


ALMENNT 
 

 Starf yngri flokka Ha ar fer e ir Vegvísi og lögum kna spyrnudeildar Ha ar á hverjum ma. 
Þá skal stefnum íþró afélagsins Ha ar fylgt í hvívetna. 

 Gildi kna spyrnudeildar Ha ar eru vinnusemi, virðing, vilji, agi og gleði. 
 

TENGLAR  
 

 Hver flokkur skal kjósa að lágmarki tvo tengla í byrjun október ár hvert. Leitast skal við að einn 
tengill komi frá yngri árgangi og einn frá eldri árgangi. Skal sá sem er fyrir yngri árgang vera
kjörinn l 2ja ára.  

 Tenglar stjórnar málefnum síns flokks á milli aðalfunda.  
 Helstu verkefni eru:  
o Tenglar halda utan um áraflanir og árútlát flokksins.  
o Tenglar halda utan um iðkendaskrá viðkomandi flokks, í samvinnu við þjálfara flokksins og sér 

um, í samráði við stjórn tenglaráðs yngri flokka, um e irfylgni þess að iðkendur séu ré lega 
skráðir í flokkinn. 

o Tenglar sjá um að ákvarðanir tenglaráðs séu virtar í starfi flokksins.  
o Tenglar sjá um undirbúning æfinga- og keppnisferða síns flokks í samvinnu við þjálfara.  
o Tenglar úthluta verkefnum l foreldra iðkenda síns flokks.   
o Tenglar annast skipulagningu félagslegra viðburða flokksins.  
o Tenglum er óheimilt að skuldsetja flokkinn.  
o Tenglar skulu sjá um að vinna uppgjör rekstrarárs flokksins og senda gjaldkera yngri flokka fyrir

í byrjun október ár hvert.  
o Tenglar skulu deila hagnaði rekstrarársins niður á iðkenda ölda flokksins í lok rekstarárs og 

skal afgangur skiptast jafnt hlu allslega milli árganga. (Dæmi: Ef iðkendur eru 14, þ.e. 6 af 
yngra ári en 8 af eldra ári og tekjuafgangur er 20.000 kr., þá er reikningsaðferðin þessi. 
20.000/14*8 annars vegar vegna eldra árs og 20.000/14*6 vegna yngra árs. Það verða því 
11.429 kr. sem flytjast upp með eldra árinu en 8.571 kr. verður e ir í flokknum vegna yngra 
ársins). Standi sérstaklega á má víkja frá þessari reglu að höfðu samráði við stjórn tenglaráðs 
yngri flokka. 

o Séu l staðar ármunir umfram 50.000 kr. við lok rekstrarárs, vegna áraflana iðkenda, skal 
hún lögð inn á ferðasjóðsreikninga viðkomandi árganga vegna 3. flokks ferðar og vera 
sundurliðuð e ir nöfnum iðkenda. 

o Fjáraflanir hjá yngri flokkum kna spyrnudeildar Ha ar mynda aldrei ré  l útborgunar hjá 
einstökum iðkendum.  

o Tenglar skulu sjá um að Vegvísir yngri flokka kna spyrnudeildar Ha ar sé virtur í starfi 
flokksins.  

o 7. flokkur er undanþeginn því að skila reikningi flokksins milli ára með inneign að upphæð 
50.000 kr. 

 
TENGLARÁÐ  
 

 Tenglaráð er skipað tveimur tenglum frá hverjum flokki. Hver fulltrúi hefur ei  atkvæði í 
tenglaráði, ef l atkvæðagreiðslu kemur, en einungis tveir fulltrúar hvers flokks hafa 
atkvæðisré .  

 Á fyrsta fundi hvers starfsárs kýs tenglaráð sér 3-5 manna stjórn l eins árs í senn og skal stjórn 
skipta með sér verkum.  

 Tenglaráð skal funda reglulega, að jafnaði kl. 18:00 annan miðvikudag hvers mánaðar.  
 Tenglaráð er æðsta stjórn yngri flokka kna spyrnudeildar Ha ar á milli aðalfunda.  
 Tenglaráð endurskoðar Vegvísi yngri flokkar kna spyrnudeildar Ha ar ef þörf krefur, að 

fengnum llögum frá stjórn tenglaráðs eða öðrum aðilum.  







