Starfsemi stjórnar
Aðalstjórn hittist 14 sinnum yfir tímabilið. Stjórn skipulagði fjáraflanir og hélt utan um rekstur
meistaraflokkanna tveggja en rekstur yngri flokkar var í höndum Barna og unglingaráðs KFÍ, sjá
skýrslu BUR hér að neðan. Reksturinn var því töluvert umsvifameiri en á síðastliðnu starfsári þegar
engin meistaraflokkur kvenna var starfræktur. Segja má að heilt yfir hafi utanumhald í kringum
starfsemina gengið nokkuð vel.
Helstu fjáraflanir; samstarfssamningur við HSV, 17. júní hátíðarhöld, vinna við útfskriftarveislu MÍ,
klósettpappírsala, vinna fyrir Vestfirska verktaka við að leggja þökur, vinna við Aldrei fór ég suður,
kaffiveitingar þegar íþróttamaður Ísafjarðar var útnefndur og fleiri smærri fjáraflanir. Þessum
fjáröflunum væri ekki hægt að halda úti án óeigingjarnar vinnu sjálfboðaliða og eru þeim færðar
innilegar þakkir fyrir þeirra ómetanlegt framlag.
Fyrir utan fjáraflanir var að venju rætt við styrktaraðila félagsins og margir samningar endurnýjaðir
en afar lítið var um nýja styrktaraðila. Án framlags fyrirtækja og bakhjarla félagsins væri reksturinn
sem illmögulegur.
Almennt má segja að rekstur félags eins og KFÍ sé ýmsum takmörkunum og ytri aðstæðum háður
sem stjórn getur lítil áhrif haft á. Þar ber helst að nefna að ungviðið eftir menntaskólaaldur leitar út
fyrir svæðið til að mennta sig og gerir þessi staðreynd rekstur meistaraflokka félagsins erfiða. Oftar
en ekki þarf að manna lið félagsins með leikmönnum sem fluttir eru sérstaklega til svæðisins til þess
að halda úti samkeppnishæfu liði. Reglugerðir þær sem KKÍ setur takamarka að hægt sé að leita eftir
erlendum leikmönnum til þess að manna lið. Á sama tíma geta lið á höfðuborgarsvæðinu notið góðs
af nálægðar við háskóla og fjölbreytts atvinnulífs til þess að halda sínu ungviði og semja við hágæða
íslenska leikmenn. Það styrkir jafnframt stöðu höfuðborgarliðinna að þau þurfa ekki að greiða jafn
háan ferðakostnað og lið á landsbyggðinni og hafa því aukna fjárhagslega getu til þess að fjárfesta í
mannauð, hvort sem um ræðir þjálfara eða leikmenn. Þessi ógnun er alvarleg fyrir lið á
landsbyggðinni og var þetta töluvert rætt á vettvangi stjórnar KFÍ.
Á vegum KFÍ vann Sævar Óskarsson mikið og óeigingjarnt starf við að leiða sameiningu íþróttafélaga
á svæðinu. Stjórn KFÍ færir Sævari þakkir fyrir að leiða þetta mikilvæga starf fyrir hönd KFÍ. Sameining
getur aukið skilvirkni í íþróttastarfi og eru bundnar miklar vonir við niðurstöðu sameiningaviðræðna.
Á félagsfundi KFÍ, þann 18. desember, var samþykkt að halda áfram með sameiningarviðræðurnar og
var Guðni Ólafur Guðnason kosinn ásamt Sævari í sameiningarnefndina sem er skipuð var til að leiða
sameiningarferlið.
KFÍ-TV er orðið vel þekkt vörumerki og eru sjálfboðaliðar sem vinna við KFÍ-TV vinna færðar þakkir
fyrir sitt óeigingjarna framlag. KFÍ-TV sendir nær undantekningalaust beint út á vefnum frá leikjum
félagsins ssem vafalaust hefur glatt marga brottflutta Vestfirðinga sem áttu kost á að sjá leikina
beint. Guðjón Þorsteinsson, Jakob Einar Úlfarsson, Hákon Þór Pálsson, Gautur Arnar Guðjónsson og
Guðmundur Einarsson eru lykilmenn í KFÍ-TV og eru þeim hér með færðar sérstakar þakkir fyrir sitt
framlag á síðastliðnu ári.
Hér að neðan er að finna ágrip um meistaraflokka og yngri flokka félagsins.

