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Þakkarorð 

Fyrir það fyrsta vil ég þakka Smára Stefánssyni leiðbeinanda mínum af þessu verkefni fyrir 

faglega og góða leiðsögn. Mín ástkæra Ragnhildur Agla fær miklar þakkir að hafa lesið yfir 

verkefnið og umborið mig öll þessi ár og Jóhann Hreiðarsson góðvinur minn vil ég þakka 

einnig fyrir að hafa lesið yfir verkefnið og sérstaklega fyrir að hafa gert það án greiðslu. 

Stefán Garðar Níelsson, sá mikli maður, fær hinsvegar sérstakar þakkir fyrir óeigingjarnt starf 

í þágu Dalvíkur/Reynis til fjölda ára og án hans væri félagið ekki það sama. Aðrir þeir sem 

komu að ritgerðinni á einn og annan hátt og gáfu sér tíma til að hjálpa til vil einnig ég þakka 

kærlega fyrir.  
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Inngangur 
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt heims með flesta iðkendur. Fleiri þjóðir njóta aðildar að 

Alþjóðaknattspyrnusambandinu heldur en að Sameinuðu Þjóðunum (Valdimar Kúld 

Guðmundsson, 2009). 

     Eftir miklar vangaveltur fyrir áramót hvernig ég ætti að tengja sögumöppuna við 

fræðilegan kafla, benti Smári Stefánsson mér á bók sem heitir íslenska þjóðríkið, uppruni og 

endimörk. Í íslenska þjóðríkinu er talað um gildi þjóðar og hugtakið þjóð skilgreint. En hvað 

er þjóð? Er til einhver ein rétt skilgreining á þjóð? Ein merkasta skilgreining þjóðarhugtaksins 

kemur frá franska fræðimanninum Renan. Hann sagði að þjóð ræðst af sameiginlegum vilja 

einstaklinganna og að ástæðan fyrir samkennd hóps eru sameiginlegar minningar einstaklinga 

sem mynda þjóðina, „þjóðarsagan“ (Guðmundur Hálfdánarson, 2001).    

     Af því gefnu mætti segja að þjóð sé hópur af fólki sem myndar í sameiningu minningar og 

arfleið þjóðar. Knattspyrnulið hafa sömu markmið og þjóðir af mörgu leyti og þarf til að 

mynda sýna mikla samstöðu ef vel á að ganga eins og gengur og gerist í mismunandi löndum. 

Til að mynda situr íslenska þjóðin í súpunni eftir að örfáir einstaklingar settu landið nánast á 

hausinn upp á eigin spýtur. Þjóðin mun borga brúsann. Svipaða sögu má segja eftir að 

íþróttafélögin Leiftur og Dalvík sameinuðust á sínum tíma. Leiftur hafði verið með gott 

úrvalsdeildarlið til nokkura ára og þar sem erfitt var að sannfæra íslenska leikmenn að spila 

með félaginu var heill her af útlendingum fenginn. Kostnaðurinn á bak við það var mikill. Við 

sameiningu félaganna voru liðin orðin að einu og því þurfti Dalvík að borga gamlar skuldir 

sem Leiftur hafði safnað upp síðustu árin (Garðar Níelsson munnleg heimild, 25. Mars).  

     Knattspyrna er hópíþrótt, í flestum hópum er það sameiginlegt að þar gilda ákveðnar 

samskiptareglur og siðir (Friðrik Jónsson og Jakob Smári Bergþórsson, 2008). Þar sem 

höfundur er leikmaður hjá D/R hefur hann kynnst nokkrum reglum og siðum sem hafa 

mislengi verið til. Typpahlaup er orðinn árlegur viðburður og það felst í því að leikmenn 

hlaupa naktir á undan liðsrútunni ákveðna vegalengd. Typpahlaupið er ekki gefandi er óhætt 

að segja en atburðurinn tengir samt liðsfélaga betur saman og af þessum atburð er alltaf hægt 

að hlæja og hafa gaman af. Annar siður sem hefur fest sig í sessi er rassskelling. Þegar að 

leikmaður hefur skorað sitt fyrsta mark fyrir félagið er hann “verðlaunaður” sem felst í því að 

liðsfélagarnir fá allir að rassskella hann einu sinni hver í sturtunni eftir leik. Þetta er annað 

afbrigði sem telst ekki vera gefandi, en á furðulegan hátt, þjappar liðinu saman. Einnig er það 