STJÓRN TENGLARÁÐS  
 

 Stjórn skal kjósa sér formann l eins árs og skipta með sér verkum.  
 Stjórn tenglaráðs skipar tvo meðlimi tenglaráðs í stjórn kna spyrnudeildar Ha ar.  
 Stjórn skal funda reglulega og skal sjá um rekstur yngri flokka kna spyrnudeildar Ha ar.  
 Meðal verkefna eru samningagerð og slit samninga við þjálfara og aðra starfsmenn eða

verktaka, verkstjórn, skipulag innheimtu æfingagjalda og árreiða yngri flokka 
kna spyrnudeilda Ha ar.  

 Stjórn tenglaráðs vinnur að lausn agamála með yfirþjálfara.  
 
AÐALFUNDUR TENGLARÁÐS  
 

 Aðalfundur skal haldinn í október ár hvert. Hann markar lok starfsárs.  
 Á aðalfundi skal leggja fram ársreikning yngri flokka.  
 Tenglar skulu hafa ei  atkvæði hver á aðalfundi, ef ei hvað er borið fram l samþykktar. Hver 

flokkur hefur þó að hámarki 2 atkvæði.  
 
YFIRSTJÓRN KNATTSPYRNUDEILDAR HATTAR  
 

 Yfirstjórn kna spyrnudeildar Ha ar er skipuð þremur l fimm aðilum, formanni 
kna spyrnudeildar, 1-2  fulltrúum úr rekstrarfélagi eða meistaraflokksráði og 1-2 fulltrúum úr 
tenglaráði yngri flokka. 

 Yfirstjórn sér um samskip  milli yngri flokka félagsins og meistaraflokka og sker úr 
ágreiningsmálum.  

 Yfirstjórn er ve vangur skoðanaskipta og jafnvel ákvarðanatöku um mál sem snerta 
sameiginlega hagsmuni allra flokka Ha ar í kna spyrnu.  

 
ÞJÁLFARAR  
 

 Yfirþjálfari ber faglega ábyrgð á kna spyrnulegu starfi yngri flokkanna.  
 Kjör þjálfara eru samkvæmt skriflegum samningi hverju sinni.  
 Þjálfarar skulu halda æfingabókhald og mæ ngalista fyrir hvern flokk og senda reglulega 

nafnalista l stjórnar tenglaráðs.  
 Þjálfarar eru andlit deildarinnar út á við. Þeir skulu klæddir í íþró afatnað á æfingum, vera 

stundvísir og sýna öllum iðkendum deildarinnar go  viðmót.  
 Þjálfarar skulu hafa Vegvísi yngri flokka kna spyrnudeildar Ha ar að leiðarljósi og vinna 

samkvæmt stefnu félagsins.  
 Þjálfari skal í samráði við yfirþjálfara sjá l þess að hver flokkur og einstakir iðkendur hafi 

verkefni við hæfi.  
 
ÆFINGAR OG KEPPNI  
 

 Sömu grunnreglur gilda um allar æfinga- og keppnisferðir á vegum deildarinnar.  
 Tenglar og þjálfari halda utan um ferða lhögun flokksins.  
 Á hvert kna spyrnumót sem farið er á, skal æ ð hafa þjálfara, fararstjóra og liðstjóra með 

hverju liði, svo sem kostur er.  
 Þegar félagið skráir lið á mót skal þjálfari leitast við að skrá öll lið flokksins í styrkleikaflokk 

miðað við að iðkendur  fái verkefni við hæfi.  
 Iðkandi hjá yngri flokkum kna spyrnudeildar Ha ar skal æfa með þeim flokki sem aldur hans 

segir l um.  