Meistaraflokkur karla
Miklar breytingar urðu á leikmannahópi karlaliðs meistaraflokks KFÍ fyrir tímabilið 2014/2015. Segja
má að megnið af byrjunarliði síðustu leiktíðar hafi horfið á braut en í þeirra stað bættust í hópinn
sterkir leikmenn. Einnig er ánægulegt að fjöldi nýliða er nú í hópnum, auk leikmanna sem hafa tekið
fram skóna á nýjan leik. Birgir Örn Birgisson sá um þjálfun liðsins líkt og á síðasta keppnistímabili en
einnig lék hann með liðinu.
Leikmenn sem komu nýir inn í liði: Andri Már Einarsson (byrjaði aftur), Andri Már Skjaldarson
(nýliði), Birgir Björn Pétursson (Valur), Florijan Jovanov (Makedónía), Gunnlaugur Gunnlaugsson
(byrjaði aftur), Haukur Hreinsson (Laugdælir), Kjartan Helgi Steinþórsson (Grindavík, byrjaði tímabilið
en hætti á miðju tímabili ), Nebojsa Knezevic (KK Proleter Zrenjanin - Serbía), Óskar Ingi Stefánsson
(nýliði), Sturla Stígsson (byrjaði aftur), Ævar Höskuldsson (nýliði, hætti á miðju tímabili).
Leikmenn sem hættu eða fóru í önnur lið: Hákon Ari Halldórsson (Haukar), Jón Kristinn Sævarsson
(hættur), Valur Sigurðsson (Fjölnir), Ágúst Angantýsson (Stjarnan), Hraunar Karl Guðmundsson
(hættur), Guðmundur Jóhann Guðmundsson (hættur), Ingvar Bjarni Viktorsson (hættur), Jón Hrafn
Baldvinsson (KR), Mirko Stefán Virijevic (Njarðvík), Leó Sigurðsson (Ármann).
Andri Már Einarsson - Framherji - 1993 - Uppalinn hjá KFÍ en þreytti frumraun sína í meistaraflokk
með UMFB tímabilið 2011-2012 þar sem hann var lykilmaður í liði Bolvíkinga sem fór í 8. liða úrslit 2.
deildarinnar.
Birgir Björn Pétursson - Miðherji - 1986 - Uppalinn hjá KFÍ og steig sín fyrstu skref í meistaraflokki
tímabilið 2003-2004 í úrvalsdeild. Hefur einnig leikið með Njarðvík, Þór Þorlákshöfn, Stjörnunni og nú
síðast Val. Á að baki 8 U-21 landsleiki og var valinn í 30 manna æfingarhóp A-landsliðsins í sumar.
Stjórn félagsins tilnefndi Birgi Björn Pétursson í val íþróttamanns Ísafjarðarbæjar.
Björgvin Snævar Sigurðsson - Framherji - 1994 - Uppalinn hjá Hamri en gekk til liðs við KFÍ í janúar
2013 og hefur leikið með meistaraflokki síðan þá.
Florijan Jovanov - Framherji - 1991 - Gekk til liðs við KFÍ haustið 2009, þá 18 ára gamall, fyrir
tilstuðlan Borce Ilievski þáverandi þjálfara KFÍ. Lék bæði með meistaraflokki og drengjaflokki
félagsins og sigraði 1. deildina með KFÍ vorið 2010. Var lykilmaður með Goce Delchev í næst efstu
deild í Makedóníu á síðasta tímabili en liðið sigraði deildina og fór upp í efstu deild.
Gunnlaugur Gunnlaugsson – Framherji – 1989 – Uppalinn í KFÍ og steig sín fyrstu skref með félaginu í
yngri lokkum. Spilaði með meistaraflokki KFÍ veturinn 2005-2009. Tók fram skóna aftur eftir hlé um
mitt tímabil.
Helgi Snær Bergsteinsson - Bakvörður - 1996 - kemur upp úr yngri flokkum KFÍ og spilaði sinn fyrsta
leik með meistaraflokki vorið 2014 er hann skoraði 5 stig á móti Stjörnunni í úrvalsdeild.
Jóhann Jakob Friðriksson - Miðherji - 1994 - Gekk til liðs við meistaraflokk KFÍ haustið 2013 eftir smá
hlé frá körfubolta og lék 28 leiki með félaginu í deild og bikar á því tímabili og hefur leikið flesta leiki
með liðinu á yfirstandandi tímabili. Jóhann hefur tekið miklum framförum og var að lokum valinn í
æfingarhóp U-20 landsliðsins vorið 2014.

