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Almennt  

Allir sem stunda íþróttir eða taka þátt í íþróttastarfi vita að árið 2020 var mikil áskorun vegna 

Covid-19 heimsfaraldursins. Erfiðleikarnir þjöppuðu hins vegar Skagamönnum saman eins og 

svo oft áður. Á árinu 2020 hafa iðkendur, þjálfarar og starfsmenn, stjórnarfólk, sjálfboðaliðar 

og stuðningsaðilar Knattspyrnufélags ÍA haldið starfinu gangandi svo að mikill sómi er að. Það 

er á svona tímum sem orð eins og  íþróttabærinn og knattspyrnubærinn fá aukið vægi og 

skilningur eykst á því að íþróttir skipta miklu máli í þroska ungs fólks.  

Akraneskaupstaður er mikilvægur bakjarl Knattspyrnufélags ÍA og það er því sérstaklega 

ánægjulegt að bæjarfélagið tilkynnti í upphafi ársins 2021 áform um að leggja aukið fé til 

íþrótta á Akranesi sem knattspyrnufélagið mun njóta góðs af eins og öll aðildarfélag 

Íþróttabandalags Akraness. Fyrir það ber að þakka þegar árið 2020 er gert upp og horft er 

fram á veginn.  

Strákar og stelpur börðust hetjulega á vellinum sumarið 2020 og margir ungir leikmenn 

öðluðust mikla reynslu sem á eftir að nýtast þeim vel. Sama má segja um þjálfara og 

starfsmenn félagsins sem sýndu mikinn dugnað, metnað og fagmennsku við erfiðar aðstæður 

og þar sem leitað var nýrra leiða í þjálfun og samskiptum við iðkendur í faraldrinum. 

Margt bendir til þess að árið 2021 verði mikil áskorun fyrir Knattspyrnufélag ÍA eins og 

fjölmarga aðra vegna þess að áfram mun Covid-19 faraldurinn hafa bein og óbein áhrif á 

starfið. Þrátt fyrir það er ástæða til að horfa með bjartsýni á knattspyrnusumarið framundan 

m.a. þar sem byggt verður á þeim mikla efnivið uppaldra leikmanna. Framundan eru æfingar 

og undirbúningur fyrir fótboltaárið 2021 og þá þarf Knattspyrnufélag ÍA enn betur en áður að 

ná fram  þeirri mikilvæga kjarna baráttu sem hefur einkennt Skagamenn um langt árabil.  

Starf Knattspyrnufélags ÍA byggir á mikilli samvinnu þar sem samþætta þarf faglegt starf og 

auknar kröfur sem gerðar eru til þjálfara, dómara og starfsmanna og aðkomu sjálboðaliða og 

styrktaraðila að starfinu. Öllu þessu góða fólki sem starfar undir merkjum Knattspyrnufélags 

ÍA bera að þakka fyrir frábær störf á umliðnu ári.  
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Starfsmannamál 

Sigurður Þór Sigursteinsson lét af störfum framkvæmdastjóra í lok mars og ákvað stjórn 

félagsins að ráða Geir Þorsteinsson sem starfaði með Hlina Baldurssyni, skrifstofustjóra, á 

skrifstofu félagsins. Skarphéðinn Magnússon var yfirþjálfari í fullu starfi en auk hans voru 5 

þjálfarar í fullu starfi. Alls störfuðu á annan tug þjálfara hjá félaginu á árinu 2020. 

Þjálfari meistaraflokks karla var Jóhannes Karl Guðjónsson og meistaraflokks kvenna Unnar 

Garðarsson og Aron Ýmir Pétursson . Páll Gísli Jónsson, markvarðaþjálfari meistaraflokks 

karla, og Ingimar Elí Hlynsson, aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla, létu af störfum í lok 

árs.   

