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1. Andi stefnunnar 

Sú stefna sem hér er mælt með hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi 

bæði líkamlega, sálrænt og félagslega. Með því móti má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og 

unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar. 

Með skipulegri og markvissri þjálfun eins og hér er lýst má skapa börnum og unglingum 

aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir á lands- eða alþjóða mælikvarða þegar þeir hafa 

mesta líkamlega og sálræna hæfileika til þess. Að sama skapi er gert ráð fyrir að þeir sem ekki 

velja afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að stunda íþróttir eða líkamsrækt við sitt 

hæfi. 

Varðandi þau aldursmörk sem gengið er út frá verður að gera ráð fyrir ákveðnu svigrúmi og 

sveigjanleika vegna mismunandi reglna sem gilda í hinum ýmsu íþróttagreinum og mismunar á 

þroskaferli milli kynja og einstaklinga. 

Með neðangreindum aðferðum má tryggja mun meiri fjöldaþátttöku í íþróttum en áður hefur 

þekkst og skapa um leið aðstæður fyrir fleiri afreksmenn og meiri afrek en áður hefur þekkst. 

2. Skilgreiningar 

 Með barnaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum til og með 12 ára. 

 Með unglingaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum 13-19 ára. 

3. Markmið 

Íþróttaþjálfun barna og unglinga hafi eftirfarandi markmið: 

 8 ára og yngri: 

-Að auka hreyfiþroska.                                                                                                          

-Að fyrstu kynni af íþróttum verði jákvæð.                                                               

 9-12 ára: 

-Að bæta tæknilega færni.                                                                                                        

-Að auka þol. 

-Að auka kraft.                                                                                                                            

 -Að auka liðleika. 

Að vekja íþróttaáhuga fyrir lífstíð. 

 13-16 ára: 

-Að auka þol.                                                                                                                         

-Að auka kraft. 

-Að auka hraða.                                                                                                                            

-Að auka liðleika. 

-Að viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni. 

-Að skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með íþróttastarfinu 

-Að kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur er 

til að árangur náist. 

-Að kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

Aðalstjórn UMFG
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 17-19 ára: 

-Að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir.                                                                                    

-Að auka þjálfunarálagið verulega. 

-Að innleiða afrekshugsunarhátt hjá þeim sem stefna að þátttöku í keppnis- og 

afreksíþróttum. 

-Að skapa möguleika fyrir þá sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

4. Leiðir 

Stefnt verði að eftirfarandi leiðum að settum þjálfunarmarkmiðum: 

 8 ára og yngri: 

-Að æfingarnar séu fjölþættar og stuðli að bættum hreyfiþroska. Hér er átt við æfingar      

sem örva hinar ýmsu skynstöðvar og unnið sé með grófhreyfingar og fínhreyfingar. 

-Að þjálfunin fari fram í leikformi. 

-Að æfingarnar séu skemmtilegar. 

-Að öll börn fái jöfn tækifæri til þátttöku. 

-Að fjölgreinafélög sjái til þess að öll börn á þessum aldri hafi tækifæri til að stunda íþróttir 

með þessum hætti í ódeildaskiptum íþróttaskólum eða námskeiðum á vegum félaganna. 

-Að sérgreinafélög sjái til þess að öll börn á þessum aldri hafi tækifæri til að stunda íþróttir 

með þessum hætti með því að taka upp samvinnu við önnur félög eða vinni samkvæmt 

þessum markmiðum og leiðum sama hvaða íþróttagrein er sérgrein félagsins. Þetta mætti 

gera með því að hafa sérgreinina sem kjarnagrein en verja 40-50% þjálfunartímans í 

fjölþætta hreyfiþjálfun af ýmsum toga. 

 9-12 ára 

-Að æfingarnar séu fjölþættar. 

-Að aðaláherslan í þjálfuninni sé á þjálfun tæknilegrar færni. 

-Að börnin séu hvött til að kynna sér og reyna sem flestar íþróttagreinar. 

-Að undirstöðutækni sem flestra íþróttagreina sé lærð. 

-Að æfingarnar feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar. 

-Að æfingarnar séu skemmtilegar. 

-Að háttvísi og íþróttamannsleg framkoma sé kennd. 