óskráð regla að þrír yngstu leikmennirnir skulu ávallt hafa vatn, bolta, vesti og keilur klárt 

fyrir hverja æfingu og hvern leik. Það sem sameinar hinsvegar hópinn af stærstum hluta er 

það að allir hafa það að markmiði að spila knattspyrnu og vilja vinna alla leiki. 
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     Til að draga saman efnistök greinagerðarinnar í lokin mun ég á einhvern hátt fjalla um 

mikilvægi samvinnu í hóp og mun ég tengja þær fræðilegu heimildir saman við knattpyrnulið. 

Mestu leyti mun tenging mín vera við knattspyrnuliðið D/R. Einnig mun ég fjalla um sögu og 

menningu knattspyrnunnar. Í þeim kafla er m.a. áhugaverð lesning um knattspyrnufélagið ÍA 

og hvað félagið hefur haft mikla þýðingu fyrir samfélagið. Ásamt því mun ég sýna fram á 

hvað það geti skipt miklu hvar knattspyrnulið eru staðsett á landinu.   

Lýsing á verkinu 

Hvað gerir þjóð einstaka? Hægt er að telja upp mörg atriði sem einkenna hverja þjóð fyrir sig 

því engin þjóð er eins. Tungumálið, sagan, kynþáttur, landfræðileg afmörkun, trú og menning. 

Þessi atriði eiga það öll sameiginlegt að þau einkenna allar þjóðir í heiminum ásamt því að 

þessi atriði einkenna knattspyrnulið á vissan hátt. Ég mun reyna að tengja fræðilega kaflann 

við nokkur af þessum atriðum. Ég mun styðja mig við tilfallandi greinar, bækur og rannsóknir 

sem munu veita máli mínu rökstuðning. Knattspyrnulið hafa einmitt eignast sögu í gegnum 

tíðina líkt og þjóðir, eignast minningar, þurfa að hafa trú á sömu hlutunum og tala í rauninni 

sama tungumálið þó svo að þau geri það ekki. Einnig eru knattspyrnulið landfræðilega 

afmörkuð líkt og þjóðir.   

1.1 Hvers vegna þetta viðfangsefni? 
Ástæðan fyrir vali á þessu viðfangsefni er sú að höfundur er sjálfur leikmaður hjá 

Dalvík/Reyni og þar sem ekkert sögurit er til um félagið fannst höfundi tilvalið að taka það að 

sér. Félagið á sér ekki langa sögu sem útskýrir að stóru leyti hvers vegna ekkert sögurit er til. 

Markmið mitt er að uppfæra sögumöppuna á ári hverju og varðveita hana í höfuðstöðvum 

félagsins þar sem áhugamenn um knattspyrnu í Dalvíkurbyggð geti lesið sér hana til fróðleiks 

og skemmtunar. Einnig tel ég þetta vera góða leið fyrir mig til þess að færa félaginu gjöf sem 

hefur veitt mér ótal margar minningar frá því ég var lítill gutti. Því mætti segja að ávinningur 

minn af þessum skrifum sé mjög góður en að sjálfsögðu vonast ég til þess að sögumappan fái 

góð viðbrögð og þeir sem lesa hana, hafi gaman af og líti á möppuna sem gott framtak til 

félagsins.   

     Tel ég samt sem áður ef að D/R hefði ekki unnið sig upp um deild væri ég ekki að skrifa 

söguritið. Minningarnar síðasta sumar munu lifa með mér til æviloka. Í þakklætisskyni fyrir 

hönd liðsfélaganna og stuðningsmennina langaði mig því að láta gott af mér leiða. Eins og 

Renan talar um, samkennd hóps eru sameiginlegar minningar (Guðmundur Hálfdánarson, 



6 
 

2001). Vona ég því svo sannarlega að söguritið auki samkennd hópsins og styrki félagið á 

jákvæðan og skemmtilegan hátt.  