ÁBENDINGAR TIL IÐKENDA  
 

 Vertu stundvís og mæ u á ré um ma. 
 Vertu ávallt jákvæð/ur og í góðu skapi á æfingum og leikjum því það er gaman í fótbolta.  
 Virtu ákvarðanir dómara eða þjálfara. Vertu kurteis, jafnt við mótherja sem samherja.  
 Leggðu þig ávallt alla/n fram.  
 Taktu sigri og tapi með hógværð og jafnaðargeði.  
 Hjálpaðu samherjum í keppni og æfingum eins og kostur er.  
 Gakktu vel um búningsklefa, íþró asal og íþró avöll, bæði á æfingum og í keppni.  
 Sýndu Ha arbúningnum og eins Ha arfánanum, virðingu og góða umgengni.  
 Iðkendur eru í fótbolta fyrir sjálfa sig af því að það er hollt og skemm legt 

 
ÁBENDINGAR TIL FORELDRA  
 

 Skráið iðkendur manlega l æfinga í Sportabler. Sama á við aðra viðburði. 
 Mæ ð á leiki og e.t.v. á æfingar. Iðkendur æskja þess.  
 Hrósið öllum iðkendum á meðan á æfingum, leik eða keppni stendur. Hvetjið iðkendur bæði 

þegar vel gengur og ekki síður þegar á mó  blæs. Ekki gagnrýna þau.  
 Hafið áhrif og hvetjið iðkendur l þá töku. Ekki þvinga þau. Freis ð þess að hafa þá töku í 

leikjum og mótum í forgangi e ir því sem kostur er. 
 Virðið skráningarfrest iðkenda á mót 
 Lei ð e ir ré um og skynsamlegum útbúnaði. Ekki gera of miklar kröfur.  
 Sýnið starfi félagsins virðingu. Verið virk á foreldrafundum þar sem umræður fara fram um

starfið í félaginu. Þar er ykkar ve vangur.  
 Verið virk í starfi flokksins, áröflunum, akstri og öðrum verkefnum.  
 Takið virkan þá  í verkefnum sem foreldrar skipta með sér á kna spyrnumótum.  
 Sé iðkandi í 5. flokk eða yngri sendur án foreldris á kna spyrnumót skulu foreldrar útvega 

honum ábyrgðaraðila á mó nu, t.d. annað foreldri í flokknum. 
 Vakin er athygli foreldra á því að kna spyrnudeild Ha ar er ekki með slysatryggingu.  
 Virðið ákvarðanir þjálfara og reyni að s lla samskiptum utan æfinga ma í hóf. Forföll á æfingar 

skal lkynna með því að merkja við á Sportabler.  
 Þjálfarar bera ábyrgð á skipulagi og framkvæmd æfinga. Þeir bera jafnframt ábyrgð á skipulagi 

og upps llingum leikmanna fyrir keppni. Foreldrar eru beðnir að virða það.  
 Á mótum og í leikjum eiga foreldrar að vera í áhorfendastæðum, en ekki á hliðarlínu hjá

þjálfurum og varamönnum.  
 Hafi foreldrar athugasemdir varðandi starfið þá ber þeim að snúa sér l þjálfara, yfirþjálfara 

eða tengla viðkomandi flokks. Athugasemdir skulu vera rökstuddar, helst skriflegar, og skal 
komið l stjórnar tenglaráðs sem skal taka þær fyrir innan 3ja vikna frá því þær berast henni  

 
AGAREGLUR YNGRI FLOKKA HATTAR Í KNATTSPYRNU  
 

 Regla 1 Iðkanda ber að hlusta á þjálfara og fara e ir fyrirmælum hans.  
 Regla 2 Iðkanda ber að koma fram við þjálfara, dómara og aðra iðkendur af kurteisi og virðingu.

Fari iðkandi ekki e ir ofangreindum reglum skulu þjálfarar beita neðangreindum viðurlögum.  
 Viðurlög 1 Þjálfari vísar iðkanda á bekkinn þar sem hann skal bíða, þar l að þjálfari heimilar

honum að taka a ur þá . Samskip  við foreldra: allar ekki á nein samskip  við foreldra af hálfu 
þjálfara. Ef um ítrekuð lvik er að ræða skal ha  samband við foreldra.  

 Viðurlög 2 Þjálfari vísar iðkanda af æfingu en iðkanda er heimilt að koma á næstu æfingu. 
Samskip  við foreldra: Þjálfari lætur foreldra vita með tölvupós  eða stu u símtali, en ekki er 
þörf á ítarlegum umræðum á milli foreldra og þjálfara.  