 

Stjórn og Barna- og unglingaráð 

Stjórn Knattspyrnufélags ÍA hélt 18 fundi á starfsárinu. Eftir síðasta aðalfund og verkskiptingu 

var stjórn félagsins þannig skipuð (innan sviga hvenær síðast kjörin/n):  

1 Magnús Guðmundsson (2019), formaður,  

2 Heimir Fannar Gunnlaugsson (2020), varaformaður,  

3 Pálmi Haraldsson (2019), gjaldkeri,  

4 Ragnar Þór Gunnarsson (2020), ritari,   

5 Linda Dagmar Hallfreðsdóttir (2020), formaður barna- og unglingaráðs, 

6 Áslaug Ragna Ákadóttir (2019), 

7 Ellert Jón Björnsson (2020), 

8 Hjálmur Dór Hjálmsson (2019), 

9 Jónína Víglundsdóttir (2019). 

Í framkvæmdastjórn sátu Magnús Guðmundsson, Heimir Fannar Gunnlaugsson og Linda 

Dagmar Hallfreðsdóttir. 

 

Stjórn skipaði eftirtalda í meistaraflokksráð: 

Meistaraflokksráð karla 

1 Hjálmur Dór Hjálmsson, formaður, 

2 Ármann Smári Björnsson 

3 Brandur Sigurjónsson 

4 Haraldur Ingólfsson, 

5 Theodór Freyr Hervarsson. 

 

Á síðasta aðalfundi var nafni uppeldissviðs breytt í barna og unglingaráð. Ráðið hélt 14 fundi 

á starfsárinu. Í ráðinu sátu (innan sviga hvenær síðast kjörin/n): 

1 Linda Dagmar Hallfreðsdóttir (2020), formaður, 

2 Sædís Alexía Sigmundsdóttir (2019), ritari, 

3 Jófríður María Guðlaugsdóttir (2019), 

4 Kári Steinn Reynisson (2020), 

5 Ólafur Arnar Friðriksson (2020), 

6 Óskar Hrafn Þorsteinsson (2020 til eins árs), 

7 Rannveig Guðjónsdóttir (2019). 
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Kjörnefnd var skipuð þeim Magnúsi D. Brandssyni formanni, Margréti Ákadóttur og Þórði 

Guðjónssyni.    

 

Á síðasta ári 2020 var stofnað nýtt ráð sem heitir yngriflokkaráð og var það skipað fulltrúum 

tilnefndum af Barna- og unglingaráði. Í ráðinu sátu Kári Steinn Reynisson (tengiliður við 

Barna- og unglingaráð), Berta Ellertsdóttir og Þorsteinn Gíslason. Ráðið starfaði í samstarfi 

við yfirþjálfara yngri flokka KFÍA (Skarphéðinn) sem og formann Barna- og unglingaráðs 

(Linda Dagmar). Hlutverk þessa nýstofnaða ráðs er eftirfarandi: 

a. Að hafa reglubundin samskipti við yfirþjálfara yngri flokka KFÍA um markmið og árangur. 

b. Að hafa ráðgefandi hlutverk í þjálfaramálum. 

c. Að hafa ráðgefandi hlutverk gagnvart samskiptum við foreldra. 

d. Að fylgjast með að gildi KFÍA séu í hávegum höfð. 

e. Að vera barna og unglingaráði KFÍA til ráðgjafar um málefni yngri flokka eftir þörfum. 

f. Að hafa skoðun og áhrif á stefnumótun yngri flokkastarfs KFÍA, sem leitt er af 

yfirþjálfara KFÍA. Rýna stefnu með reglubundnum hætti og veita endurgjöf. 

g. Að fylgja eftir/rýna hlutverk og markmið afreksþjálfunar innan félagsins í samráði við 

framkvæmdastjóra og yfirþjálfara. 
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Fjármál og rekstur  

Knattspyrnufélag ÍA glímdi við erfiðleika í rekstri félagsins á starfsárinu. Félagið þurfti að 

hagræða í rekstri sínum vegna Kórónufaraldurins og umtalsverðs rekstrartaps frá fyrra 

starfsári. Með samstilltu átaki sem fól m.a. í sér launalækkun á öllum sviðum og sölu 

leikmanna félagsins tókst að reka félagið með hagnaði. Rekstrartekjur voru rúmar 210 

milljónir kr. en rekstrargjöld rúmar 207 milljónir kr. sem gerði rekstrarafgang að teknu tilliti 

til fjármagnsliða upp á 2,7 milljónir króna.  