Nebojsa Knezevic - Bakvörður/Framherji - 1987 - Nebo gekk til liðs við KFÍ í haust eftir að hafa leikið
með KK Proleter Zrenjanin í Serbíu á síðasta tímabili. Lék með KFÍ í úrvalsdeildinni tímabilið 20102011 þar sem hann var með 14,6 stig og 4,5 fráköst í 22 leikjum.
Óskar Ingi Stefánsson - Bakvörður - 1996 - Nýliði sem kemur upp úr yngri flokkum KFÍ.
Óskar Kristjánsson - Bakvörður - 1993 - Steig sín fyrstu skref í körfubolta með yngri flokkum UMFB
undir stjórn Karls Jónssonar. Lék sinn fyrsta leik í meistaraflokki með KFÍ í nóvember 2009. Átti sinn
besta leik í meistaraflokki er hann setti niður 6 þrista og skoraði 18 stig á móti Val í úrvalsdeildinni í
desember 2013. Var í sigurliði KFÍ í 1. deildinni vorið 2012.
Pance Ilievski - Bakvörður - 1980 - Gekk til liðs við KFÍ árið 2006 og hefur leikið með liðinu síðan að
undanskildu 2011-2012 tímabilinu þegar hann lék með Bolvíkingum. Á að baki um 140
meistaraflokksleiki í öllum keppnum á Íslandi og var í sigurliði KFÍ í 1. deildinni árið 2010. Kemur
upprunalega frá Makedóníu en hlaut íslenskan ríkisborgararétt árið 2014. Er yngri bróðir Borce
Ilievski, fyrrverandi þjálfara KFÍ.
Sturla Stígsson - Bakvörður/Framherji - 1979 - Uppalinn hjá KFÍ en steig sín fyrstu skref í
meistaraflokki með Bolvíkingum rétt eftir aldarmótin síðustu. Á að baki um 110 meistaraflokksleiki
með KFÍ, UMFB og Fúsíjama í 1. og 2. deild.
Birgir Örn Birgisson - Þjálfari - Birgir Örn var ráðinn þjálfari meistaraflokks karla árið 2013. Á Íslandi
lék hann með Bolungarvík, Þór Akureyri og Keflavík áður en hann hélt til Þýskalands þar sem hann
var leikmaður og þjálfari í rúman áratug. Sem leikmaður varð hann tvívegis Íslandsmeistari með
Keflavík auk þess sem hann á að baki 26 landsleiki.

