
 

 

Kennsluskrá 
Yngri flokka Þróttar í knattspyrnu 

 

 

 

 

 

 

Markmið og áherslur hvers flokks fyrir sig 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inngangur 
Í kennsluskrá þessari er farið nánar yfir markmið og áherslur hvers flokks fyrir sig ásamt nánari útfærslu á 

þjálfunaraðferðrum, heimaverkefnum og keppni. 

Tilgangur þessarar kennsluskráar er að mynda samræmdan ramma sem þjálfarar knattspyrnudeildar 

starfa og vinna eftir. 

 

Almennt um alla iðkendur 
Knattspyrnudeild Þróttar leggur ríka áherslu á eftirfarandi þætti í starfi allra flokka félagsins: 

 

 Að allir mæti tímanlega á allar æfinga og leiki og láta þjálfara vita ef þeir forfallast. 

 Að allir vinni saman sem lið, séu jákvæð/ir í einu og öllu. 

 Klæðast Þróttarbúningnum með stolti og sýna hvort öðru virðingu óháð getu. 

 Að iðkendur Þróttar virði andstæðinginn, dómara og þjálfara í einu og öllu. 

 Ganga vel um og hlíta þeim reglum sem gilda. 

 Að allir geri sitt besta og séu félaginu sínu til sóma jafnt innan vallar sem utan.  

 Að allir njóti þess að spila og æfa knattspyrnu og hafi gaman af. 

 



8. flokkur karla og kvenna: 
(6 ára og yngri) 

Í þessum aldurshópi er lögð áhersla á fjölbreytni í þjálfun, þar sem leitast er við að koma til móts við hina 

miklu hreyfiþörf  barna.  Leikir og leikrænar æfingar skipa stóran sess á þessum æfingum. Iðkendum er 

kennt að venjast knettinum og reynt er eftir fremsta megni að krakkarnir upplifi þessar æfingar á 

jákvæðan og skemmtilegan hátt og að þarna sé lagður gurnnur að íþróttaiðkun sem mun endast um 

ókomna tíð. 

Tækni og leikfræðileg atriði eru sett í leikrænan búning og einnig læra iðkendur háttvísi og framkomu 

innan vallar sem utan. Þeir læri að bera virðingu fyrir samherjum, mótherjum, þjálfara, dómara, 

áhorfendum, félaginu og aðstöðu þess.  

Í 8. flokki er markmiðið að iðkendur kunni skil á eftirfarandi atriðum: 

 

Knattrak  

-    Leikir með og án bolta (stórfiskaleikur o.fl.) 

-    Innanfótar v/h 

-    Utanfótar  v/h 

-    Með öðrum fæti 

-    Á milli keilna 

 

Knattmóttaka 

-    Með il 

-    Innanfótar 

-    Með læri 

 

Spyrnur og sendingar 

-    Innanfótar 

-    Innan á rist 

-    Rúllandi á móti 

-    Markskot – úr kyrrstöðu og eftir knattrak 

-    Halda bolta á lofti með því að láta hann skoppa 

 

Sköllun 

-    Skalla úr hendi 

-    Með enni úr kyrrstöðu eftir uppgjöf 

-    Skalla beint fram 

 

Leikfræði  

-    Knattspyrnulíkir leikir 

-    Helstu leikreglur 

-    Spila fáir í liði (2v2 / 3v3) 



 

Liðleiki 

-    Gera liðkandi æfingar með iðkendum 

-    Byrja á að kenna iðkendum að teygja til að venja iðkendur við. 

-    Teygja með iðkendum og leiðrétta ef einhver gerir vitlaust. 

-    Teygt skal að lágmarki í 5 mín eftir hverja æfingu 

 

Heimaverkefni 

- Halda bolta á lofti 

- Gabbhreyfingar 

 

Annað 

Æft er 1x í viku yfir vetrarmánuðina og 2x yfir sumartímabilið. 

Stefnt er að því að spila 1-2 æfingaleiki yfir veturinn og fara á 2 æfingarmót í upphafi og lok sumars 

(Þróttarmótið er annað þeirra). 

