í 

úrslitakeppninni sem mun fara fram í Belgíu. 10 

Sumir þjálfarar meistaraflokksliðanna tóku svo djúpt í árinni að telja tilkomu 

knattspyrnuhallanna mestu byltinguna sem átt hefði sér stað í íslenskri knattspyrnu bæði fyrr 

og síðar og endurspeglast þetta í niðurstöðu svara yngri flokka þjálfaranna því 95,24% þeirra 

finnst knattspyrnuhallirnar vera það sem koma skal fyrir íslenska knattspyrnu. Sýnir slíkt mat 

hve hallirnar eru þýðingarmiklar að áliti þeirra sem fást við knattspyrnuþjálfun.  

Þegar þjálfað er í höllunum yfir vetrartímann vita menn ávallt að hverju er gengið og 

því unnt að skipulegga æfingar með tilliti til þess. Ef þjálfun fer fram utandyra yfir haust- og 

vetrartíma er hins vegar allra veðra von og ekki óalgengt að aðstæður hamli því að unnt sé að 

framkvæma þá æfingaáætlun sem fyrirhuguð var.  

Rétt er þó að geta þess að sumir meistaraflokksþjálfararnir bentu á að þrátt fyrir 

tilkomu hallanna væri brýnt að hafa einhverjar æfingar utan dyra við erfiðar aðstæður því 

veðurfar á Íslandi væri þess eðlis að jafnvel yfir sumartímann væri allra veðra von og þá 

þyrftu leikmenn að vera vanir erfiðum skilyrðum. Auðvelt er að taka undir þessi sjónarmið 

því íslenskir knattspyrnumenn þurfa að geta leikið íþrótt sína við afar erfiðar aðstæður og 

veðurskilyrði. Hafa verður í huga að gervigrasið inni í höllunum er alltaf þurrt en þegar 

keppnistímabilið byrjar á sumrin er leikið utandyra og grasið þá oft rakt eða blautt, boltinn 

spýtist því mikið og hegðar sér öðruvísi en á þurru grasi. Þau lið sem æfa inni í höllunum 

allan veturinn þurfa helst að vera orðin vön þessum skilyrðum þegar keppnistímabilið byrjar.  

Miðað við niðurstöður könnunarinnar er það fremur óljóst hvort meiðslahætta hafi 

aukist eða minnkað með tilkomu hallanna. Þjálfarar yngri flokkanna eru ekki á einu máli um 

                                                 
10 KSÍ, 26.04.2007 
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þennan þátt og sumir meistaraflokksþjálfaranna töldu að í raun kæmi þetta ekki í ljós fyrr en 

meiri reynsla væri komin á notkun hallanna. Það væri mikil þörf á því í framtíðinni að gera 

könnun á tíðni meiðsla á mismunandi tegundum valla. Þörf væri til dæmis á því að kanna mun 

á tíðni meiðsla á gervigrasvöllum utandyra og í höllunum. Eins væri fróðlegt að kanna 

hugsanleg áhrif upphitunar hallanna á meiðslatíðni. 

Hvað sýkingarhættu varðar virðist það alls ekki vera afgerandi viðhorf á meðal 

þjálfaranna að hún sé mikil í höllunum. Töluverð umræða hefur átt sér stað um 

sýkingarhættuna og hefur staðið yfir átak til að hvetja iðkendur til að hrækja ekki og snýta sér 

ofan í gervigrasið í höllunum. Hafa verður í huga að erfitt getur verið að hreinsa óæskileg efni 

úr gervigrasinu og ekki er því að heilsa að það hverfi með náttúrulegum hætti eins og gerist 

utan dyra. 

Yfir 80% yngri flokka þjálfaranna sem svöruðu spurningalistanum eru með 3-4 

æfingar á viku í höllunum en um 20% eru með 1-2 æfingar. Í flestum tilvikum er hálfur 

keppnisvöllur notaður á æfingunum. Fram kemur að þeir þjálfarar sem einungis hafa 1-2 

æfingar á viku finnst það ekki nægilegur fjöldi og vilja fjölga æfingunum. Ekki ætti þetta að 

koma mikið á óvart þar sem 1-2 æfingar í viku er einfaldlega ekki nægilegt til þess að þjálfa 

upp alla  þá þætti knattspyrnunnar sem virkilega skipta máli. Má þar nefna tækni, styrk, þrek, 

liðleika, leikskilning og samhæfingu. Það er því ekki óvænt að þeir þjálfarar sem fá einungis 

1-2 æfingar á viku séu ósáttir við sinn hlut en það sem vegur á móti er það að margir flokkar 

berjast um æfingartíma í höllunum og oftast eru það yngstu flokkarnir sem sitja á hakanum. Í 

mörgum tilvikum fá yngri flokkar engan eða nánast engan aðgang að höllunum og þurfa þá 

gjarnan að láta sér nægja að stunda æfingar í hefðbundnu íþróttahúsi. Segja má að 

innanhúsknattspyrna í hefðbundnum íþróttahúsum sé að hverfa og því alls ekki nógu gott fyrir 

yngstu kynslóðina að fá einungis að æfa á parketi eða innanhúsdúk. Nánast engin 

innanhúsmót í hefðbundnum húsum eru haldin lengur og eru flest öll mót komin inni í 

hallirnar eða út á grasvelli eða gervigrasvelli. 