 
 Stefnur yngri flokka Ha ar

 

 
Að skila að minnsta kos  90% iðkenda upp í næsta flokk fyrir ofan 

Að allir fái verkefni við hæfi óháð aldri eða kyni 

Að lögð sé áhersla á framfarir einstaklinga 

Að iðkendur beri virðingu fyrir samherjum, mótherjum, dómurum og félaginu okkar 

Að hafa vel menntaða þjálfara í öllum flokkum 

Að bjóða upp á markvissa og skipulagða kna spyrnuþjálfun í öllum flokkum 

Að kenna iðkendum að með góðri ástundum og þrautseigju nái þeir árangri 

Að tekið sé llit l mismunandi þarfa iðkenda  

Að afreksfólki séu vei  tækifæri l þess að vaxa og dafna 

Að hópefli verði hlu  af þjálfunarferlinu 

Að iðkendur læri hegðunar- og siðareglur sem gilda innan íþró arinnar 

 Að stuðla að öflugum stuðningi foreldra og forráðamanna við starf félagsins 

Að iðkendur læri að vera hlu  af liðsheild og beri virðingu fyrir öllum sem að íþró nni koma 

Að vinna e ir stefnum yngri flokka, stefnuyfirlýsingu KSÍ og afreksstefnu KSÍ 

                            Að rekstur félagsins sé rekinn með æfingagjöldum og áröflunum 



TENGLARÁÐ YNGRI FLOKKA ÁRIÐ 2021-2022

Engir tenglar eru fyrir 8. flokk karla og kvenna, heldur sinna þjálfara utanumhaldi

7. flokkur kvenna 
Elísabet Tómasdó r og Jóna Björt/Þorsteinn

7. flokkur karla 
Kolbjörg Lilja Benediktsdó r og Andri Guðlaugsson

6. flokkur kvenna 
Þóra Birgit og Elín Adda/Reynir

6. flokkur karla 
 Guðmundur Birkir, Nigar Khaligova og Jói Harðar

5. flokkur kvenna 
Anna Dóra Helgadó r og Katrín Einarsdó r

5. flokkur karla 
Auður Dögg Pálsdó r, Sigríður Klara og Gyða Dögg

4. flokkur kvenna 
Borghildur Sigurðardó r og Eyrún Björk

4. flokkur karla 
Alda Ósk Harðardó r og Steinunn Björg Þórhallsdó r

3. flokkur kvenna 
Katrín Einarsdó r og Sigfríð Margrét  Bjarnadó r 

3. flokkur karla 
Sigrún Hólm og Aðalheiður Árnadó r



Aðalþjálfarar
Sigríður Baxter 7.fl kk, 7.fl kvk, 8.fl kk, 8.fl kvk
Ljubisa Radovanovic 3.fl kk, 4.fl kvk, 6.fl kk
Þórarinn Máni Borgþórsson 5.fl kvk
Petar Mudresa 3.fl kvk, 5.fl kk, styrkarþjálfari
Gunnar Einarsson 6.fl kvk, 6.fl kk
Aðstoðarþjálfarar
Jónas Pétur Gunnlaugsson 8.fl kk, 8.fl kvk
Arnór Magnússon 8.fl kk, 8.fl kvk
Lillý Viðarsdó r 7.fl kk, 8.fl kk, 8.fl kvk
Rósey Björgvinsdó r 7.fl vk
Róbert Þormar Skarphéðinsson 6.fl kk, 7.fl kvk
Arnór Davíðsson 6.fl kk
Eyþór Magnússon 7.fl kk
Þór Albertsson 5.fl kvk
Hrafn Sigurðson 7.fl kk
Viktor Óli Haraldsson 7.fl kk

siggabaxter1@hotmail.com ljuba@simnet.is to borgthors@gmail.com pmudresa@gmail.com gunnar03@me.is

Elsa Arney Helgadó r, formaður

Hafþór Atli Rúnarsson, gjaldkeri

Þórarinn Máni Borgþórsson, ritari

Ágúst Þór Margeirsson, meðstjórnandi 

Magnfríður Ólöf Pétursdó r, meðstjórnandi