 

 

7. flokkur karla og kvenna: 
 (6-8 ára) 

Í þessum aldurshópi er lögð áhersla á fjölbreytni í þjálfun, þar sem leitast er við að koma til móts við hina 

miklu hreyfiþörf  barna.  Tækni og leikfræðileg atriði eru sett í leikrænan búning þar sem knötturinn er 

þungamiðja hverrar æfingar.  Mikilvægt er að venjast knettinum.  Iðkendur læri háttvísi og framkomu 

innan vallar sem utan. Þeir læri að bera virðingu fyrir samherjum, mótherjum, þjálfara, dómara, 

áhorfendum, félaginu og aðstöðu þess. (Sjá nánar í kafla 14.3 í námskránni, um þjálfun barna).  

Í 7. flokki er markmiðið að iðkendur kunni skil á eftirfarandi atriðum: 

 

Knattrak  

-    Leikir með og án bolta (stórfiskaleikur o.fl.) 

-    Innanfótar v/h 

-    Utanfótar  v/h 

-    Knattrak með einföldum gabbhreyfingum 

-    Knattrak með stefnubreytingum 

 

Knattmóttaka 

-    Með il 

-    Innanfótar 



-    Með læri 

 

Spyrnur og sendingar 

-    Innanfótar 

-    Innan á rist 

-    Rúllandi á móti 

-    Markskot – úr kyrrstöðu og eftir knattrak 

-    Halda bolta á lofti með því að láta hann skoppa 

 

Sköllun 

-    Skalla úr hendi 

-    Með enni úr kyrrstöðu eftir uppgjöf 

-    Skalla beint fram 

 

Leikfræði  

-    Knattspyrnulíkir leikir 

-    Helstu leikreglur 

-    Spila fáir í liði (2v2 / 3v3) 

-    Fara yfir skipulag í 7 manna bolta / fara yfir leikstöður  

      (Sókn= þegar bolti vinnst sækja allir. Vörn= þegar bolti tapast verjast allir). 

-    Fara yfir helstu hugtök þ.e. hvað þýðir að “dekka”, hvað þýðir að fara í vörn, hvað gera miðjumenn      

o.s.frv. 

 

Liðleiki 

-    Gera liðkandi æfingar með iðkendum 

-    Kenna iðkendum fáar en góðar teygjur og venja iðkendur við að teygja. 

-    Teygja með iðkendum og leiðrétta ef einhver gerir vitlaust. 

-    Teygt skal að lágmarki í 5 mín eftir hverja æfingu 

 

Heimaverkefni 

-    Ýmsar gabbhreyfingar 

-    Innan og utanfótar sendingar 

-    Móttaka 

-    Halda bolta á lofti 

-    Sköllun 

 

Annað 

 Æft er 3x í viku yfir allt árið. 

Stefnt er að því að spila a.m.k. 1 æfingaleik í mánuði yfir veturinn og fara á 3-4 æfingarmót yfir árið. 



(Þróttarmótið er eitt þeirra). 

 

 

6. flokkur karla og kvenna: 

(9-10 ára) 

Í þessum aldurshópi er áframhaldandi  áhersla á fjölbreytta  þjálfun þar sem byggt er ofan á þann grunn 

sem fyrir er. Leitast er við að koma til móts við þarfir hvers og eins og miða æfingar að því. Tækni og 

leikfræðileg  atriði fá aukið vægi. Iðkendur læri háttvísi og temji sér góða framkomu innan vallar sem 

utan. Þeir læri að bera virðingu fyrir samherjum, mótherjum, þjálfara, dómara, áhorfendum, félaginu og 

aðstöðu þess. (Sjá nánar í kafla 14.4 í námskránni, um þjálfun barna).  