-Að öll börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

-Að við níu ára aldurinn taki deildirnar í fjölgreinafélögum við börnunum úr 

íþróttaskólanum og sjái til þess að unnið sé samkvæmt settum markmiðum og leiðum. 

Deildirnar hafi samvinnu sín á milli um að gefa börnum og unglingum viðunandi tækifæri til 

að stunda fleiri en eina íþróttagrein og leggi sitt af mörkum til hvatningar hvað það varðar. 

-Að sérgreinafélög verði áfram um samvinnu við önnur félög að ræða eða ákveðin prósenta 

af þjálfuninni fari í aðrar íþróttagreinar til að tryggja fjölbreytnina og kynni af mörgum 

íþróttum. 

 13-16 ára 

-Að æfingarnar séu fjölþættar. -Að æfingarnar byggist meira en áður á þoli, krafti og 

hraðaæfingum ásamt liðleikaþjálfun. 

-Að þeirri tæknilegu færni sé viðhaldið sem áður var lærð. 

-Að í lok þessa aldursskeiðs hefjist sérhæfing í ákveðnum íþróttagreinum eða 

greinaflokkum. 

-Að sérstök áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan 
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íþróttaliðsins eða félagsins. Til þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, hópferða 

og félagslegra athafna innan vallar sem utan nýtt til hins ítrasta. 

-Að fræðsla um vöxt og þroska fari fram. 

-Að fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram. 

-Að allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

-Að öll félög sjái til þess að skapa sem jöfnust tækifæri til að stunda keppnisíþróttir annars 

vegar og íþróttir/líkamsrækt hins vegar. 

 17-19 ára 

-Að æfingarnar séu alhliða og fjölþættar þannig að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir með 

tilliti til stöðu og hæfileika hvers einstaklings. 

-Að val á milli íþróttagreina fari fram liggi áhugi til sérhæfingar. 

-Að sérhæfð afreksþjálfun fari fram og æfingaálagið sé aukið verulega frá því sem áður var 

sé stefnt að þátttöku í afreksíþróttum. 

-Að unglingunum sé gerð full grein fyrir hvaða hugarfar, álag og hæfileika þarf til að ná 

árangri í afreksíþróttum. 

-Að öll félög geri greinarmun á afreksíþróttum eða íþróttum þar sem árangur í keppni er 

aðalmarkmiðið annars vegar og hins vegar íþróttum þar sem áhersla er lögð á líkamsrækt 

og félagsskapinn umfram árangur í keppni sem slíkri. 

5. Keppni 

Keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun: 

Keppni skal miðast við aldur og þroska og að hún sé hvati til ástundunar og framfara svo auka 

megi líkur á að ná settum þjálfunarmarkmiðum. 

 8 ára og yngri: 

Keppni í þessum flokki á ekki að vera markmið í sjálfu sér. Sé keppni viðhöfð skal hún fara 

fram á félagsmótum og mótum þar sem fégalaga úr nágrannafélögum keppa. 

Mikil áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með í keppninni og að enginn skuli 

útilokaður vegna getu. 

Leikur og leikgleði ráði ríkjum í keppninni. 

 9-10 ára: 

Keppni skal fara fram á félagsmótum sem og á héraðs- og landshlutavísu. 

Áhersla skal lögð á liðakeppni og að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu. 

 11-12 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu. Áhersla skal lögð á 

liðakeppni og að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu. 

 13-14 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og hugsanlega erlendis. 

Liðakeppni skal vera í fyrirrúmi en aukin áhersla miðað við fyrri aldursskeið á keppni milli 

einstaklinga. 

 15-19 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis. 

Árangur í keppni orðinn markmið sem stefnt er að og þjálfunin miðast við hvort sem um lið 

eða einstakling er að ræða.                                                                                                                              
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6. Verðlaun og viðurkenningar 

Verðlaunaveitingar í keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun: 

 10 ára og yngri: 

Allir fái jafna viðurkenningu fyrir þátttöku 

 11-12 ára: 

Lið vinni til verðlauna. 

Einstaklingar geta unnið til verðlauna í einstaklingsgreinum. 

Fyrst við 11 ára aldur er leyfilegt að krýna Íslandsmeistara, einstakling eða lið. 