Efnisöflun, skipulag og framkvæmd 

Í lok nóvember 2010 hitti ég naglann á höfuðið. Ég hafði eytt miklum tíma og fengið margar 

misgóðar hugmyndir um hvað lokaverkefni mitt ætti að fjalla um þar til að einn daginn fékk 

ég þá hugmynd að gera sögurit um félagið sem ég hef nánast óslitið leikið með frá 6 ára aldri. 

Ég fékk góðar viðtökur hjá Guðmundi Sæmundssyni sem var yfir námsskeiðinu. Ég hófst því 

handa við verkefnið sjálft þar sem kynningin á sjálfu verkefninu var eftir örfáa daga. 

Tengingin við fræðilega kaflann var erfið í fæðingu en tókst þó á endanum og kynningin sjálf 

gekk mjög vel í alla staði. Í jólafríinu var ég staðráðinn í að fá sem flestar upplýsingar sem ég 

þurfti í sögumöppuna og tók ég því viðtöl við þá sem ég taldi hafa mestu vitneskju á hverju 

sviði fyrir sig. Ég fékk góð viðbrögð frá öllum sem ég kaus að spjalla við og sendi ég 

annaðhvort tölvupóst með spurningum til viðkomandi eða fór í eigin persónu og spjallaði við 

einstaklingana. Viðtölin voru óstöðluð og hitti ég þá sem ég spjallaði við tvisar sinnum í 

heildina með nokkru millibili. Tók hvert viðtal um 10-30 mínútur. Ásamt því að vera safna 

gögnum fyrir sögumöppuna byrjaði ég strax um jólin að setja inn öll úrslit D/R frá stofnun 

þess og skoðaði hvaða leikmenn höfðu spilað fyrir félagið og tók ég saman tölfræði sem mér 

fannst áhugavert að skoða. Þegar öll þau gögn voru komin setti ég sögumöppuna saman af 

mestu leyti.  

     Á þessum tímapunkti var kominn tími á að gera greinagerðina. Ég eyddi heilli viku á 

Þjóðarbókahlöðunni í Reykjavík þar sem ég las ýmiskonar rit mér til mismikillar skemmtunar. 

Eftir vikuna var ég komin með mikið af gögnum og marga misgáfulega punkta og tók þá við 

að tengja þetta allt saman og reyna að skila þessu sem best frá mér. Fyrsta uppkastið sem ég 

sendi frá mér var ekki nægilega gott og tók ég mér góðan tíma í þær lagfæringar. Eftir 

lagfæringarnar voru öll skrif búinn og tók þá við frágangsvinna sem ég gerði á báðum 

verkefnunum samtímis. Að lokum voru verkefnin send til yfirlestrar og eftir að hafa lagað þær 

villur sem mér var bent á var kominn tími til að prenta út verkefnin og skila þeim frá mér.   
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Fræðilegur kafli 
 

1.1 Saga og menning 
Árið 1863 voru 12 fulltrúar mættir á kránna The Freemasons Arms með það að markmiði að 

setja saman fyrstu reglunar í knattspyrnu. Alls voru ákveðnar 13 reglur á fundinum og árið 

1898 var fjórum til viðbótar bætt við. Þessar 17 grundvallarreglur eru enn í gildi, vinsælustu 

íþrótt heims (Ulf Zanden, 2007). Þeir sem samþykktu ekki nýju reglunar, sem voru m.a að 

ekki mátti taka boltann með höndum og engin slagsmál voru leyfð, þróuðu sína eigin íþrótt 

sem kallast í dag “rugby” (Thomas Oldrup, 2010). 

     Knattspyrna á sér langa sögu og er talið að fyrstu kynni af einhverskonar knattspyrnu hafi 