Í 6. fl er markmiðið að iðkendur kunni skil á eftirfarandi atriðum: 

 

Knattrak  

-    Leikir með og án bolta 

-    Innanfótar h/v 

-    Utanfótar  h/v 

-    Knattrak með einföldum gabbhreyfingum 

-    Knattrak þar sem bolta er haldið 

-    Halda bolta á loft 

 

Knattmóttaka 

-    Með il 

-    Innanfótar 

-    Með læri  og stýring með innanverðum fæti 

 

Tækling 

-    Rétt staða gengt andstæðingi með knött 

 

Skot og sendingar 

-    Innanfótar 

-    Innan á rist 

-    Með rist 

 

Skalli 

-    Með enni úr kyrrstöðu eftir uppgjöf 

-    Beint fram eftir uppstökk 

-    Til beggja hliða 

-    Halda bolta á lofti 

 



Markmenn 

-   Gefa áhugasömum kost á því að spreyta sig sem markmenn 

-   Grunnæfingar fyrir markmenn 

-   Hvetja áhugasama markmenn til að mæta á markmannsæfingar og prófa 

 

Leikfræði  

-    Knattspyrnu líkir leikir 

-    Markskot  

o    Úr  kyrrstöðu 

o    Eftir knattrak 

o    Skot á ferð 

-    Innköst 

       

Grunnleikkerfi 

-    Leikskipulag í 7 manna bolta / fara yfir leikstöður 

-    Skipulagning í sókn og vörn.  

      (Sókn= þegar bolti vinnst sækja allir. Vörn= þegar bolti tapast verjast allir). 

-    Sókn = Hvetja einstaklinginn til að einleika og taka áhættur í sínum leik 

-    Vörn = Ávallt að pressa manninn með boltann 

Liðleiki 

-    Gera liðkandi æfingar með iðkendum 

-    Kenna iðkendum fáar en góðar teygjur og venja iðkendur við að teygja. 

-    Teygja með iðkendum og leiðrétta ef einhver gerir vitlaust. 

-    Teygt skal að lágmarki í 5 mín eftir hverja æfingu 

 

 

Heimaverkefni 

-    Ýmsar gabbhreyfingar 

-    Innan og utanfótar sendingar 

-    Móttaka 

-    Halda bolta á lofti 

-    Sköllun 

 

Annað 

 Æft er 3x í viku yfir allt árið. 

Stefnt er að því að spila a.m.k. 1 æfingaleik í mánuði yfir veturinn og fara á 3-4 æfingarmót yfir árið 

(Þróttarmótið er eitt þeirra). Að auki er tekið þátt í Pollamóti KSÍ, Reykjavíkurmótinu, Haustmóti KRR og 

Jólamóti KRR. 

 



 

 

5. flokkur karla og kvenna: 

(11-12 ára) 

Í þessum aldurshópi er áframhaldandi  áhersla á fjölbreytta  þjálfun þar sem byggt er ofan á þann grunn 

sem fyrir er. Leitast er við að koma til móts við þarfir hvers og eins og miða æfingar að því. Tækni og 

leikfræðileg atriði fá aukið vægi. Iðkendur læri háttvísi og temji sér góða framkomu innan vallar sem 

utan. Þeir læri að bera virðingu fyrir samherjum, mótherjum, þjálfara, dómara, áhorfendum, félaginu og 

aðstöðu þess. (Sjá nánar í kafla 14.4 í námskránni, um þjálfun barna).  

Í 5. fl er markmiðið að iðkendur kunni skil á eftirfarandi atriðum: 

 

Knattrak  

-    Innanfótar og utanfótar h/v 

-    Milli keila 

-    Knattrak með gabbhreyfingum 

-    Knattrak þar sem bolta er haldið 

-    Hratt knattrak 

 

Knattmóttaka 

-    Knattmóttaka jarðarbolta  og stýring 

-    Knattmóttaka hárra bolta og stýring 

-    Á lærin og stýring 

-    Á brjóstkassa 

 

Varnarstaða 

-    Rétt staða gengt andstæðingi með knött 

-    Frá hægri/vinstri 

 

Skot og sendingar 

-    Innan og utanfótar 

-    Innan á rist 

-    Með rist 

-    Sendingar með jörðu og á lofti 

 

Sköllun 

-    Með enni úr kyrrstöðu eftir uppgjöf (beint fram og til beggja hlið) 

-    Skalli eftir uppstökk og bolvindu (með snúningi) 