Yfirleitt fara æfingar í höllunum fram á tímabilinu september til maí og flest félögin 

nýta reyndar hallirnar á tímabilinu október til maí. Sáralítið er um að hallirnar séu nýttar til 

knattspyrnuæfinga allt árið um kring. Þegar vorar eru æfingar almennt fluttar út undir bert loft 

enda telja flestir að betra sé að leika knattspyrnu á náttúrulegu grasi en gervigrasi. Vissulega 

koma grasvellirnir misjafnlega undan vetri og er mikill áramunur á ástandi vallanna á vorin. 

Það hlýtur að vera mikil bót fyrir knattspyrnuiðkendur að hafa upp á hallirnar að hlaupa þegar 

það gerist að grasvellirnir koma illa undan vetri og eru vart hæfir til notkunar fyrr en komið er 
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vel fram á sumar. Í þessu sambandi þarf líka að hafa í huga að allvíða hafa verið gerðir 

gervigrasvellir utan dyra sem bæta aðstöðu iðkenda mikið hvað þetta varðar. 

Í niðurstöðunum hér að framan kemur fram að þjálfarar yngri flokkanna telja kostnað 

við æfingar í höllunum ekki vera vandamál fyrir félögin eins og sést í mynd 9. í niðurstöðum.  

Ljóst er að sveitarfélögin sem eiga hallirnar krefjast lítillar eða engrar greiðslu vegna 

notkunar þeirra þegar íþróttafélögin í heimasveitarfélaginu eiga í hlut. Hins vegar er ljóst að 

utanaðkomandi félög þurfa að greiða fyrir notkun hallanna. Á þessu sést að fyrir 

sveitarfélögin sem byggt hafa hallirnar felst mikill kostnaður í rekstri þeirra en sá kostnaður er 

gjarnan réttlættur með því að hallirnar auki íþróttaáhuga og skili betri árangri þegar til lengri 

tíma er litið. 

Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að kostnaður við að reisa nýjustu hallirnar er á 

milli 500 og 600 milljónir króna og væru það því gífurleg vonbrigði ef þessar miklu 

fjárfestingar skiluðu ekki auknum íþróttaáhuga og betri árangri hjá þeim knattspyrnuliðum 

sem hafa afnot af höllunum.  

Töluverð umræða hefur átt sér stað um það hvort nauðsynlegt sé að hafa hallirnar 

upphitaðar. Fram hefur komið að sumar þeirra eru upphitaðar en aðrar ekki. Í rannsókninni 

kemur fram að allir yngri flokka þjálfararnir sem svöruðu spurningalistanum telja upphitun 

æskilega. Hins vegar kom fram það sjónarmið á meðal meistaraflokksþjálfaranna að upphitun 

væri ekki eins brýn og ýmsir aðrir þættir í höllunum. Töldu nokkrir þeirra til dæmis að miklu 

mikilvægara væri að gervigrasið væri eins gott og mögulegt væri. 

Sumir meistarflokksþjálfararnir töldu að það væri lítið mál fyrir leikmenn og þjálfara 

að klæða af sér kulda á æfingum í höllunum en hins vegar gæti mikill kuldi verið óþægilegur 

fyrir áhorfendur. 

Niðurstaðan virðist vera skýr: Knattspyrnuhallirnar eru framtíðarlausn fyrir íslenska 

knattspyrnu þar sem veðurfarið yfir vetrartímann hér á landi er ekki alltaf knattspyrnuiðkun 

hagstætt. Líklegt er að í framtíðinni muni flest öll metnaðarfull knattspyrnufélög gera kröfu 

um aðgang að knattspyrnuhöll yfir vetrartímann enda munu þær bæði bæta árangur á sviði 

íþróttarinnar og auka áhuga á henni. 
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8. Lokaorð 

Eitt er víst að með tilkomu knattspyrnuhallana á Íslandi hefur aðstaðan fyrir knattspyrnufólk, 

frjálsíþróttafólk, golffólk og eldri borgara gjörbreyst og eru hallirnar strax farnar að skila 

árangri. Knattspyrnutímabilið er farið að lengjast og ekki þurfa þjálfarar né leikmenn að hafa 

áhyggjur af veðri og vindum því þeir vita alltaf að hverju þeir ganga.  