átt sér stað í Kína 3000 f.Kr. Í nánast öllum löndum heims eru til heimildir af einhverskonar 

boltaleikjum og í öllum menningarheimum jarðarinnar er fullyrt að þar hafi menn stundað 

boltaleiki í a.m.k 2000 ár. (Thomas Oldrup, 2010). Boltaleikirnir voru þó mismunandi eftir 

löndum og menningarheimum og eru til sögur þar sem tapliðið var hálshöggvið og höfuðin 

notuð í komandi boltaleikjum. Knattspyrnan hefur því verið til í þúsundir ára en það eru ekki 

nema rúm 100 ár síðan knattspyrnan var viðurkennd eins í öllum löndum og verður fróðlegt 

að sjá þróun hennar á næstu 2000 árum. Að mínu mati finnst mér hún fullkominn eins og hún 

er og engu eigi að breyta en hver veit? Hugsanlega voru sömu skoðanir árið 1900 þegar 

enginn markmaður var og miðverðir máttu beita höndum í vörninni, eða nokkru seinna þegar 

markmaður mátti nota hendurnar fram að miðlínu (Thomas Oldrup, 2010).  Knattspyrnan á 

sér því langan bakgrunn og mikla sögu sem vonandi verður lengri og meiri næstu þúsundir 

ára.   

     Knattspyrnulið allstaðar í heiminum í dag hafa eignast sögu um og mætti segja að menning 

liðanna getur verið mjög breytileg. T.d er Liverpool þekkt fyrir titla sína og sigurhefð í mörg 

ár og þess vegna telja margir að lið með þessa sigurhefð og menningu sé ekki að standa sig 

sem skyldi. Að sama skapi er sagan og menningin hjá D/R af allt öðrum toga. Félag eins og 

D/R er mjög ungt og á sér ekki eins langa hefð eins og sum lið í heiminum. Skagamenn eru 

einmitt gott dæmi um lið sem er þekkt menningarfyrirbæri á Íslandi fyrir knattspyrnulið sitt en 

liðið hefur þó verið á niðurleið undanfarin ár. Þórður Guðjónsson fyrrverandi atvinnumaður 

og leikmaður ÍA,  (Gunnar Stígur Reynisson, 2009) segir að knattspyrnan sé orðinn stór hluti 

af bæjarfélaginu. Það er orðin deyfð yfir samfélaginu og segir hann að það sé í beinum 

tengslum við fótboltann. Knattspyrna er orðin stór hluti af bæjarfélaginu og hefur verið síðan 

liðið vann fyrsta Íslandsmeistaratitil sinn árið 1951 og var þar með fyrsta liðið til að vinna 
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titilinn utan höfuðborgarsvæðisins. Á Akranesi búa um 6000 manns og þegar best lét mættu 

um 1500 manns á hvern einasta leik. Til hliðsjónar við það dæmi talaði Þórður um 

atvinnumannaferil sinn í Þýskalandi þar sem hann bjó í borg með 500.000 íbúum og var talið 

gott ef að 30.000 manns mættu á völlinn. Þetta dæmi notaði hann til að ýta undir hversu sterk 

knattspyrnuhefðin væri á Akranesi og hversu samfléttað þætti væri inn í líf fólks. Svipaða 

sögu má segja um D/R en síðustu 2-3 ár hefur áhorfendum fjölgað til muna á leikjum liðsins 

og þar tel ég batnandi árangur liðsins spila stóran þátt. 

 

1.2 Knattspyrnulið og landfræðileg afmörkun 

Eysteinn H. Hauksson (2006) skrifaði BA-ritgerð um knattspyrnukreppu á austfjörðum og bar 

saman Grindavík og Fjarðabyggð og var undirtitill ritgerðarinnar „hvers vegna hefur 

Grindavík náð árangri í knattspyrnu en Fjarðabyggð ekki“? Í innganginum fjalla ég um hvað 

það er sem sameinar þjóð, hvað geri hana einstaka og hvernig það tengist því hvað það sé sem 

sameinar knattspyrnulið. Ritgerðin hans Eysteins kemur vel inn á hvað það geti skipt miklu 

máli hvar liðin eru staðsett á landinu. 

     Rannsóknin leiddi í ljós að margir samverkandi þættir þurfa að vera í lagi til að árangur 

náist og sérstaklega skipti t.d máli eiginleikar þeirra sem stýra skútunni, þá er verið að tala um 

fólkið í kringum liðið og bakhjarla þess (Eysteinn Húni Hauksson, 2006). Hér finnst mér 

mikilvægt að komi fram að þeir sem stýra skútunni hjá D/R hafa unnið gríðarlega gott starf 

frá stofnun félagsins og er ég alveg sammála niðurstöðum Eysteins að eiginleikar 

stjórnarmanna hafa gríðarlega mikið að segja þegar eigi að byggja upp gott lið þar sem ekkert 

gerist að sjálfu sér. Það fólk sem leggur þessa vinnu á sig, vinnur óeigingjarnt starf og á ekkert 

nema hrós skilið.  