-    Af báðum og öðrum fæti 

-    Einfaldur skallatennis 

-    Skallað á mark eftir fyrirgjöf 



 

Markmenn 

-   Grunnæfingar fyrir markmenn 

-   Hvetja markmenn einnig til að mæta á sér markmannsæfingar 

 

Leikfræði  

-    Knattspyrnulíkir leikir 

-    Markskot 

o    Eftir samspil 

o    Eftir knattrak 

o    Skot á ferð 

o    Skallað eftir fyrirgjöf 

 

Leikfræði liðs 

-    Innköst 

-    Hornspyrna 

-    Aukaspyrna 

-    Vítaspyrna 

-    Leikið 1:1 með ýmsum afbrigðum 

-    Leikæfingar þar sem fáir eru í liði (farið yfir undirstöðuatriði liðssamvinnu) 

 

Liðleiki 

-    Gera liðkandi æfingar með iðkendum 

-    Kenna iðkendum teygjur fyrir helstu vöðvahópa. 

-    Kynna fyrir iðkendum mikilvægi þess að teygja eftir æfingar. 

-    Teygja með iðkendum og leiðrétta ef einhver gerir vitlaust. 

-    Teygt skal að lágmarki í 5 mín eftir hverja æfingu. 

 

Heimaverkefni 

-    Ýmsar gabbhreyfingar 

-    Innan og utanfótar sendingar 

-    Móttaka 

-    Halda bolta á lofti 

-    Sköllun 

 

Annað 

 Æft er 3x í viku yfir vetrartímann en 4x í viku yfir sumartímann með leikjum. 

Stefnt er að því að spila a.m.k. 1 æfingaleik í mánuði yfir veturinn og fara á 2-3 æfingarmót yfir árið (N1 



mótið er eitt þeirra).  

Að auki er tekið þátt í Íslandsmótinu, Reykjavíkurmótinu, Haustmóti KRR og Jólamóti KRR. 

 

 

 

 

 

 

 

4. flokkur karla og kvenna: 

(13-14 ára) 

Í þessum aldurshópi er áframhaldandi áhersla á fjölbreytta  þjálfun þar sem byggt er ofan á þann grunn 

sem fyrir er. Leitast er við að koma til móts við þarfir hvers og eins og miða æfingar að því. Áhersla er 

lögð á fjölbreytta tækni og leikfræðiþjálfun og að í  þessum aldurshópi sé lokið yfirferð og grunnkennslu 

allra tækniatriða knattspyrnunnar. Iðkendur temji sér framkomu sem er þeim og félaginu til sóma, innan 

vallar sem utan. Þá er nauðsynlegt að fara yfir helstu leikreglur með þessum aldurshóp, reglur um 

rangstöðu, beina og óbeina  aukaspyrnu, reglur sem ná til markvarða o.fl.  (Sjá nánar í kafla 14.5 í 

námskránni, um þjálfun unglinga).  

Í 4. fl er markmiðið að iðkendur kunni skil á eftirfarandi atriðum: 

 

Tækni 

 

Knattrak  

-    Innanfótar og utanfótar v/h 

-    Milli keila 

-    Í hring 

-    Knattrak með gabbhreyfingum 

-    Knattrak þar sem bolta er haldið 

-    Hratt knattrak undir pressu 

-    Knattrak og snúningur 

 

Knattmóttaka 

-    Innan og utanfótar 

-    Með il 

-    Knattmóttaka jarðarbolta  og stýring 

-    Knattmóttaka hárra bolta og stýring 

-    Á læri með stýringu 

-    Á brjósti  með stýringu 



-    Á höfði með stýringu 

 

Varnarstaða (tæklun) 

-    Rétt staða gengt andstæðingi með knött 

-    Frá hægri/vinstri 

-    Árás 

-    Stýring 

-    Aðstoð með spilara 

-    Vörn 1:1 

 

Sendingar 

-    Innan og utanfótar 

-    Innan á rist 

-    Með rist 

-    Utanfótar 

-    Sendingar með jörðu 

-    Sendingar á lofti 

 

