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Meistara flokkur karla 2018
Skýrsla stjórnar meistaraflokksráðs starfsárið 2018
Í stjórn voru:

Samúel Samúelsson
Hafþór Halldórsson
Ragnar Heiðar Sigtryggsson
Júlíus Ólafsson
Veigar Guðbjörnsson
Jón Hálfdán Pétursson
Hákon Hermannsson

formaður
varaform.
gjaldkeri
ritari
meðstjórnandi
meðstjórnandi
meðstjórnandi

Stjórnin fundaði 4 sinnum í mánuði yfir veturinn, alla þriðjudaga en svo fjölgaði fundum í 4-6 í mánuði
yfir sumarið.
Félagið keppti í þriðja sinn undir merkjum Vestra í keppni á vegum KSÍ, félagið lék í 2. deild
Íslandsmótsins tímabilið 2018.

Liðsmenn meistaraflokks sumarið 2018
Akil Rondel Dexter de Freitas
James Andrew Pew
Birkir Eydal
Brenton Muhammad
Daði Freyr Arnarsson
Daniel Osafo-Badu
Daníel Agnar Ásgeirsson
Elmar Atli Garðarsson
Friðrik Þór Hjaltason
Guðmundur Arnar Svavarsson
Hafþór Atli Agnarsson
Hammed Obafemi Lawal
Hjalti Hermann Gíslason
James Charles Mack
Joshua Ryan Signey
Matthías Króknes Jóhannsson
Nikulás Jónsson
Pétur Bjarnason
Sergine Moudou Fall
Viktor Júlíusson
Zoran Plazonic
Þórður Gunnar Hafþórsson
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Nóvember 2017 - Febrúar 2018:
Bjarni Jóhannsson ráðinn þjálfari og Andrew James Pew spilandi aðstoðarþjálfari. Æfingar fóru fram á
Ísafirði og Bolungarvík sem Andy Pew sá um, en einnig æfði hluti af liðinu í Reykjavík í samvinnu við
önnur landsbyggðarlið. Bjarni Jóhannsson sá um þær æfingar.
Félagið tók þátt í B-deild Fótbolta.net-mótsins og spilaði til úrslita við Gróttu, en tapaði þeim leik.

Febrúar 2018 - apríl 2018:
Liðið hóf keppni í Lengjubikarnum og vann tvo leiki og tapaði þremur leikjum. Einnig voru spilaðir nokkrir
æfingaleikir og fór liðið ma. í æfingaferð til Spánar mánaðamótin mars/apríl.

Maí 2018 – September 2018:
Liðið spilaði 22 leiki í Íslandsmóti 2. deildar, vann 13 leiki, gerði 5 jafntefli og tapaði 4 leikjum. Liðið
endaði í 3. sæti 2. deildar, einungis tveimur stigum frá því að komast upp í Inkasso-deildina. Liðið var
einnig skráð til leiks í Mjólkurbikarinn og var slegið út í annarri umferð af Haukum. Christopher
Harrington var ráðinn til starfa sem aðstoðarþjálfari í maí, en sagði upp störfum um miðjan júní 2018. Í
hans stað var ráðinn Jón Hálfdán Pétursson.

Október 2018 – Desember 2018:
Bjarni Jóhannsson heldur áfram sem þjálfari liðsins. Hluti liðsins æfir fyrir vestan þar sem að Daniel
Osafo-Badu sér um æfingarnar, en Bjarni Jó sér um æfingar hópsins sem er staðsettur í Reykjavík.

Ekki var starfsemi í meistaraflokki kvenna árið 2018 vegna manneklu.

Skýrsla yngri flokka knattspyrnudeildar
Í stjórn sátu Kristján Þór Kristjánsson formaður, Aníta Ólafsdóttir gjaldkeri, Gunnar Páll Eydal ritari,
Guðbjartur Jónsson og Tinna Hrund Hlynsdóttir Hafberg. Árið 2018 var nokkuð hefðbundið ár í barna- og
unglingaflokkum.
Iðkendatala var svipuð og síðustu ár og starfið með svipuðu sniði. Æft er bæði á Ísafirði og Bolungarvík
og hefur frístundarútan sannað gildi sitt svo um munar.
Þjálfarahópurinn hefur verið mjög góður og held ég að fá lið á landinu hafi haft yfir að ráða jafn
menntuðu, hæfileikaríku og reynslumiklu þjálfarateymi og byrjaði síðasta haust. Jónas Leifur
Sigursteinsson er yfirþjálfari félagsins og hefur einnig þjálfað 3. flokk í vetur, aðrir þjálfarar félagsins á
síðasta ári eru Jón Hálfdán Pétursson, Atli Freyr Rúnarsson, Pálína Jóhannsdóttir, Daniel Osafo-Badu og
Halldór Jónbjörnsson ásamt ungum aðstoðarþjálfurum
Hæfileikamótun KSÍ kom hér í byrjun síðasta sumars. Hæfileikamótun er verkefni þar sem iðkendur í 4.
flokkum landsins eru skoðaðir og er undirbúningur KSÍ fyrir yngri landslið. Valdir voru fjórir strákar og
stelpur til að fara áfram á hæfileikamótun vesturlands/vestfjarða, þau Gautur Óli Gíslason, Kári Eydal,
Arnar Rafnsson, Guðmundur Páll Einarsson, Viktoría Þórðardóttir og Sigrún Betanía Kristjánsdóttir. Öll
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stóðu þau sig mjög vel. Gautur Óli var svo valinn á hæfileikamótið sem haldið er á haustin. Allir þessi
krakkar eiga framtíðina fyrir sér ef þau halda vel á spöðunum.
Þó það hafi verið gert hér á síðasta aðalfundi þá er enn vert er að minnast á æfingaaðstöðu
knattspyrnudeildarinnar. Á veturna æfa flokkar inni í íþróttahúsinu á Torfnesi í annaðhvort heilum sal
eða 2/3 hluta salar. Einnig fara æfingar fram í íþróttahúsinu í Bolungarvík. Þjálfarar félagsins taka
sérstaklega eftir því á vetrarmótum og einnig á vorin og snemmsumars hve mikill munur er á okkar
krökkum og þeim krökkum sem æfa á gervigrasi inni í húsum allt árið um kring. Munurinn byrjar
sérstaklega að sjást í 6. flokki og er svo vaxandi eftir það. Það er því það allra brýnasta að mati stjórnar
yngri flokka og þjálfara að hér rísi fjölnota íþróttahús með gervigrasi. Við erum að verða á eftir
knattspyrnulega séð og það mun bara aukast ef ekki er bætt úr æfingaaðstöðu. Þó vetraraðstaðan sé
slæm þá er sumaraðstaðan ekkert betri. Gervigrasvöllurinn er löngu kominn til ára sinna og grasvöllurinn
lúinn og gamall með ónýtu dreni. Við bíðum því enn eftir úrbótum í þessum málum.
Stjórn barna- og unglingaráðs vill þakka öllum iðkendum, foreldrum, tengiliðum, þjálfurum,
styrktaraðilum og öðrum velunnurum fyrir árið. Hér fyrir neðan er svo létt ágrip fyrir hvern flokk.

