
 

Til ÍT ráðs Reykjanesbæjar 
 
Knattspyrnududeild Keflavíkur óskar eftir aukningu á æfingatímum fyrir iðkendur deildarinnar yfir 
vetrartímann 2019 - 2020. 
Gert er ráð fyrir því að iðkendur á vegum knattspyrnudeildar Keflavíkur verði um 600 næsta vetur, en 
deildin gerir út lið í öllum flokkum karla og kvenna í Íslandsmót og öll helstu mót sem haldin eru víða um 
landið. Aðstaða til knattspyrnuiðkunar og þjálfunar er þ.a.l.  grundvallar atriði fyrir vöxt og viðgang 
knattspyrnunnar í sveitarfélaginu.  
 
Síðastliðinn vetur stóð knattspyrnudeild Keflavíkur fyrir 46 skipulögðum æfingum í Reykjaneshöllinni í 
hverri viku. Auk þess stóð deildin fyrir 10 skipulögðum æfingum til viðbótar utan Reykjaneshallar. Þá var 
töluvert að deildinni þrengt og því blasir það við að aðstöðuskortur mun takmarka starfsemina 
deildarinnar næsta vetur nema að fundinn verði leið til úrbóta. 
 
Við viljum vinsamlega benda á það að ef notuð er sama aðferðarfræði sem viðhöfð var við gerð skýrslu 
VSÓ um nýtingu Reykjaneshallar kom m.a. í ljós að nýting Keflavíkur á Reykjaneshöllinni í nóvember s.l. 
var á bilinu frá 25 einingar til 111 einingar, og að meðaltali 63 einingar skv. reiknisaðferðum sem VSÓ 
notaði í skýrslu sinni.  Á 33 æfingum í Reykjaneshöllinni var nýting Keflavíkur talsvert yfir efri mörkum 
nýtinga, sem eru 45 einingar skv. viðmiði 2 í skýrslu VSÓ. Þessi vísbending með aðferðarfræði VSÓ 
undirstrikar það sem áður hefur komið fram hjá deildinni að aðstaða til knattspyrnuiðkunar félagsins yfir 
vetrartímann hefur takmarkandi áhrif á starfið. 
 
Við óskum því eftir viðræðum við ÍT ráð um leiðir til úrbóta og viljum sérstaklega benda á eftirfarandi 
möguleika í því: 

1. Fjölga æfingatímum Keflavíkur í Reykjaneshöllinni frá kl. 15.00 til kl. 21.00 
2. Veita Knattspyrnudeild Keflavíkur sérstakann styrk til ráðningar á fleiri þjálfarum í fullt starf svo 

að hægt verði að nýta Reykjaneshöllina betur fyrir kl. 15.00 á daginn. 
3. Byggingu á gervigrasvelli á félagssvæði Keflavíkur (gamla malarvellinum) 
4. Styrk til að mæta auknum kostnaði við æfingar utan Reykjaneshallar. 

 
Þar sem skipulag starfseminnar næsta vetur stendur nú hvað hæst, þá óskar deildin eftir fundi með ÍT 
ráði við fyrsta tækifæri svo að hægt verði að kynna vetrarstarfið í október. 
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