 13-19 ára 

Lið vinni til verðlauna. 

Einstaklingar vinni til verðlauna. 

 Óæskilegt er að veita börnum og yngri unglingum stórviðurkenningar s.s. Íþróttamaður 

félags, bæjar, héraðs, landshluta eða sérsambands. 

 Verðlaunaveitingar á uppskeruhátíðum/verðlaunahátíðum séu í anda þess sem fram kemur 

hér að framan. 

 

Börn 6-8 ára. 

Markmið: 

 Að auka hreyfiþroska. 

 Að kynni af fimleikum verði jákvæð. 

 Að kynna fyrir börnum mikilvægi holls mataræðis. 

Leiðir: 

 Að æfingarnar séu fjölbreyttar og stuðli að bættum hreyfiþroska. Hér er átt við æfingar 

sem örva hinar ýmsu skynstöðvar og unnið sé með grófhreyfingar og fínhreyfingar. 

 Að þjálfunin fari fram í leikformi og séu skemmtilegar. 

 Að öll börn fái jöfn tækifæri til þátttöku. 

Börn 9-13 ára. 

Markmið: 

 Að bæta tæknilega færni. 

 Að auka þol. 

 Að auka kraft. 

 Að auka liðleika. 

 Að vekja íþróttaáhuga fyrir lífstíð. 

Fimleikadeild UMFG
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Leiðir: 

 Að æfingarnar séu fjölþættar. 

 Að aðaláherslan í þjálfuninni sé á þjálfun tæknilegrar færni. 

 Að æfingarnar feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar. 

 Að æfingarnar séu skemmtilegar. 

 Að öll börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

Börn 14-16 ára. 

Markmið: 

Að auka þol. 

Að auka kraft. 

Að auka hraða. 

Að auka liðleika. 

Að viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni. 

Að skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með íþróttastarfinu 

Að kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur er til að 

árangur náist. 

Að kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

Leiðir: 

 Að æfingarnar byggist meira en áður á þoli, krafti og hraðaæfingum ásamt 

liðleikaþjálfun. 

 Að þeirri tæknilegu færni sé viðhaldið sem áður var lærð. 

 Að sérstök áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan 

íþróttaliðsins eða félagsins. Til þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, 

hópferða og félagslegra athafna innan vallar sem utan nýtt til hins ítrasta. 

 Að fræðsla um vöxt og þroska fari fram. 

 Að fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram. 

 Að allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 
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1. Andi stefnunnar 

Sú stefna sem hér er mælt með hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi 

bæði líkamlega, sálrænt og félagslega. Með því móti má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og 

unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar. 

Með skipulegri og markvissri þjálfun eins og hér er lýst má skapa börnum og unglingum 

aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir á lands- eða alþjóða mælikvarða þegar þeir hafa 

mesta líkamlega og sálræna hæfileika til þess. Að sama skapi er gert ráð fyrir að þeir sem ekki 

velja afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að stunda íþróttir eða líkamsrækt við sitt 

hæfi. 

2. Skilgreiningar 

 Með barnaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum til og með 12 ára. 

 Með unglingaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum 13-19 ára. 

3. Markmið 

Íþróttaþjálfun barna og unglinga hafi eftirfarandi markmið: 

 8 ára og yngri: 

-Að auka hreyfiþroska.                                                                                                          

-Að fyrstu kynni af íþróttum verði jákvæð.                                                               

 9-12 ára: 

-Að bæta tæknilega færni.                                                                                                        

-Að auka þol. 

-Að auka kraft.                                                                                                                           

-Að auka liðleika. 

-Að vekja íþróttaáhuga fyrir lífstíð. 

 13-16 ára: 

-Að auka þol.                                                                                                                         

-Að auka kraft. 

-Að auka hraða.                                                                                                                            

-Að auka liðleika. 

-Að viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni. 

-Að skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með íþróttastarfinu 

-Að kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur er 

til að árangur náist. 

-Að kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

 17-19 ára: 

-Að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir.                                                                                    

-Að auka þjálfunarálagið verulega. 

-Að innleiða afrekshugsunarhátt hjá þeim sem stefna að þátttöku í keppnis- og 

afreksíþróttum. 