Skot 

-    Innan og utanfótar spyrnur 

-    Innan á rist 

-    Ristarspyrna 

-    Utanfótar 

-    Spyrnur með jörðu 

-    Spyrnur  á lofti 

-    Hoppspyrna 

-    Fyrirgjafir 

 

Sköllun 

-    Með enni úr kyrrstöðu eftir uppgjöf (beint fram og til beggja hliða) 

-    Skalli eftir uppstökk og bolvindu (með snúningi), jafnfætis og af öðrum fæti 

-    Sköllun að ákveðnu marki 

-    Varnar- og sóknarskalli 

-    Skallatennis 

-    Skallaleikir með og án mótherja 

 

Leikfræði einstaklings 

Markskot af ýmsum toga 

-    Eftir að hafa leikið á mótherja/knattrak 

-    Eftir  móttöku 

-    Eftir samleik 



-    Úr kyrrstöðu 

-    Viðstöðulaus skot með jörðu og á lofti 

 

Leikfræði hóps, Sóknarleikur 

-    Hreyfingar án knattar, aðstoð við knatthafa 

-    Undirstöðuatriði liðssamvinnu í sókn: dýpt, fríhlaup, vídd, hreyfing, opna svæði og aðstoð 

-    Ýmiss konar samsetning liðs, jafnmargir  í liði, færri, fleiri 

 

Samleikur 

-    Veggsending 

-    Knattvíxlun 

-    Framhjáhlaup 

-    Knattrak og sending 

 

Leikfræði hóps, Varnarleikur 

-    Gæsla maður á mann, þar sem leikmaður hefur bolta og án bolta 

-    Samvinna leikmanna, yfirtaka á leikmanni frá félaga 

-    Rangstaða 

-    Ýmiss konar samsetning liðs, jafnmargir  í liði, færri, fleiri 

 

Undirstöðuatriði liðssamvinnu, vörn 

-    Dýpt, gæsla, loka svæði, samþjöppun, völdun 

 

Návígi 

-    Að komast inn í sendingu mótherja 

-    Návígi (tækling), rennitækling 

-    Pressa þar sem lögð er áhersla á rétta varnarstöðu 

 

Leikfræði liðs, Föst leikatriði 

-    Vítaspyrna 

-    Rétt innkast og hreyfing leikmanna án bolta 

-    Hornspyrna í sóknar og varnarleik 

-    Aukaspyrnur 

 

Markvörðurinn 

-    Grípa knött yfir höfði í kyrrstöðu og með uppstökki 

-    Knöttur kýldur frá með einni hönd/báðum höndum 

-    Knöttur gripinn eftir að hafa kastað sér 

-    Spyrnur og köst frá marki 

-    Staðsetningar 

 



Hlutverk markvarða 

-    Að verjast skotum á markið 

-    Að verjast fyrirgjöfum 

-    Að verjast með úthlaupum 

-    Að aðstoða, stjórna vörninni 

-    Að koma knetti í leik 

-    Lesa leik, staðsetja sig 

-    Markmaður:1 

 

Grunnleikkerfi 

-    Skipulagning í vörn (leikaðferð) 

-    Skipulagning í sókn (leikaðferð) 

 

Liðleiki 

-    Gera liðkandi æfingar með iðkendum 

-    Brýna fyrir iðkendum mikilvægi þess að teygja eftir æfingar. 

-    Gera leikmenn ábyrga fyrir því að teygja sjálfir eftir æfingar. 

-    Teygt skal að lágmarki í 8-10 mín eftir hverja æfingu. 

Heimaverkefni 

-    Ýmsar gabbhreyfingar 

-    Innan og utanfótar sendingar 

-    Móttaka 

-    Halda bolta á lofti 

-    Sköllun 

 

Annað 

 Æft er 4x í viku yfir allt árið. 

Stefnt er að því að spila a.m.k. 1 æfingaleik í mánuði yfir veturinn og fara á 1-2 æfingarmót yfir árið (Rey-

Cup er eitt þeirra).  

Að auki er tekið þátt í Íslandsmótinu, Reykjavíkurmótinu, Haustmóti KRR og Jólamóti KRR. 