Alls eru sex löglegar hallir á Íslandi: Ein á Austurlandi, ein á Norðurlandi, tvær á 

höfuðborgarsvæðinu, ein á Reykjanesi og ein á Vesturlandi.  

Gaman er að sjá að þjálfararnir sem þjálfa í höllunum eru mjög ánægðir með þær og 

segja tilkomu þeirra vera gríðarlega byltingu fyrir íslenska knattspyrnu. Flestir þjálfarar telja 

að iðkendafjöldinn hafi aukist með tilkomu knattspyrnuhallanna og eigi það eftir að hafa mikil 

áhrif á knattspyrnuna í framtíðinni.  

Allir þjálfarar yngri flokka sem leitað var til voru fúsir til að svara spurningalistanum 

sem lagður var fyrir þá og eins voru meistaraflokksþjálfararnir fúsir til að gefa okkur 

upplýsingar um viðhorf sín. Þeim fannst rannsóknaefnið vera mjög athyglisvert  og vildu 

endilega aðstoða við verkefnið.  

Kostnaður við að byggja knattspyrnuhöll í fullri stærð er mjög mikill og getur hann 

numið frá 500-600 milljónum króna. Þetta er há upphæð fyrir flest sveitarfélög en hallirnar 

eru reistar með langtímaendingu í huga og víst er að þær geta skilað góðum arði í formi bætts 

árangurs og meiri íþróttaáhuga. 

 

Vonandi á þetta lokaverkefni eftir að nýtast einhverjum sem hafa áhuga á þessu 

athyglisverða efni og æskilegt væri ef áhrif hallanna yrðu könnuð á ný eftir nokkur ár þegar 

meiri reynsla er komin á notkun þeirra. 

 

Laugarvatni 2. maí 2007 

 

_______________      ___________________ 

Elvar Þór Friðriksson     William Geir Þorsteinsson
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Knattspyrnuhallir á Íslandi 

 

Góðan dag. Við erum nemendur í Íþróttakennaraháskólanum á Laugarvatni og erum að skrifa 
lokaritgerð þar sem viðfangsefnið er knattspyrnuhallirnar og hvaða áhrif tilkoma þeirra hefur 
haft á íslenska knattspyrnu? Allar þær upplýsingar sem þú gefur er ekki hægt að rekja til 
viðkomandi einstaklings. 
 

Með fyrirfram þökk Elvar Þór og William Geir. 

 

 

 

Almennt: 

Félag:_____________________ 

Flokkur:___________________ 

Æfingar í viku:_____________ 

Kyn: kk (  )     kvk (  ) 

Aldur:____________________ 

 

 

Tækni og þol 

 

1. Telur þú að aukin æfingafjöldi í knattspyrnuhöllunum á Íslandi hafi aukið knatttækni 

hjá iðkendum almennt og skilað fleiri góðum knattspyrnumönnum? 

 Mjög mikið 

^    Nokkuð mikið 

^    Hvorki mikið né lítið 

^     Nokkuð lítið 

^    Mjög lítið 
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2. Finnst þér betra að æfa almennt líkamlegt þrek inni í knattspyrnuhöllunum heldur en 
utandyra? 

 Já 

^    Nei 

^    Enginn munur 
 
 

3. Ef þú svaraðir JÁ í síðustu spurningu hvar liggur þessi munur? Annars ferðu í 
spurningu 4 

 Undirlag 

^    Hitastig 

^    Þurrt loft 
Annað:___________________________  
 

 

4. Telur þú  knattspyrnulið sem æfa reglulega í knattspyrnuhöllunum  koma betur sett 

tæknilega og líkamlega til leiks í upphafi keppnistímabilsins?  

 Mjög vel 

^    Nokkuð vel  

^    Sæmilega 

^     Nokkuð illa 

^    Mjög illa 
 

 

Skipulag og gæði æfinga 

 

5. Er auðveldara að skipuleggja æfingar þegar æft er inni í knattspyrnuhöllunum? 

 Já 

^    Nei  

^    Enginn munur  

^    
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6. Finnst þér vera meiri munur á gæði æfinga  þegar æft er inni í knattspyrnuhöllunum en 

úti? 