Leikmannalisti
Meistaraflokkur karla
#

Nafn

Staða

Hæð

Þyngd

Fæddur

10

Andri Már Einarsson

Framherji

190 cm

90 kg

13. september 1993

13

Birgir Björn Pétursson

Miðherji

205 cm

100 kg

24. janúar 1986

6

Birgir Örn Birgisson

Miðherji

198 cm

95 kg

6. október 1969

15

Björgvin Snævar Sigurðsson

Framherji

194 cm

90 kg

3. ágúst 1994

11

Florijan Jovanov

Framherji

197 cm

90 kg

13. mars 1991

6

Gunnlaugur Gunnlaugsson

Framherji

190 cm

80 kg

01. janúar 1989

99

Helgi Snær Bergsteinsson

Bakvörður

185 cm

80 kg

21. febrúar 1996

14

Jóhann Jakob Friðriksson

Miðherji

202 cm

100 kg

1. september 1994

23

Magnús Þór Heimisson

Bakvörður

184 cm

85 kg

23. júní 1984

7

Nebojsa Knezevic

Framherji

196 cm

90 kg

21. febrúar 1987

98

Óskar Ingi Stefánsson

Bakvörður

180 cm

70 kg

16. júní 1996

9

Óskar Kristjánsson

Framherji

186 cm

86 kg

29. október 1993

4

Pance Ilievski

Bakvörður

186 cm

84 kg

9. ágúst 1981

12

Sturla Stígsson

Framherji

185 cm

85 kg

21. september 1979

Árangur liðsins
Liðið spilaði 21 leik í deildarkeppni og sigraði liðið 5 leiki og tapaði 16. Niðurstaðan var sú að liðið
endaði í sjöunda sæti. Þess má þó geta að 5 leikir liðsins töpuðust með minnsta mögulega mun.
Liðið spilaði í Poweradebikarnum einn leik sem liðið tapaði.
Liðið spilaði í Fyrirtækjabikar þar sem liðið tapaði báðum sínum leikum.

Almennt um þátttöku liðsins í Íslandsmóti
Reynt var að berjast fyrir því gagnvart stjórn KKÍ og á formannafundum félaga KKÍ að fá reglugerðum
breytt, sér í lagi þeim sem snúa að takmörkunum á þátttöku erlendra leikmanna. Það er og hefur
verið erfitt að fá leikmenn til að flytjast búferlum til Ísafjarðar til þess að iðka körfuknattleik og eina
úrræðið er oft að fá erlenda atvinnumenn eða hálfatvinnumenn. Niðurstaða tilrauna stjórnar KFÍ í
viðræðum við KKÍ var neikvæð og voru önnur félagslið ekki hlynnt breytingum þrátt fyrir skilning og
jákvæða afstöðu gagnvart vandamálinu. Þátttaka liða í fyrstu deild var einnig takmörkuð og léku
eingöngu 8 lið í fyrstu deildinni og ekkert lið gat fallið úr deildinni.

Meistaraflokkur Kvenna
Segja má að ákveðnum áfanga hafi verið náð í haust með því að KFÍ tefldi á ný fram kvennaliði í
meistaraflokk á Íslandsmótinu. Kvennalið félagsins hefur legið niðri frá tímabilinu 2012-2013. Liðið
var að stórum hluta skipað ungum leikmönnum sem voru að stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki en
auk þess voru nokkrir eldri og reynslumeiri leikmenn í hópnum. Einnig var gerður venslasamningur
við Breiðablik og þrjár Blikastúlkur léku með liðnu. Spilandi þjálfari liðsins var Labrenthia MurdockPearson sem kom frá Bandaríkjunum þar sem hún á að baki feril í háskólaboltanum og með
atvinnumannaliði.
Alexandra Sif Herleifsdóttir - 1989 - Miðherji - Alexandra hefur leikið með Breiðablik síðan árið 2012,
þaðan sem hún kemur á lánsamningi, en hún hefur einnig leikið með Val og Hamri. Alexandra var
í sigurliði Breiðabliks í 1. deildinni síðastliðið vor.
Anna Soffía Sigurlaugsdóttir - 1981 - Framherji - Uppalin í KFÍ og steig sín fyrstu skref í meistaraflokk
með félaginu um aldarmótin. Hefur einnig spilað með Laugdælum, Ármanni/Þrótti og Stjörnunni. Var
lykilleikmaður í liði KFÍ sem spilaði við Grindavík um laust sæti í úrvalsdeildinni vorið 2012.
Eva Margrét Kristjánsdóttir - 1997 - Framherji - Eva er ein af efnilegustu leikmönnum landsins en
hún lék lykilhlutverk með liði KFÍ í 1. deildinni á árunum 2011-2013 auk þess sem hún lék 5 leiki með
U16 landsliði Íslands á sama tíma. Hún lék 5 leiki með U18 landsliðinu síðasta vor og var í æfingahópi
A-landsliðsins. Síðastliðið tímabil lék Eva með Snæfell þar sem hún varð Íslandsmeistari auk þess sem
hún var valin í stjörnuleik kvenna.
Guðrún Edda Bjarnardóttir - 1994 - Bakvörður - Guðrún kemur upp úr yngri flokkum Hrunamanna en
hefur spilað með Breiðablik undanfarin ár. Hún var lykilleikmaður í liði Breiðabliks sem sigraði 1.
deildina síðastliðið vor.
Hafdís Gunnarsdóttir - 1980 - Bakvörður - Hafdís hóf feril sinn með meistaraflokki KFÍ rétt fyrir
síðustu aldamót og lék með félaginu til 2000 en á þeim tíma lék hún fjóra leiki fyrir U-20 landslið