 

Starf yngri flokkanna 

Starf yngri flokkanna gekk heilt yfir mjög vel á árinu 2020. Árið var þó mjög óhefbundið og 

hafið Covid-19 mikil áhrif á æfingar og keppni. Stóru mótin náðu þó að fara fram og ÍA tók 

þátt í Norðurálsmótinu , Orkumótinu og TM mótinu í Eyjum, N1 mótinu á Akureyri, 

Símamótinu í Kópavogi og Rey Cup. Íslandsmótið kláraðist hjá öllum flokkum nema hjá 2.fl. 

karla og kvenna. 2.fl.kv. komst upp úr B deild og B liðs 2.fl.ka. urðu Íslandsmeistarar í keppni 

B liða. Þjálfarar félagsins stóðu sig vel þegar Covid stopp voru og héldu úti heimaæfingum á 

meðan. Þjálfarar KFÍA settu upp heimaæfingasíðu sem iðkendur geta alltaf leitað í til að fá 

hugmyndir að æfingum. 

Samantekt um árangur yngri flokka 2020 

2. flokkur kvenna stóð sig mjög vel í sumar. Stelpurnar enduðu í 2. sæti B-riðils og komumst 

upp í A-deild. Þjálfari liðsins var Aron Ýmir Pétursson og honum innan handar voru Björn 

Sólmar og Unnar. 

2. flokkur karla Stóð sig vel á tímabilinu. Ekki náðist að klára Íslandsmótið né bikarkeppni 

hjá 2.fl.kk þetta árið og endaði A liðið í 5. sæti þegar mótið var blásið af og B liðið enduðu 

efstir og urðu Íslandsmeistarar. Ekkert varð af þátttöku í UEFA Youth league þetta árið en svo 

fór að Ísland fékk ekki lið í keppninni. Þjálfarar flokksins voru Elínbergur Sveinsson og 

Sigurður Jónsson 

3. flokkur kvenna stóð sig vel á tímabilinu. Sameiginlegt lið ÍA og Skallagríms endaði í 4. 

sæti A-riðils. Þær áttu að fara erlendis í sumar í keppnisferð en ekkert varð úr því vegna 

Covid-19. Þjálfarar liðsins voru Aron Ýmir Pétursson og Björn Sólmar Valgeirsson. 

3. flokkur karla stóð sig ágætlega á árinu. Sameiginlegt lið ÍA og Skallagríms endaði í 3. 

sæti B-riðils og B liðið og C lið enduðu í 1. sæti í sínum riðlum og komust í úrslitakeppni. Bæði 

B og C lið komust í úrslitaleik, en báðir leikir töpuðust. 3.fl.ka. fór með 3 lið til keppni á Rey 

Cup. Þjálfarar flokksins voru Fannar Berg Gunnólfsson og Sverrir Mar Smárason 

4. flokkur kvenna stóð sig mjög vel í sumar. Sameiginleg lið ÍA og Skallagríms endaði í 1. 

sæti C-riðils og komst í úrslitakeppni þar sem þær töpuðu fyrir KA í úrslitaleik. Þjálfari liðsins 

var Aldís Ylfa Heimisdóttir.  
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4. flokkur karla var með ágætan árangur í sumar. Strákarnir enduðu í 3. sæti B-riðils. B 

liðið endaði í 3. sæti í sínum riðli og C liðið endaði í 8. sæti í sínum riðli. 4.fl.ka. sendi 3 lið á 

Rey Cup. Þjálfarar flokksins voru Fannar Berg Gunnólfsson og Björn Sólmar Valgeirsson.  

5. flokkur kvenna var með viðunandi árangur á tímabilinu. Stelpurnar enduðu í 12. sæti í 

A-riðli og B liðið endaði í 9. sæti í sínum riðli. ÍA sendi 3 lið til keppni á TM mótið í Eyjum. 

Þjálfari flokksins var Aldís Ylfa Heimisdóttir.  

5. flokkur karla var með viðunandi árangur á tímabilinu. Strákarnir enduðu í 12. sæti í A-

riðli, B liðið endaði í 6. sæti í sínum riðli. C liðið endaði í 5. sæti í sínum riðli og komst í 

úrslitakeppni. Að lokum endaði D liðið í 6. sæti í sínum riðli. 5.fl.ka fór með 4 lið á N1 mótið 

og endaði B lið á að vinna sína keppni. Þjálfarar flokksins voru Arnór Snær Guðmundsson og 

Skarphéðinn Magnússon.  