 Mjög mikill munur  

^    Mikill munur 

^    Hvorki mikil né lítil munur 

 Lítill munur 

^    Mjög lítill munur 

^    
 

Meiðsli og sýkingarhætta 

 

7. Telur þú að meiðslahættan hafi minnkað eftir að þið byrjuðuð að æfa í höllunum? 

 Mjög mikið 

^    Mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

^    Lítið 

^    Mjög lítið 
 

 

8. Telur þú að það sé sýkingarhætta við að æfa í knattspyrnuhöllunum? 

 Mjög mikil 

^    Nokkuð mikil 

^    Hvorki mikil né lítil 

^     Nokkuð lítil 

^     Mjög lítil 
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Áhugi, fjöldi og skipulag æfinga 

 

9. Hefur iðkendum fjölgað eftir því að knattspyrnuhallirnar komu? 

 Mjög mikið 

^    Nokkuð mikið 

^    Hvorki mikið né lítið 

^     Nokkuð lítið 

^     Mjög lítið 
 
Ef fjölgun hefur átt sér stað hver er ástæðan? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

10. Hversu oft í viku fáið þið að æfa í höllunum? 

 1-2 í viku 

^    2-3 í viku 

^    3-4 í viku 

^     Oftar 
 
 
 

11.  Finnst þér þörf á fleiri æfingum inni í höllunum? 

 já 

^    nei 
 
 
 

12. Hversu löng er hver æfing í höllunum? 

 30-60 mín 

^    61-90 mín 

^    91-120 mín  

^    Lengur 
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13. Hversu stóran hluta af vellinum hafið þið þegar það eru æfingar? 

 1/4 

^    1/2 

^    3/4 

^    1/1 
 
 
Vantar ykkur stærra pláss? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

14. Hversu langt er tímabilið inni í höllunum? 

Frá: _________ 

Til: __________ 

 

 

15. Finnst þér þörf á fleiri æfingum í viku 

 Já 

^    Nei 
 

 

16. Finnst þér betra að þjálfa inni í höllunum heldur en úti? 

 Miklu betra 

^    Betra 

^    Hvorki betra né verra 

^     Verra 

^     Miklu verra 
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17. Finnst þér erfiðara að ná til iðkendanna sökum hávaða og bergmáls inni í höllunum? 

 Mjög erfitt 

^    Erfitt 

^    Hvorki erfitt né auðvelt 

^     Auðvelt 

^     Mjög auðvelt 
 

Gætir þú hugsað þér að nota hljóðnema við æfingar? 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Almennt um knattspyrnuhallirnar 
 
 

18. Telur þú að það sé mikill kostnaður fyrir félagið að æfa í knattspyrnuhöllunum? 

 Mjög mikill 

^    Mikill 

^    Hvorki mikill né lítill 

^    Lítill 

 Mjög lítill 
 

 

19. Eru knattspyrnuhallirnar það sem koma skal fyrir framtíðarknattspyrnu á Íslandi? 

 Já  

^    Nei 

^    Hlutlaus 
 
 

20.  Er höllin sem þú ert að þjálfa í upphituð? 
 

 Já  

^    Nei 
 
 

21. Telur þú að það sé betra að hafa hallirnar upphitaðar? 

 Já  

^    Nei 
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22. Finnst þér vera mikill munur á knattspyrnuhöllunum á Íslandi? 

 Já  

^    Nei 
Ef já hvar liggur sá  munur:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Hverjir eru að þínu mati helstu kostir við að æfa í knattspyrnuhöllunum? 

Svar:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Helstu ókostir ef einhverjir eru? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Viðauki  II 
Opnar spurningar sem nýttar voru í viðtölum við þjálfara úrvals- og fyrstudeildarliða 
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Knattspyrnuhallir á Íslandi 

 

Góðan dag. Við erum nemendur í Íþróttakennaraháskólanum á Laugarvatni og erum að skrifa 
lokaritgerð þar sem viðfangsefnið er knattspyrnuhallirnar og hvaða áhrif tilkoma þeirra hefur 
haft á íslenska knattspyrnu? Allar þær upplýsingar sem þú gefur er ekki hægt að rekja til 
viðkomandi einstaklings. 
 

Með fyrirfram þökk Elvar Þór og William Geir. 

 
 
 
1. Hverja telur þú vera helstu kosti hallanna?  
 
 
2. Hverja telur þú vera helstu galla hallanna?  
 
 
3. Hver er þín skoðun á knattspyrnuhöllunum á Íslandi?  
 
 
4. Hafa knattspyrnuhallirnar á Íslandi skilað betri leikmönnum upp í meistaraflokk?  
 
 
5. Telur þú að það sé mikilvægt að hafa hallirnar upphitaðar? Ef svarið er já af hverju? 
 
 
6. Telur þú að það sé mikil sýkingarhætta að æfa í knattspyrnuhöllunum?  
 
 
7. Hafa meiðsli leikmanna minnkað eða aukist eftir að þið fóruð að æfa í þeim?  
 

 
 