Júdódeild UMFG
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-Að skapa möguleika fyrir þá sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

4. Leiðir 

Stefnt verði að eftirfarandi leiðum að settum þjálfunarmarkmiðum: 

 8 ára og yngri: 

-Að æfingarnar séu fjölþættar og stuðli að bættum hreyfiþroska. Hér er átt við æfingar      

sem örva hinar ýmsu skynstöðvar og unnið sé með grófhreyfingar og fínhreyfingar. 

-Að þjálfunin fari fram í leikformi. 

-Að æfingarnar séu skemmtilegar. 

-Að öll börn fái jöfn tækifæri til þátttöku. 

-Að helstu markmið í kennslu  

-Að kenna fallæfingar 

-Að kenna aga og virðingu 

Að kenna grunn tækni í standangi glímu og gólfi. 

 

 9-12 ára 

-Að æfingarnar séu fjölþættar. 
-Að aðaláherslan í þjálfuninni sé á þjálfun tæknilegrar færni. 
-Að börnin séu hvött til að kynna sér og reyna sem flestar íþróttagreinar. 
-Að undirstöðutækni sem flestra íþróttagreina sé lærð. 
-Að æfingarnar feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar. 
-Að æfingarnar séu skemmtilegar. 
-Að háttvísi og íþróttamannsleg framkoma sé kennd. 
-Að öll börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 
-Að helstu markmið í kennslu  
-Að kenna aukna tækni í standandi glímu og gólfi. 
-Að kenna helstu reglur í keppni. 

 13-16 ára 

-Að æfingarnar séu fjölþættar.  

-Að æfingarnar byggist meira en áður á þoli, krafti og hraðaæfingum ásamt liðleikaþjálfun. 

-Að þeirri tæknilegu færni sé viðhaldið sem áður var lærð. 

-Að í lok þessa aldursskeiðs hefjist sérhæfing í ákveðnum íþróttagreinum eða 

greinaflokkum. 

-Að sérstök áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan 

íþróttaliðsins eða félagsins. Til þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, hópferða 

og félagslegra athafna innan vallar sem utan nýtt til hins ítrasta. 

-Að fræðsla um vöxt og þroska fari fram. 

-Að fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram. 

-Að allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

-Að helstu markmið í kennslur  

-Að kenna aukna tækni 

-Að kenna reglur í keppni. 
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 17-19 ára 

-Að æfingarnar séu alhliða og fjölþættar þannig að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir með 

tilliti til stöðu og hæfileika hvers einstaklings. 

-Að sérhæfð afreksþjálfun fari fram og æfingaálagið sé aukið verulega frá því sem áður var 

sé stefnt að þátttöku í afreksíþróttum. 

-Að unglingunum sé gerð full grein fyrir hvaða hugarfar, álag og hæfileika þarf til að ná 

árangri í afreksíþróttum. 

 

5. Keppni 

Keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun: 

Keppni skal miðast við aldur og þroska og að hún sé hvati til ástundunar og framfara svo auka 

megi líkur á að ná settum þjálfunarmarkmiðum. 

 8 ára og yngri: 

Keppni í þessum flokki á ekki að vera markmið í sjálfu sér. Sé keppni viðhöfð skal hún fara 

fram á félagsmótum og mótum þar sem fégalaga úr nágrannafélögum keppa. 

Mikil áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með í keppninni og að enginn skuli 

útilokaður vegna getu. 

Leikur og leikgleði ráði ríkjum í keppninni. 

 9-10 ára: 

Keppni skal fara fram á félagsmótum sem og á héraðs- og landshlutavísu. 

Áhersla skal lögð á liðakeppni og að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu. 

 11-12 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu. Áhersla skal lögð á 

liðakeppni og að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu. 

 13-14 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og hugsanlega erlendis. 

Liðakeppni skal vera í fyrirrúmi en aukin áhersla miðað við fyrri aldursskeið á keppni milli 

einstaklinga. 

 15-19 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis. 

Árangur í keppni orðinn markmið sem stefnt er að og þjálfunin miðast við hvort sem um lið 

eða einstakling er að ræða.                                                                                                                              

6. Verðlaun og viðurkenningar 

Verðlaunaveitingar í keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun: 

 10 ára og yngri: 

Allir fái jafna viðurkenningu fyrir þátttöku 

 11-12 ára: 

Lið vinni til verðlauna. 