Íslands. Eftir það hélt hún til Reykjavíkur þar sem hún varð Íslands- og bikarmeistari með KR árin
2001 og 2002. Hún snéri til baka árið 2004 og hefur leikið ófáa leiki með félaginu síðan.
Hekla Hallgrímsdóttir - 1999 - Framherji - Nýliði sem kemur upp úr yngri flokkum KFÍ.
Hlín Sveinsdóttir - 1996 - Bakvörður - Hlín kemur upp úr yngri flokkum Breiðabliks, þaðan sem hún
kemur á lánssamningi, og hefur verið að stíga sín fyrstu skref með meistaraflokki þeirra undanfarin
ár.
Kristín Erna Úlfarsdóttir - 1996 - Bakvörður - Kristín er uppalin hjá Herði Patreksfirði en hefur leikið
með KFÍ í yngri flokkum undanfarið ár. Hún lék sinn fyrsta meistaraflokksleik með KFÍ veturinn 20112012.
Labrenthia Murdock-Pearson - 1991 – Bakvörður/Þjálfari - Labrenthia spilaði með Lewis University í
Texas í háskólaboltanum á árunum 2009-2013 þar sem hún skoraði 10 stig að meðaltali í 116 leikjum.
Hún hefur auk þess spilað sem atvinnumaður í Bandaríkjunum með liðinu Chicago Storm.
Linda Marín Kristjánsdóttir - 1999 - Bakvörður - Þreytti frumraun sína í meistaraflokki árið 2012 þá
13 ára gömul. Linda Marín var valin í æfingahóp U15 landsliðsins síðastliðinn vetur.
Rósa Överby - 1996 - Bakvörður - Rósa kemur upp úr yngri flokkum KFÍ og steig sín fyrstu skref í
meistaraflokki árið 2012.
Saga Ólafsdóttir - 2000 - Framherji - Saga kemur upp úr yngri flokkum Harðar frá Patreksfirði og er
nýliði í meistaraflokki.
Stefanía Helga Ásmundsdóttir - 1980 - Miðherji - Stefanía hóf ferilinn með Grindavík þar sem hún
varð Íslandsmeistari árið 1997 auk þess sem hún lék 11 leiki með U-18 landsliði Íslands. Hún gekk til
liðs við KFÍ árið 2001 og hefur spilað lykilhlutverk í liðinu síðan þá.

Meistaraflokkur kvenna
#

Nafn

Staða

Hæð

10

Alexandra Herleifsdóttir

Miðherji

180 cm

4

Anna Soffía Sigurlaugsdóttir

Framherji

8

Eva Margrét Kristjánsdóttir

Framherji

15

Guðrún Edda Bjarnadóttir

Bakvörður

14

Hafdís Gunnarsdóttir

Framherji

172 cm

14. júní 1980

5

Hekla Hallgrímsdóttir

Framherji

175 cm

22. janúar 1999

9

Hlín Sveinsdóttir

Bakvörður

167 cm

18. september 1996

4

Labrenthia Murdock

Bakvörður

175 cm

20. júní 1991

6

Linda Marín Kristjánsdóttir

Bakvörður

28. júlí 1999

19

Rósa Överby

Bakvörður

02. febrúar 1996

7

Saga Ólafsdóttir

Framherji

15

Stefanía H. Ásmundsdóttir

Miðherji

Árangur liðsins

Þyngd

Fæddur

2. október 1989
19. október 1981

180 cm

17. janúar 1997
22. mars 1994

180 cm

28. janúar 2000
15. október 1980

Meistaraflokkur kvenna KFÍ stóð sig vel í deildarkeppni þar sem liðið sigraði 8 af 12 leikjum sínum og
missti naumlega af því tækifæri að spila um laust sæti í efstu deild. Liðið hafnaði í þriðja sæti af 8
liðum.

Ísafirði, 14. apríl 2015
Fyrir hönd stjórnar KFÍ

Shiran Þórisson
formaður

