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Skýrsla þessi er unnin til þess að taka saman helstu staðreyndir um fótboltanámskeið sem 

haldið var á Ásbrú í Reykjanesbæ þar sem helsta markmið námskeiðsins var að virkja börn á 

Ásbrú. Þá var sérstök áhersla lögð á að virkja innflytjendur og börn af erlendum uppruna til 

þátttöku á námskeiðinu, kynna þau fyrir íþróttinni og reyna að fá sem flesta inn 

í knattspyrnustarfið að námskeiði loknu. 

 

Undirbúningur 

Námskeiðið stóð yfir í 5 vikur eða frá 29.júní til 29.júlí. Æfingar fóru fram tvisvar í viku, 

á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 13:00 til 14:00. 

Námskeiðið var opið öllum börnum frá aldrinum 6-12 ára en lögð var áhersla á að fá börn af 

erlendum uppruna til að mæta. 

Við útbjuggum bækling sem innihélt allar upplýsingar um námskeiðið á þremur 

tungumálum: íslensku, ensku og pólsku. Bæklingnum var dreift í allar íbúðir á Ásbrú og 

einnig í flestar verslanir og íþróttamannvirki á Suðurnesjum.  Auglýsing fyrir námskeiðið 

var birt á öllum samfélagsmiðlum 

Knattspyrnudeildar Keflavíkur og á 

helstu hópa Reykjanesbæjar á Facebook. 

Í bæklingnum var námskeiðið auglýst 

sem einfaldar fótboltaæfingar þar sem 

lagt yrði áherslu á að kynnast íþróttinni 

og að hafa gaman. 

Enginn formleg skráning var á 

námskeiðið, börnin mættu á auglýsta 

æfingatíma en þetta var gert til þess að 

hafa ferlið eins einfalt og mögulegt var 

og svo að sem flestir myndu mæta.  

Námskeiðið bar engan kostnað fyrir 

iðkendur. Einnig fór undirbúningur í að 

gera Ásbrúarvöll kláran þar sem engin 

umhirða hafði verið á vellinum seinustu 

árin og hófst mikil vinna við að koma vellinum í gott ásigkomulag fyrir námskeiðið og 

almenning Reykjanesbæjar til notkunar. 
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Völlurinn 

 Námskeiðið fór fram á fótboltavellinum á Ásbrú og fór mikil vinna í að undirbúa og viðhald 

á vellinum. Völlurinn var í mjög slæmu standi þegar við tókum við honum og hafði völlurinn 

ekki verið snertur síðustu ár. Farið var í að tæta jarðveginn vegna þess hve mikið var af mosa 

og dauðum jarðvegi í vellinum. Allur völlurinn var sandaður með hágæða sandi, borinn áburður 

og gataður með götunarvél til auka súrefnisflæði í grasrótinni, hann var sleginn tvisvar í viku 

og málaður einu sinni í viku. Völlurinn er frekar falinn og illa merktur þannig að 

Knattspyrnudeildin útbjó sérstök skilti til að auðvelda fólki að finna völlinn og voru þau sett 

hjá Sporthúsinu og við völlinn með örvum til að vísa á völlinn. 

Eldri knattspyrnumörk voru löguð og einnig komu ný á völlinn ásamt að ný net voru  sett í öll  

mörk. Knattspyrnudeild Keflavíkur skaffaði bolta, vesti, keilur og annan nauðsynlegan 

búnað fyrir æfingarnar.  

Safnað var saman takkaskóm úr ýmsum áttum og þeim börnum sem ekki áttu takkaskó voru   

gefnir skór ef þau vildu og undir lok námskeiðsins voru allir krakkar komnir í fótboltaskó.  

Völlurinn fyrir yfirhalningu  

         

Völlurinn eftir yfirhalningu 
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Námskeið  

Námskeiðið hófst þann 29.júní og mæting var góð á fyrstu æfinguna en hátt í 30 börn mættu.  