     Ef að við víkjum aftur að landfræðilegri afmörkuninni þá bendir Eysteinn á nokkra mjög 

góða punkta. Til að mynda gerir fjarlægðin frá höfuðborgarsvæðinu fyrir lið eins og 

Fjarðabyggð erfitt fyrir að fá góða leikmenn til liðs við sig. Einn af viðmælendum í 

rannsóknarritgerð Eysteins, Þorvaldur Örlygsson, fyrrverandi atvinnumaður og þjálfari 

Fjarðabyggðar á þessum tíma, orðaði vel „Það er erfitt að fara austur, en auðvelt að koma 

suður“. Þá á hann við að erfitt sé að fá góða leikmenn austur en auðvelt er að missa þá til 

höfuðborgarinnar (Eysteinn Húni Hauksson, 2006). Þessi punktur er lýsandi fyrir félag eins 

og D/R sem er staðsett úti á landi. Erfitt hefur verið fyrir liðið að fá leikmenn til liðsins og tel 

ég það aðal ástæðuna hversu margir heimamenn eru í liðinu þrátt fyrir að það sé lagt upp með 

það að vissu leyti þá er þrátt fyrir það erfitt að fá leikmenn til að koma til Dalvíkur. Lið sem 
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hafa verið helstu mótherjar D/R undanfarin ár eru einnig félög sem eru staðsett út á landi. Það 

sem hefur einkennt þau lið mjög mikið er fjöldi útlendinga í liðunum. Svo virðist vera að liðin 

eigi erfitt með að fá góða íslenska knattspyrnumenn til sín og því þurfi félögin að leita út fyrir 

landsteinana. 

     Einnig bendir Eysteinn á þann gríðarlega ferðakostnað sem fylgdi Fjarðabyggðarliðinu 

þegar það spilaði í 1. deild og fór þriðjungur af veltu félagsins í ferðakostnað á meðan geti lið 

eins og Grindavík sett sömu fjárhæðir í eitthvað annað sem er tengt því að ná árangri í 

íþróttinni sjálfri. Ekki á þetta síst við þegar ársvelta Fjarðabyggðar hefur verið í kringum 9 

miljónir á meðan hún er um 60 miljónir hjá Grindavík (Eysteinn Húni Hauksson, 2006). Ekki 

hefur reynt mikið á ferðakostnaðinn hjá D/R frá stofnun þess þar sem neðstu deild hefur ávallt 

verið skipt upp eftir landfræðilegri staðsetningu, eflaust til þess að gera félögunum auðveldara 

fyrir og þá helst upp á ferðakostnaðinn að gera. Hins vegar er liðið búið að vinna sig upp um 

deild og eru liðin í deildinni dreifð út um allt land næsta sumar. Höfundur man samt sem áður 

ekki eftir því að svona mörg lið frá Norðurlandi  hafi tekið þátt áður í annari deildinni sem er 

gott mál fyrir félagið, fjárhagslega séð. 

     Annað vandamál tengt landfræðilegri staðsetningu segir Elvar Jónsson, einn af 

viðmælendum Eysteins, að þegar efnilegir knattspyrnumenn í félögum úti á landi vekja 

athygli á sér fyrir hæfileika, eru stærstu félögin, sem eru þá yfirleitt staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu, fljótir að næla sér í þá eða þá að leikmennirnir fara til náms á 

höfuðborgarsvæðinu. Þeir nýtast því aldrei sínum bæjarfélögum í þeim leikjum sem skipta 

máli (Elvar Jónsson í Eysteinn H. Hauksson, 2006). Í framhaldi af þessu er rétt að nefna að 

framkvæmdarstjóri Grindavíkur gat aðeins nefnt eitt dæmi um að Grindvíkingur hafi yfirgefið 

félagið, með það að markmiði að ná betri árangri sem knattspyrnumaður innanlands. 