 

 

3. flokkur karla og kvenna: 

(15-16 ára) 

Í þessum aldurshópi er áframhaldandi áhersla á fjölbreytta  þjálfun þar sem lögð er áhersla á styrkingu 

allra grunnatriða og tækni. Leitast er við að koma til móts við þarfir hvers og eins  með  þjálfun 

einstaklingstækni, samsettar tækni- og leikæfingar fá meira vægi.  Aukin áhersla á þrek, svo sem þol, 

kraft, snerpu og liðleika. Leikmenn læri að bera ábyrgð á eigin þjálfun, upphitun og niðurlagi æfinga 



(upphitun og teygjur). Iðkendur temji sér þá framkomu innan vallar sem utan sem er þeim og félaginu til 

sóma.  Þá er nauðsynlegt að fara yfir helstu leikreglur með þessum aldurshóp, reglur um rangstöðu, 

beina og óbeina  aukaspyrnu, reglur sem ná til markvarða o.fl.  (Sjá nánar í kafla 14.6 í námskránni, um 

þjálfun á kynþroskaárum). Í 3. fl. er markmiðið að iðkendur kunni skil á eftirfarandi atriðum: 

 

Tækni 

 

Knattrak  

-    Innanfótar og utanfótar v/h 

-    Milli keila 

-    Í hring 

-    Með gabbhreyfingu 

-    Með stefnubreytingu 

-    Knattrak þar sem bolta er haldið 

-    Hratt knattrak undir pressu 

 

Knattstöðvun 

-    Innan og utanfótar 

-    Innanfótar á lofti 

-    Knattmóttaka jarðarbolta  og stýring 

-    Knattmóttaka hárra bolta og stýring 

-    Á læri með stýringu 

-    Á brjósti  með stýringu 

-    Á höfði með stýringu 

 

Varnarstaða/tækling 

-    Rétt staða gengt andstæðingi með knött 

-    Frá hægri/vinstri 

-    Árás 

-    Aðstoð með spilara 

-    Skriðtækling 

 

Sendingar 

-    Innan og utanfótar v/h 

-    Innan á rist 

-    Með rist 

-    Utanfótar 

-    Sendingar með jörðu 

-    Sendingar á lofti 

-    Skoppsendingar 

-    Blaksendingar 



 

Skot  

-    Innan og utanfótar v/h 

-    Innan á rist 

-    Með rist/ristarspyrna 

-    Utanfótar 

-    Spyrnur með jörðu 

-    Spyrnur á lofti 

-    Hoppspyrna 

-    Hælspyrna 

-    Saxspyrna 

-    Klippa til hliðar 

-    Skot eftir 1:1 

-    Fyrirgjafir eftir 

o    Einleik 

o    Samspil 

o    Veggsendingu 

o    Knattvíxlun 

o    Framhjáhlaup 

o    Langarsendingar 

 

Sköllun 

-    Sköllun í leikformi undir pressu 

-    Sköllun eftir uppstökk og bolvindu (með snúningi), jafnfætis og af öðrum fæti 

-    Fljúgandi skalli 

-    Sköllun að ákveðnu marki 

-    Sköllun í vörn/sókn. 

-    Skallaleikir með og án mótherja. 

-    Skallatennis. 

 

Leikfræði einstaklings 

 

Sókn 

Markskot af ýmsum toga 

-    Eftir að hafa leikið á mótherja/knattrak 

-    Eftir  hlaup og móttöku 

-    Á þröngu svæði 

-    Eftir samleik 

-    Úr  kyrrstöðu 

-    Viðstöðulaus skot með jörðu og á lofti 

 



Vörn 

-    Rétt varnarstaða 

-    Að komast inn í sendingu mótherja 

-    Tæklun, rennitækling 

-    Pressa, ná knetti af mótherja 

 

Leikfræði liðs, Sóknarleikur 

-    Hreyfingar með eða án knattar 

-    Aðstoð við knatthafa 

-    Ýmiss konar samsetning liðs, jafnmargir  í liði, færri, fleiri 

-    Undirstöðuatriði liðssamvinnu í sókn 

o    Dýpt, fríhlaup, vídd 

o    Hreyfing, opna svæði, aðstoð 

o    Hornspyrna, innkast og  aukaspyrna 

 