Fyrir utan Íslandsmótið tóku yngri flokkarnir þátt í fjölda annarra minni móta. Árangur þeirra 

var ávallt með ágætum og krakkarnir lögðu sig fram og gerðu sitt allra besta. Er krökkunum 

og öllum sem að starfinu koma þakkað fyrir frábært samstarf. 

 

 

 

Eftirfarandi tafla sýnir fjölda iðkenda í yngri flokkum árið 2020 hjá Knattspyrnufélagi ÍA: 

   

  KK KVK 

2. flokkur 35 14 

3. flokkur 45 19 

4. flokkur 49 22 

5. flokkur 41 20 

6. flokkur 58 28 

7. flokkur 56 29 

8. flokkur 55 25 

Samtals 339 157 

 

Samtals 496 iðkendur. 
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Norðurálsmótið 2020 

Norðurálsmótið er knattspyrnumót fyrir stráka í 7. flokki og var haldið í 35. sinn á Akranesi 

þetta árið. 

Mótið í ár var haldið með mörgum ströngum reglum sem gefnar voru út af 

heilbrigðisráðaneytinu vegna Covid-19 ástandsins sem skók heimsbyggðina. En engu að síður 

tókst framkvæmd mótsins vel með frábæru fólki sem stóð á bakvið það og ekki skemmdi 

veðrið fyrir sem var með besta móti. Það voru rúmlega 1200 keppendur sem tóku þátt í 

mótinu og öttu kappi í knattspyrnu dagana 18.-21. júní. 

Nýjung var prufukeyrð á þessu móti í ár sem fólst í því að á fimmtudeginum 18. júní var 

hraðmót fyrir 8. flokk stelpna og stráka. Það voru u.þ.b. 300 iðkendur sem tóku þátt í því og 

var mikil gleði þar við völd. 

Mikill fjöldi fólks lagði leið sína á mótið þetta árið þrátt fyrir þær reglur sem voru í gildi á 

þessum tíma og má með sanni segja að það hafi gengið frekar vel að fylgja þeim reglum eftir. 

Svona mót er ekki hægt að halda nema með öllu því fólki sem leggur á sig mikla vinnu svo 

þetta fari sem best fram. Ekki má gleyma þeim styrktaraðilum sem léku mikilvæg hlutverk í 

þessu öllu saman svo þetta myndi ganga sem allra best en fyrirtækið Norðurál er 

aðalstyrktaraðili mótsins eins og nafnið gefur til kynna. 
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Stínubikarinn og Donnabikarinn 

Stínubikarinn var afhentur í fyrsta sinn haustið 2015 á lokahófi yngri flokka og er hann 

farandbikar fyrir efnilegasta leikmann yngri flokka kvenna. Stínubikarinn 2020 fékk Dagbjört 

Líf Guðmundsdóttir en hún er 16 ára miðju- og varnamaður sem stóð sig vel með 3. flokki  

og 2. flokki kvenna.  

Stínubikarinn er nefndur í höfuðið á Kristínu Aðalsteinsdóttur, Stínu, sem er fyrsta 

landsliðskona ÍA. Kristín var burðarás í liði ÍA í kringum 1980 og lék sinn fyrsta landsleik árið 

1981 og alls 3 landsleiki á árunum 1981-1982. Stínubikarinn á að vera hvatning til ungra 

stelpna að stefna hátt og vinna sér sæti í meistaraflokki ÍA og landsliðinu eins og Stína gerði 

á sínum tíma. Gefandi bikarsins er fyrirtækið Þorgeir og Ellert hf. 

Donnabikarinn var einnig afhentur efnilegasta leikmanni yngri flokka karla á lokahófi. 

Donnabikarinn var fyrst afhentur árið 1983. Donnabikarinn var gefinn af fjölskyldu Donna, 

sem hét fullu nafni Halldór Sigurbjörnsson, en hann var burðarás í fyrsta Gullaldarliði 

Skagamanna. Hann lék 110 leiki fyrir Skagamenn og skoraði 40 mörk, en einnig lék hann 8 

landsleiki fyrir Íslands hönd.  