Einstaklingar geta unnið til verðlauna í einstaklingsgreinum. 

Fyrst við 11 ára aldur er leyfilegt að krýna Íslandsmeistara, einstakling eða lið. 
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 13-19 ára 

Lið vinni til verðlauna. 

Einstaklingar vinni til verðlauna. 

 Verðlaunaveitingar á uppskeruhátíðum/verðlaunahátíðum séu í anda þess sem fram kemur 

hér að framan. 

 

1. Andi stefnunnar 

Sú stefna sem hér er mælt með hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi 

bæði líkamlega, sálrænt og félagslega. Með því móti má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og 

unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar. 

Með skipulegri og markvissri þjálfun eins og hér er lýst má skapa börnum og unglingum 

aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir á lands- eða alþjóða mælikvarða þegar þeir hafa 

mesta líkamlega og sálræna hæfileika til þess. Að sama skapi er gert ráð fyrir að þeir sem ekki 

velja afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að stunda æfingar á sínum eigin 

forsendum. 

2. Skilgreiningar 

 Með barnaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum 12 ára og yngri. 

 Með unglingaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum 13-19 ára. 

3. Markmið 

Körfuknattleiksþjálfun barna og unglinga hafi eftirfarandi markmið: 

 8 ára og yngri: 

-Að auka hreyfiþroska.                                                                                                          

 -Að fyrstu kynni af íþróttum verði jákvæð.                                                               

 9-12 ára: 

-Að bæta tæknilega færni.                                                                                                        

 -Að auka þol. 

-Að auka kraft.                                                                                                                           

 -Að auka liðleika. 

-Að vekja íþróttaáhuga fyrir lífstíð. 

 13-16 ára: 

-Að auka þol.                                                                                                                         

-Að auka kraft. 

-Að auka hraða.                                                                                                                            

-Að auka liðleika. 

-Að viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni. 

-Að skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með íþróttastarfinu. 

-Að kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur er 

til að ná árangri í íþróttinni. 

-Að kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka körfuknattleik vegna 

félagsskaparins. 

Körfuknattleiksdeild UMFG
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 17-19 ára: 

-Að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir.                                                                                    

-Að auka þjálfunarálagið verulega. 

-Að innleiða afrekshugsunarhátt hjá þeim sem stefna að þátttöku í keppnis- og 

afreksíþróttum. 

-Að skapa möguleika fyrir þá sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

4. Leiðir 

Stefnt verði að eftirfarandi leiðum að settum þjálfunarmarkmiðum: 

 8 ára og yngri: 

-Að æfingarnar séu fjölþættar og stuðli að bættum hreyfiþroska. Hér er átt við æfingar      

sem örva hinar ýmsu skynstöðvar og unnið sé með grófhreyfingar og fínhreyfingar. 

-Að þjálfunin fari fram í leikformi. 

-Að æfingarnar séu skemmtilegar 

-Að öll börn fái jöfn tækifæri til þátttöku. 

-Að vekja áhuga barnanna á körfuknattleik til lífstíðar. 

-Að læra aga á æfingum og læra hvernig á að haga sér á æfingu. 

-Að bera virðingu fyrir UMFG og öll sem við kemur félaginu. 

-Að læra grunnatriði í íþróttinni, knattrak, sendingar og hreyfing án bolta. 

-Að læra grunnreglur í íþróttinni. 

 9-11 ára: 

-Að æfingarnar séu fjölþættar. 

-Að aðaláherslan í þjálfuninni sé á þjálfun tæknilegrar færni. 

-Að börnin séu hvött til að kynna sér og reyna sem flestar íþróttagreinar. 

-Að undirstöðutækni körfuknattleiks sé lærð. 

-Að æfingarnar feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar. 

-Að æfingarnar séu skemmtilegar. 

-Að háttvísi og íþróttamannsleg framkoma sé kennd. 

-Að öll börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

-Mikil áhersla á boltatækni og mikilvægt að einstaklingar séu með boltann í höndunum eins 

mikið og hægt er. 

-Læra samvinnu á vellinum. 

-Allir fái að spila allar leikstöður óháð stærð eða þroska. 