     D/R hefur alið upp nokkra efnilega knattspyrnumenn og hafa nokkrir þeirra horfið á braut 

en til mikillar ánægju fyrir félagið hafa þó flestir komið aftur heim. Það er erfitt fyrir lið sem 

er að ströggla í neðstu deildum að halda sínum efnilegustu leikmönnum bæði vegna hæfileika 

leikmannanna ásamt því að fyrir sunnan er mun meira í boði en á öðrum landsfjórðungum og 

þá kannski helst námslega séð. 
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1.3 Tungumál knattspyrnunnar 

Sem leikmaður hjá D/R í nokkur ár hef ég spilað með mörgum leikmönnum en þó mislengi. 

Þeim sem ég hef lengi spilað með er ég farinn að þekkja betur styrkleika og veikleika hvers og 

eins leikmanns og kemur það oft að gagni bæði á æfingum og í leikjum. T.d sendi ég ekki 

háar sendingar á leikmann sem er lélegur að taka á móti bolta, skýla knettinum og koma 

honum frá sér. Einnig sendi ég ekki stungusendingar á hægustu leikmenn liðsins, allavega 

reyni ég að komast hjá þessum aðgerðum nema að ég sé kjörið tækifæri til að framkvæma 

þessa hluti. Það sem ég á við er að með tímanum lærir maður á samherja sína og tel ég þetta 

vera eitt af grundvallaratriðum knattspyrnu til að móta góða leikmenn.  

     Í byrjun desember þegar ég var nýbúinn að tengja fræðilega kaflann við sögumöppuna 

rakst ég á grein sem mér finnst einmitt undirstrika það sem ég er að reyna benda á hér fyrir 

ofan. Dimitar Berbatov, leikmaður Manchester United, kom þá fram í fjölmiðlum og lýsti yfir 

ánægju sinni að liðsfélagi sinn Wayne Rooney væri að stíga úr meiðslum og sagði hann m.a 

að hann væri mjög mikilvægur hlekkur fyrir leik liðsins. Einnig talaði hann um að stundum 

skipti ekki máli þótt leikmenn tali ekki sama tungumálið, ef maður veit hreyfingar liðsfélaga 

sins og hvernig eigi að senda á þá skilja tveir góðir leikmenn hvorn annan (Magnús Már 

Einarsson, 2011). Rúmum 7 vikum síðar kom svo Wayne Rooney fram í fjölmiðlum og 

lofsamaði Berbatov til baka. Rooney talaði um að hann nyti þess að spila með Berbatov og 

taldi hann aðal ástæðu hversu vel þeir spiluðu saman að þeir hefðu æft og spilað saman í 

nokkur ár. Sömuleiðis talaði hann um að hann væri farinn að læra inn á hreyfingar Berbatov 

og hvernig hann hreyfði sig, hvenær hann mundi senda knöttinn og hvenær hann mundi skjóta 

(Hörður Snævar Jónsson, 2010).                                       

     Sjálfur hef ég spilað með örfáum útlendingum og hafa þeir verið misgóðir í ensku en þrátt 

fyrir það hef ég aldrei lent í neinum erfiðleikum með að eiga samskipti við þá inn á 

knattspyrnuvellinum. Meira að segja hafði D/R austur-evrópskan þjálfara sumarin 2006-2007 

sem talaði virkilega bjagaða ensku. Oft á tíðum var erfitt að skilja útskýringar hjá honum um 

hvernig tilteknar æfingar ætti að framkvæma. Þrátt fyrir það komst það alltaf til skila og þá 

sérstaklega þegar að hann notaði boltann til að útskýra t.d hvernig ætti að framkvæma 

æfinguna.  

     Sumir segja að knattspyrna sé ein einfaldasta íþrótt heims. Þeim er ég sammmála, það eina 

sem þarf er einn bolti og eitthvað til að afmarka stangir. Þjóðerni skiptir engu máli þar sem 

eina markmiðið er að koma boltanum í mark andstæðingana.   
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1.4 Sameiginlegar minningar og hópar 
Maurice Halbwachs segir að hægt sé að flokka sameiginlegar minningar sé á tvennan hátt. Í 

fyrsta lagi innri persónulegar og sjálfsævisögulegar minningar einstaklinga og í öðru lagi ytri 

sögulegar og félagslegar minningar hópa. Báðar tegundirnar tengjast þó vel saman. 