-   Samleikur 

o    Veggsending 

o    Knattvíxlun 

o    Framhjáhlaup 

o    Knattrak og sendingar 

o    Skapa marktækifæri 

 

-    Uppbygging sóknar 

o    Sóknarleikur við venjulegar aðstæður 

o    Róleg uppbygging sókna 

o    Hröð uppbygging sókna 

o    Hraðaupphlaup 

 

-    Föst leikatriði 

o    Innkast og hreyfingar 

o    Hornspyrna og hreyfingar 

o    Aukaspyrna bein og óbein og hreyfingar 

 

-    Sérstök leikfræðileg atriði 

o    Sókn eftir pressuvörn 

o    Sókn fleiri eða færri í liði 

 

 

Leikfræði liðs, Varnarleikur. 

-    Gæsla maður á mann, þar sem leikmaður hefur bolta og án bolta 

-    Samvinna leikmanna, yfirtaka á leikmanni frá félaga 



-    Rétt varnarstaða 

-    Rangstaða 

-    Svæðisvörn 

-    Pressuvörn 

-    Maður gegn manni 

-    Blandaðar varnaraðferðir 

-    Ýmiss konar samsetning liðs, jafnmargir  í liði, færri, fleiri 

 

-    Undirstöðuatriði liðssamvinnu í vörn 

o    Dýpt, gæsla 

o    Loka svæði 

o    Samþjöppun, völdun 

 

-    Návígi 

o    Að komast inn í sendingu mótherja 

o    Návígi (tækling), rennitækling 

o    Pressa þar sem lögð er áhersla á rétta varnarstöðu 

 

-  Vörn gegn föstum leikatriðum 

o    Vörn gegn aukaspyrnu 

o    Vörn gegn hornspyrnu 

o    Vörn gegn innkasti 

 

-    Almenn leikfræði 

o    Ákveðið leikskipulag 

o    Leikið með frjálsan varnarmann fyrir aftan vörn (fríherja) 

o    Leikið án fríherja 

o    Rangstöðuleikaðferð 

 

Markvörðurinn 

-    Grípa knött yfir höfði í kyrrstöðu og með uppstökki 

-    Knöttur kýldur með einni hönd/báðum höndum 

-    Knöttur gripin eftir að hafa kastað sér 

-    Spyrnur og köst frá marki 

-    Hoppspyrna 

-    Staðsetningar 

 

Hlutverk markvarða 

 

-    Að verjast skotum á markið 

-    Að verjast fyrirgjöfum 



-    Að verjast með úthlaupum 

-    Að aðstoða, stjórna vörninni (samvinna við varnarmenn) 

-    Að koma knetti í leik 

-    Að taka þátt í leikuppbyggingu sem aftasti varnarmaður 

-    Að lesa leik, staðsetja sig 

-    Leikfimi, fimi og snerpa 

 

Liðleiki 

-    Gera liðkandi æfingar með iðkendum 

-    Brýna fyrir iðkendum mikilvægi þess að teygja eftir æfingar. 

-    Gera leikmenn ábyrga fyrir því að teygja sjálfir eftir æfingar. 

-    Teygt skal að lágmarki í 8-10 mín eftir hverja æfingu. 

Heimaverkefni 

-    Ýmsar gabbhreyfingar 

-    Innan og utanfótar sendingar 

-    Móttaka 

-    Halda bolta á lofti 

-    Sköllun 

 

Annað 

 Æft er 5x í viku yfir allt árið. 

Stefnt er að því að spila a.m.k. 1 æfingaleik í mánuði yfir veturinn og fara á 1-2 æfingarmót yfir árið (Rey-

Cup er eitt þeirra).  

Að auki er tekið þátt í Íslandsmótinu, Bikarkeppninni, Reykjavíkurmótinu, Haustmóti KRR og Jólamóti 

KRR.  

Stefnt er að utanlandsferð annað hvert ár hjá flokkunum þ.e. til skiptis, strákar og stelpur. 

 

 

 

 

 

 

 