-Læra rétta dreifingu á vellinum til að auka möguleika samherjana. 

-Mikil áhersla á hreyfingu án bolta. 

-Læra þrefalda ógnun í sóknarleik 

-Læra varnarvinnu í maður á mann vörn 

-Læra og virða reglur þjálfarans. 

-Bera virðingu fyrir UMFG  

 

 12-16 ára: 

-Að æfingarnar séu fjölþættar.  

-Að æfingarnar byggist meira en áður á þoli, krafti og hraðaæfingum ásamt 

liðleikaþjálfun. 
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-Að þeirri tæknilegu færni sé viðhaldið sem áður var lærð. 

-Að í lok þessa aldursskeiðs hefjist sérhæfing í körfuknattleik 

-Að sérstök áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan 

félagsins. Til þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, hópferða og félagslegra 

athafna innan vallar sem utan nýtt til hins ítrasta. 

-Að fræðsla um vöxt og þroska fari fram. 

-Að fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram. 

-Að allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

-Mikil áhersla á tækniatriði 

-Byrja að kenna réttan skotstíl 

-Læra hjálparvörn, pressuvörn og svæðisvörn. 

-Læra skipulag í hraðarupphlaupum. 

-Grunnur að leikfræði kenndur. 

-Læra tækni til að búa til sitt eigið skot eða búa til handa öðrum 

-Mikil áhersla á aga og að iðkendur virði reglur þjálfarans. 

-Bera virðingu fyrir UMFG 

 

 17-19 ára: 

-Að æfingarnar séu alhliða og fjölþættar þannig að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir 

með tilliti til stöðu og hæfileika hvers einstaklings. 

-Að æfingaálagið sé aukið verulega frá því sem áður var sé stefnt að þátttöku í 

afreksíþróttum. 

-Að unglingunum sé gerð full grein fyrir hvaða hugarfar, álag og hæfileika þarf til að ná 

árangri í afreksíþróttum. 

-Læra allar gerðir að leikfræði,sóknarlega og varnarlega. 

-Æfa aukalega tækniæfingar, knattrak, skot o.fl. 

-Mikil áhersla á að beita líkamanum rétt. 

-Mikil áhersla á sérhæfingu. 

-Búa til afreksmenn framtíðar. 

-Þjálfarar gæti að ofþjálfun hjá leikmönnum sem spila með meistaraflokki. 

-Gefa öllum tækifæri til að iðka íþrótt sína. 

 

5. Keppni 

Keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun: 

Keppni skal miðast við aldur og þroska og að hún sé hvati til ástundunar og framfara svo auka 

megi líkur á að ná settum þjálfunarmarkmiðum. 

 10 ára og yngri: 

Keppni í þessum flokki á ekki að vera markmið í sjálfu sér. Sé keppni viðhöfð skal hún fara 

fram á félagsmótum og mótum þar sem félagar úr nágrannafélögum keppa. 

Mikil áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með í keppninni og að enginn skuli 

útilokaður vegna getu. Yngri leikmenn mega einungis spila með eldri flokkum ef eldri 

flokkurinn er ekki full mannaður af leikmönnum á réttum aldri. 
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Leikur og leikgleði ráði ríkjum í keppninni. 

Áhersla skal lögð á að einstaklingurinn fái að njóta sín og að keppnin leiði til framfara.  

 11-12 ára: 

Á þessum aldri byrja krakkarnir að keppa á Íslandsmóti, þrátt fyrir að verlaun séu veitt á 

áherslan að vera lögð á að einstaklingurinn fái að njóta sín og að keppnin leiði til framfara. 

Allir fá að taka þátt óháð getu eða þroska. Framfarir eru mun mikilvægara en árangur. Yngri 

leikmenn mega einungis spila með eldri flokkum ef eldri flokkurinn er ekki full mannaður 

af leikmönnum á réttum aldri. 

 13-14 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og hugsanlega erlendis. 

Áhersla skal lögð á að einstaklingurinn fái að njóta sín og að keppnin leiði til framfara.Allir 

fá að taka þátt óháð getu eða þroska. Framfarir er mun mikilvægara en árangur. Yngri 

leikmenn mega einungis spila með eldri flokkum ef eldri flokkurinn er ekki full mannaður 

af leikmönnum á réttum aldri. 