Persónulegar minningar sem afmarkast við að ekki allir í hópnum muni eftir minningunni, á 

sama hátt og einstaklingurinn tilheyrir hópnum. Í seinna tilvikinu meinar Maurice að þeir 

atburðir sem festast í minninu hjá öllum í hópnum teljist til sameiginlegra minninga 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2002). D/R fór upp um deild sumarið 2010, það atvik ætti að vera 

sameiginleg minning hjá öllum sem komu að liðinu. Jóhann Hreiðarsson skoraði 4 mörk gegn 

Spyrni í 8-0 sigri. Þessa staðreynd man Jóhann eflaust en ekki er víst að allir sem koma að 

liðinu muni eftir þessari frammistöðu og því um persónulega minningu um að ræða. Þó ber að 

hafa í huga að hugtakið minning er ekki skilgreind allstaðar eins.                  

     Nánast allir einstaklingar eru undir áhrifum af einhverskonar hópi dags daglega (Gladding, 

2008). Til eru ótal skilgreiningar á hugtakinu hópar en þó eru allir sammmála um að hópur 

hefur a.m.k tvo einstaklinga. Hinsvegar eru fræðimenn ekki sammmála um skilgreininguna á 

stærð hóps. Stundum er talað um að hópur sem hefur færri en 10 einstaklinga sé lítill hópur en 

hópur sem hefur fleiri en 30 sé stór hópur (Shaw, 1976). Miðað við þá skilgreiningu er D/R 

stór hópur. Þó svo að leikmenn séu ekki nema rúmlega 20 eru margir aðrir sem koma að 

liðinu á einn og annan hátt og eru því hluti af hópnum. 

     Shaw (1976) talaði um fjórar meginástæður fyrir því að fólk gengi í tiltekna hópa og að 

allavega ein ástæða af þeim myndi uppfylla persónulega þörf hjá  hverjum einstakling: 

1. Dragast að meðlimum hópsins. 

Dæmi,  leikmenn D/R eiga vini og fjölskyldu sem koma og styðja einstaklinginn. Ungir 

knattspyrnumenn koma einnig og horfa á fyrirmyndir sínar 

2. Dragast að því sem hópurinn er að gera. 

Dæmi, þeir sem hafa áhuga á knattspyrnu. Þó er það ekki alhæfing að allir sem hafa áhuga á 

knattspyrnu komi og horfi á D/R spila. 

3. Dragast að markmiðum hópsins. 

Dæmi, margir í samfélaginu í Dalvíkurbyggð mæta á völlinn þrátt fyrir engan áhuga á 

knattspyrnu. Þau koma samt sem áður og styðja sitt lið í þeirri von um að liðið nái að vinna 

sig upp um deild. 

4. Dragast að því að vera hópmeðlimur. 

Dæmi, stuðningsmannafélagið Brúinn. Í upphafi voru örfáir einstaklingar sem klæddu sig í 

bláar treyjur og studdu D/R. Seinustu ár hefur hópurinn farið vaxandi.  
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     Þegar talað er um lið í Englandi er oftast talað um “team”. Bein þýðing á íslensku væri 

teymi, en hvernig skilgreinum við orðið teymi? Teymi er skilgreint þannig að meðlimir þess 

hafa hæfileika sem bæta hvorn annan upp og eru skuldbundnir sameiginlegum tilgangi 

(Dubrin, 2004). Skilgreiningin á vel við þegar litið er til knattspyrnuliða. Leikmenn spila í 

mismunandi stöðum og skila mismunandi hlutverkum. Samvinna er mikilvæg svo að vel 

gangi í átt að sameiginlegum markmiðum sem er í flestum tilvikum að sigra andstæðinginn. 