 

Að þessu sinni hlaut Ólafur Haukur Arilíusson Donnabikarinn en hann er 16 ára miðju- og 

varnamaður.  Hann spilaði að mestu með 3. flokki karla en tók þátt í leikjum með 2. flokk 

karla.  
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Meistaraflokkur karla 

 
Meistaraflokkur karla lék í Pepsi Max deildinni sumarið 2020 og endaði í 8. sæti deildarinnar 

eftir vægast sagt skrítið tímabil sem var flautað af eftir 18 umferðir. Liðið spilaði oft á köflum 

virkilega góðan fótbolta og ungt lið Skagamanna er reynslunni ríkari eftir þetta tímabil og 

munu koma reyndara til leiks á árinu í deild þeirra bestu.   

  

Þjálfari liðsins er Jóhannes Karl Guðjónsson. 

   

Meistaraflokkur karla lék samtals 29 formlega leiki á árinu, í fótbolti.net mótinu sem liðið 

vann, Lengjubikar, Mjólkurbikar og Pepsi Max deildinni. 

Að meðaltali komu um 481 áhorfendi á heimaleiki meistaraflokks karla og samtals voru 

áhorfendur á heimaleikina sumarið 2020 um 4330 talsins. Covid-19 hafði mikil áhrif á aðsókn 

á leiki, ýmist í formi fjöldatakmarkana eða áhorfendabanns. 
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Meistaraflokkur kvenna  

. 

Meistaraflokkur kvenna spilaði í Lengjudeildinni sumarið 2020 og endaði í 8. sæti deildarinn. 

Liðið átti marga góða leiki í sumar og þetta unga lið ÍA mun koma sterkara til leiks  á komandi 

sumri. 

  

Þjálfarar liðsins eru Unnar Þór Garðarsson og Aron Ýmir Pétursson.  

  

Meistaraflokkur kvenna lék samtals 26 leiki á árinu 2020, í Faxaflóamótinu, Lengjubikar, 

Mjólkurbikar og Lengjudeildinni. Covid-19 hafði mikil áhrif á aðsókn leikja og sumir leikir voru 

leiknir án áhorfenda.  

 

Landsliðsverkefni 

Fulltrúar Knattspyrnufélags ÍA í landsliðsverkefnum 2020 

Stefán Teitur Þórðarson og Bjarki Steinn Bjarkason léku með U21 landsliði karla sem vann sér rétt til að 

leika í lokakeppni EM 2021. 

Aníta Ólafsdóttir lék með  U17  landsliði kvenna  í  vináttulandsleik.
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Dómarar og dómgæsla 

Á árinu 2020 störfuðu 17 dómarar fyrir Knattspyrnudómarafélag Akraness (KDA). Samtals 

dæmdi þessi hópur dómara hundruð leikja fyrir ÍA og KSÍ. ÍA á tíu dómara sem starfa í efstu 

deildum KSÍ. Þetta er milliríkjadómarinn Ívar Orri Kristjánsson og milliríkjaaðstoðardómarinn 

Egill Guðvarður Guðlaugsson og landsdómararnir Elvar Smári Arnarsson, Guðmundur 

Valgeirsson, Helgi Ólafsson, Helgi Sigurðsson, Jónas Geirsson Steinar Berg Sævarsson, Sveinn 

Þór Þorvaldsson og Þórður Már Gylfason. Alls eru 16 dómarar sem starfa fyrir KSÍ frá ÍA, þar 

af tveir eftirlitsmenn og þykir það mjög gott frá ekki stærra bæjarfélagi en Akranes er.  

Ákveðin kynslóðaskipti eru í dómaramálum hjá KDA/ÍA og hafa nokkrir reynsluboltar lagt 

flautuna, flöggin og spjöldin á hilluna hjá KDA/ÍA og er þeim þakkað kærlega fyrir sín störf í 

þágu knattspyrnunnar í gegnum tíðina. Þar má nefna Jónas Geirsson, Halldór Breiðfjörð, 

Steinar Berg, Guðmund Valgeirsson, Egill Guðvarð og Valgeir Valgeirsson. Þó munu einhverjir 

halda áfram að starfa fyrir KSÍ. 

 

 

Heimasíða og samfélagsmiðlar 
Heimasíða félagsins, fésbókarsíða, Instagram og Twitter eru mikilvægir miðlar til að koma 

upplýsingum um starfið til fjölmargra áhugasamra dag hvern. Stöðugt er unnið að því að gera 

betur við miðlun upplýsinga til stuðningsmanna og samfélagsins í heild en þróun á sviði 

upplýsingatækni og samfélagsmiðla er mjög ör og kröfur breytast sífellt.  