Æfingin hófst á nokkrum leikjum, stórfiskaleik og fleiri eltingaleiki til að hita upp og fá börnin 

til að opna sig. Síðan var hópnum skipt upp í þrjú lið, tvö liðin spiluðu við hvort annað og 

þriðja liðið var í skotæfingu á meðan. Þannig enduðu öll liðin á að spila við hvort annað 

og fara í skotæfingu. Í lok æfingar var farið í vítakeppni þar einn vítakóngur var krýndur í 

hverju liði.  

Flestar æfingarnar voru með þessu sniði það er að segja upphitun í formi leikja, hópnum skipt 

í þrjú lið, spil og mismunandi skotæfingar.  

Mætingin var góð á flestar æfingarnar, mest verið að mæta 26 og fæst 15. Þegar hápunktur 

sumarfrís stóð yfir.   

Móttökur barnanna voru góðar og flest hafa þau verið að skemmta sér vel. Mörg barnanna 

komu til leiðbeinanda yfir tíma námskeiðsins til þess að tjá honum hversu gaman þeim fannst 

á námskeiðinu og áhuga sinn á að halda áfram í knattspyrnu að námskeiði loknu.  

Þátttakendur  

Í heildina voru um 30 börn sem mættu að minnsta kosti á eina æfingu á námskeiðinu, það var 

sami hópur af 10 börnum sem mættu á allar æfingarnar, sumir mættu á eina æfingu og komu 

ekki aftur, aðrir voru að mæta á flestar æfingar. Einhverjir mætti fyrstu vikuna og mættu síðan 

ekkert aftur fyrr en eftir þrjár vikur.  

Í grunninn voru þetta sömu 10 börnin sem mættu alltaf og mismunandi hvernig hinir dreifðust 

á æfingarnar.  
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Meirihluti af börnunum sem tóku þátt í námskeiðinu voru drengir, eða um 80% og um 20% 

voru stúlkur.  

Flest börnin sem mættu voru af íslenskum eða pólskum uppruna, einnig voru börn frá: Kína, 

Filipseyjum, Afríku og Bandríkjunum.  

Meðalaldur barna á námskeiðinu var á milli 9 til 11 ára, langflestir voru á þessum aldri, yngstu 

börnin voru á sjötta aldurs ári og þau elstu voru þrettán ára.  

Eftirfylgni  

Börnunum var bent á að ef þau vildu halda áfram að æfa fótbolta, þá gætu þau æft með 

Knattspyrnudeild Keflavíkur.  

Haft var samband við foreldra og athugað með áhuga þeirra á að skrá börnin á 

knattspyrnuæfingar með Keflavík.  

Kynntur var  fyrir þeim æfingatímar, samgöngur til og frá æfingarstað, æfingargjöld og 

hvatagreiðslur.  

Engin af börnunum á námskeiðinu æfðu knattspyrnu með Keflavík fyrir námskeiðið.  

Skrifstofa Keflavíkur mun svo einnig hafa samband við foreldra aftur að námskeiði loknu. 

Knattspyrnudeild Keflavíkur hefur tekið ákvörðun um að  bjóða öllum þeim börnum sem 

mættu á námskeiðið að æfa með yngri flokkum Keflavíkur þeim að kostnaðarlausu fram að 

áramótum.  

 

Lokaorð  

Námskeiðið gekk vel í heild sinni og fór mæting fram úr væntingum 

umsjónarmanns. Töluverðan lærdóm er hægt að draga af námskeiðinu. Þar má helst nefna a 

betra hefði verið að aldurskipta hópnum þar aldursbil var töluvert,  kynjaskipta hópnum þar 

sem stelpurnar vöru töluvert færri og hefðu mögulega fleiri mætt eða haldið áfram. Þar sem við 

reydum að fá flest börn til að mæta var það einfaldað þannig að það var ekkert sérstakt 

skráningarform en það hefði mögulega einfaldað okkur að halda utan um þetta með því að hafa 

skráningu í gegnum Sportabler sem er skráningarforrit sem allir flokkar Keflavíkur nota. 

Börnin skemmtu sér vel og eiga þau vonandi eftir að skila sér í yngri flokka starfið hjá 

Keflavík.  
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