En af hverju er samvinna mikilvæg? Að vera fær um að vinna vel í hópi er forsenda þess að 

ná árangri (Dubrin, 2004). Teymisvinna hefur því meiri möguleika á sveigjanleika, getu og 

sköpunarhæfni heldur en einn einstaklingur þó svo að sá geti boðið upp á flóknari og 

frumlegri lausn á vandamálinu (Salas, Sims og Burke, 2005). Knattspyrnulið ættu því frekar 

að vinna saman að því að skora í mark andstæðinganna þó svo að einstaklingur geti gert það 

upp á eigin spýtur, það skilar liðinu meiri og betri árangri.  
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Hverjum nýtist verkið og hvernig? 
Minningar standa okkur aldrei einar og sjálfstæðar. Við köllum þær ávallt fram með hjálp 

annars fólks og í tengslum við kennileiti sem við deilum með öðrum, jafnvel þótt að við 

höfum upplifað atburðinn sjálf (Guðmundur Hálfdanarson, 2002). Sumarið 2010 verður lengi 

í minnum leikmanna og stuðningsmanna D/R. Þær sameiginlegu minningar sem þeir 

eignuðust þetta sumarið er stór ástæða þess að ég ákvað að skrifa söguritið. Söguritið er því 

skrifað til þess byggja upp samkennd félagsins og samstöðu.  

     Auk þess hefur söguritið það hlutverk að vera til fróðleiks og skemmtunar. Áhugasamir 

geta því lesið sér söguritið til að kynna sér sögu D/R eða einfaldlega rifjað hana upp. 
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Umræður/lokaorð 
Knattspyrna hefur sitt eigið tungumál eins og ég talaði um hér fyrir ofan. D/R hefur t.d sitt 

eigið, ef að leikmaður tekur hornspyrnu og lyftir upp annari hendi vill hann fá leikmann sem 

kemur á móti boltanum og sendir hann aftur til baka á þann sem tók hornspyrnuna. Ætlunin er 

að rugla aðeins í varnarkerfi mótherjanna. Ef að spyrnumaður lyftir upp báðum höndum er 

ætlunin að spyrna boltanum á fjærstöng, ef að ekkert merki er sýnt kemur boltinn á nærstöng. 

Þetta er aðeins brot af því hvernig knattspyrna öðlast sitt eigið tungumál hjá 

knattspyrnuliðum. 

     Knattspyrna er stór hluti af mínu lífi og hefur alltaf verið. Ef að Manchester United er að 

spila í sjónvarpinu, sem er mitt uppáhalds lið, þá hliðra ég deginum þannig til að ég hafi tíma 

til að horfa á leikinn, nánast undir öllum kringumstæðum. Ef að þeir tapa fer ég stundum í 

fýlu og verð pirraður og bölva þessum djöfulsins aumingjum. Ef að þeir vinna hinsvegar, sem 

þeir gera sem betur fer oftast, verð ég ánægður og tala um þessa snillinga og hversu góðir þeir 

eru. Frá því ég var lítill gutti snérist líf mitt um knattspyrnu. Sumrin fóru að mestu leyti í það 

að spila fótbolta og strax á morgnana hljóp ég og eldri bróðir minn niður á völl og spiluðum 

knattspyrnu við krakkana í hverfinu. Oft var mikið keppnisskap og stundum fóru menn heim í 

fýlu en voru aftur mættir tilbúnir í slaginn eftir góða nestispásu.  

     Knattspyrna er það mikill menningarviðburður hjá mér og mörgum miljónum að við 

ferðumst mörg þúsund km til að koma saman og horfa á 90 mínútur þar sem við fylgjumst 

með 22 leikmönnum reyna að koma leðurtuðru í mark hvors annars. Ég til að mynda hef 

þrisvar sinnum farið til Englands og eytt nokkrum hundrað þúsund krónum í að fara í þessar 

ferðir. Kaldhæðnin er hinsvegar sú að ég hef aldrei séð mitt uppáhaldslið spila, ég hef aðeins 

farið á leiki hjá erkifjendum Man Utd og þar að mynda tvisar sinnum séð Liverpool spila sem 

margir líta á sem hneyksli og hreinlega móðgun.  

     Sumir segja að knattspyrna sé meira en leikur og er ég sammmála þeim að miklu leyti. Hjá 

allmörgum og mér meðtöldum er knattspyrna lífsstíll, hún er eitthvað sem alltaf er hægt að 

tala um og sumir geta einfaldlega ekki verið án hennar.  
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