 

Heimasíða félagsins www.ia.is/kfia/ hefur tekið breytingum og er lifandi vettvangur fyrir 

félagsmenn til að fylgjast með fréttum af liðum og leikmönnum félagsins.  

Ný heimasíða Norðurálsmótsins http://www.norduralsmot.is/ var sett í loftið 2019.  

 

http://www.ia.is/kfia/
http://www.norduralsmot.is/
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Styrktaraðilar 
Alls eru þeir lögaðilar sem styrkja Knattspyrnufélag ÍA með ómetanlegum hætti um 100 talsins 

en þeir 16 stærstu eru eftirtaldir: 
 

Akraneskaupstaður Norðurál ehf. 

Brim hf. Margt Smátt 

Safalinn ehf. (Errea) HB Grandi hf. 

Íslandsbanki hf. Bónus 

Verslunin Nína ehf. Olíuverslun Íslands hf. 

Höldur - Bílaleiga Akureyrar Stay West / Ritari.is 

Ölgerðin Sterkir Skagamenn 

ÞÞÞ Club 71 

 

 

Hópurinn Sterkir Skagamenn, sem stofnaður var vorið 2018, lagði félaginu til allar sínar tekjur 

en þeirra var aflað með árgjaldi. Sterkir Skagamenn hittast í fundarsalnum á Jarðarsbökkum 

fyrir heimaleiki til að spjalla og styðja liðið. 
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Aðalfundur og viðurkenningar 2020 

Aðalfundur Knattspyrnufélags ÍA var haldinn þann 18. febrúar 2020 og var um hefðbundin 

aðalfundarstörf að ræða.  

 

Á aðalfundinum veitti Knattspyrnufélag ÍA eftirtöldum gullmerki og heiðursviðurkenningar 

félagsins: 

 

Gullmerki: 

 

Laufey Sigurðardóttir 

Landsliðskona og leikmaður ÍA á árabilinu 1991-1998 með 47 mörk í 97 leikjum í 

meistaraflokki. Lék 18 A landleiki fyrir Ísland.  

 

Jón Alfreðsson 

Fyrirliði Skagaliðsins á árabilinu 1966-1982 og einn leikjahæsti leikmaður þess með 365 

leiki og 30 mörk. Lék einnig 4 landsleiki með A landsliði Íslands. 

 

Heiðursviðurkenningar: 

 

Helena Rut Steinsdóttir 

Fyrir dygg störf í þágu kvennaknattspyrnunnar á Akranesi. 

 

Kjartan Kjartansson 

Einn dyggasti stuðningsmaður ÍA var á spítala eftir slys, honum var þakkaður tryggur 

stuðningur við félagið og sendar kveðjur á sjúkrabeð  
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Að lokum 
 

Þrátt fyrir að árið 2020 hafi verið þungt í skauti vegna Covid-19 heimsfaraldursins þá eru 

mörg jákvæð teikn á lofti fyrir knattspyrnuna á Akranesi. Staðan í rekstri Knattspyrnufélags 

ÍA er í góðu jafnvægi og allt starfið einkennist af metnaði og fagmennsku. Það eru líka afar 

jákvætt að Akraneskaupstaður hefur ákveðið að auka framlög til íþróttafélaga í bænum og að 

hefja byggingu íþróttahúss á Jaðarsbökkum þar sem verða m.a. búningsklefar og 

vinnuaðstaða fyrir Knattspyrnufélag ÍA.  Framtíðin er því björt fyrir knattspyrnuna á Akranesi 

en áfram þarf úthald, samstöðu og þrautseigu til að ná settum markmiðum. 

Eftir sjö ár sem formaður Knattspyrnufélags ÍA hefur undirritaður ákveðið að stíga til hliðar. 

Það hefur verið mikill heiður og ánægja að sinna starfi formanns félagsins og upp úr standa 

frábær kynni og samvinna við fjöldan allan af Skagamönnum með ÍA hjartað á réttum stað.  

Knattspyrnufélag ÍA er magnaður klúbbur með mikla sögu sem sameinar Skagamenn nær og 

fjær.  

Takk fyrir mig og áfram ÍA! 

 

Magnús Guðmundsson,  

fráfarandi formaður Knattspyrnufélags ÍA 