Starf yngri flokka á árinu:
8. flokkur

8. flokkur er fyrir bæði kyn og er æft tvisvar í viku allt árið um kring á Ísafirði, einu sinni í viku í
Bolungarvík á veturnar en tvisvar á sumrin. Þjálfari um veturinn var Jón Hálfdán Pétursson og um
sumarið fékk hann unga aðstoðarþjálfara með sér. 8. flokkur fór á Arionbankamót í Reykjavík og
Fosshótelmót á Patreksfirði.

7. flokkur drengja

7. flokkur drengja æfði tvisvar í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfarar flokksins um
veturinn voru Friðrik Þórir Hjaltason og Pétur Bjarnason en um sumarið var Axel Sveinsson. Flokkurinn
fór á Cheeriosmót Víkings í maí. Um sumarið fór flokkurinn á Norðurálsmótið á Akranesi, Króksmótið á
Sauðárkróki og Fosshótelmótið á Patreksfirði.

7. flokkur stúlkna

7. flokkur stúlkna æfði tvisvar í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var
Kolfinna Brá Einarsdóttir. Flokkurinn fór á Símamótið í Kópavogi og Fosshótelmótið á Patreksfirði.

6. flokkur drengja

6. flokkur drengja æfði 2-3 í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokkur okksins var
Jón Hálfdán Pétursson. flokkur inn fór Goðamót Þórs um veturinn og TM mót Stjörnunnar og um
sumarið á Orkumótið í Vestmannaeyjum, Króksmótið á Sauðárkróki og Fosshótelmótið á Patreksfirði.

6. flokkur stúlkna

6. flokkur stúlkna æfði 2-3 í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var
Kolfinna Brá Einarsdóttir. Flokkurinn fór á Símamótið í Kópavogi, Landsbankamótið Sauðárkróki og
Fosshótelmótið á Patreksfirði.
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5. flokkur drengja

5. flokkur drengja æfði 3-4 í viku um veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfarar flokksins um veturinn
voru Friðrik Hjaltason og Pétur Bjarnason en um sumarið var Axel Sveinsson flokkurinn fór á Goðamót
Þórs um veturinn og um sumarið var hann á Íslandsmóti og á N1 mótið á Akureyri og Fosshótelmótið á
Patreksfirði.

5. flokkur stúlkna

5. flokkur stúlkna æfði 3-4 í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Kolfinna Brá
Einarsdóttir. Flokkurinn fór á Goðamót Þórs um veturinn og um sumarið á Íslandsmót og fór á Símamótið
í Kópavogi og Fosshótelmótið á Patreksfirði.

4. flokkur drengja

4. flokkur drengja æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var
Andy Pew. Um veturinn tók liðið þátt í Stefnumóti KA og gerðu sér lítið fyrir og unnu b-deildina.
Flokkurinn var á Íslandsmóti um sumarið. 4. flokkur gerði frábært mót og unnu sinn riðil í Íslandsmótinu
og fóru því í úrslit á Íslandsmótinu. Þar stóðu þeir sig feikivel á móti sterkum liðum Breiðabliks, Fjölnis og
Keflavíkur. Þeir fóru einnig á Reycup og þar unnu þeir einnig b-deild mótsins. Frábært sumar hjá þessum
efnilegu drengjum.

4. flokkur stúlkna

4. flokkur stúlkna æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Atli
Freyr Rúnarsson. Um veturinn tók liðið þátt í Stefnumóti KA. Flokkurinn var á Íslandsmóti um sumarið.

3. flokkur drengja

3. flokkur drengja æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var
Jónas Leifur Sigursteinsson. Strákarnir fóru á Stefnumót KA um veturinn og á Íslandsmót og Reycup um
sumarið.
Kristján Þór Kristjánsson
Formaður barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar Vestra