 15-17ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis. Liðið reynir að 

sigra þá leiki sem það fer í en að sama skapi eru framfarir einstaklingana en mikilvægari en  

árangur liðsins. Yngri leikmenn mega spila með eldri flokkum til að bæta liðið. Þjálfarar 

verða þó að huga að velferð leikmanna og passa uppá álag. 

 18-19 

 Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis.Liðið reynir að 

sigra þá leiki sem þeir fara í. Afrekstefna er við líði. Mikilvægt að þjálfarar taki tilit til 

leikmanns varðandi álag. 

6. Félagslegt 

Mikil áhersla er lögð á að allir flokkar hjá körfuknattleiksdeild UMFG séu með skipulagða 

viðburði fyrir utan æfingar a.m.k. tvisvar sinnum á ári. Yfirþjálfari og unglingaráð fylgjast með að 

allir flokkir geri slíkt. 

Hugmyndir af félagstarfi utan æfinga. 

 Pizzuveisla 

 Tölvumót 

 Spilakvöld 

 Söngvakeppni 

 Bíóferð 

 Sundferð 

 Foreldrakeppni 

 Litlu jól 

 Nætur gisting. 

 

7. Verðlaun og viðurkenningar 

10 ára og yngri  

 Allir fá viðurkenningarskjal fyrir veturinn. 
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11 ára-17 ára 

 Verðlaunað er fyrir mætingu,framfarir. Körfuknattleiksdeildin vill endurskoða 

áralanga hefð fyrir því að verðlauna besta leikmann hvers flokks. 

 

 
 

1. Andi stefnunnar 

Sú stefna sem hér er mælt með hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi 

bæði líkamlega, sálrænt og félagslega. Með því móti má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og 

unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar. 

Með skipulegri og markvissri þjálfun eins og hér er lýst má skapa börnum og unglingum 

aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir á lands- eða alþjóða mælikvarða þegar þeir hafa 

mesta líkamlega og sálræna hæfileika til þess. Að sama skapi er gert ráð fyrir að þeir sem ekki 

velja afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að stunda íþróttir eða líkamsrækt við sitt 

hæfi. 

2. Skilgreiningar 

 Með barnaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum til og með 12 ára. 

 Með unglingaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum 13-19 ára. 

3. Markmið 

Íþróttaþjálfun barna og unglinga hafi eftirfarandi markmið: 

 8 ára og yngri: 

-Að auka hreyfiþroska.                                                                                                          

-Að fyrstu kynni af íþróttum verði jákvæð.                                                               

 9-12 ára: 

-Að bæta tæknilega færni.                                                                                                        

-Að auka þol. 

-Að auka kraft.                                                                                                                            

-Að auka liðleika. 

Að vekja íþróttaáhuga fyrir lífstíð. 

 13-16 ára: 

-Að auka þol.                                                                                                                         

-Að auka kraft. 

-Að auka hraða.                                                                                                                            

-Að auka liðleika. 

-Að viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni. 

-Að skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með íþróttastarfinu 

-Að kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur er 

til að árangur náist. 

Sunddeild UMFG
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-Að kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

 17-19 ára: 

-Að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir.                                                                                    

-Að auka þjálfunarálagið verulega. 

-Að innleiða afrekshugsunarhátt hjá þeim sem stefna að þátttöku í keppnis- og 

afreksíþróttum. 

-Að skapa möguleika fyrir þá sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 

4. Leiðir 

Stefnt verði að eftirfarandi leiðum að settum þjálfunarmarkmiðum: 

 8 ára og yngri: 

-Að æfingarnar séu fjölþættar og stuðli að bættum hreyfiþroska. Hér er átt við æfingar 

sem örva hinar ýmsu skynstöðvar og unnið sé með grófhreyfingar og fínhreyfingar. 

-Að þjálfunin fari fram í leikformi. 

-Að æfingarnar séu skemmtilegar. 

-Að öll börn fái jöfn tækifæri til þátttöku. 

Helstu markmið í kennslu: 

 Læra að fara sjálf í klefana og laugina 

 Læra að hlusta á þjálfarann og fara eftir fyrstu reglunum í sundlauginni 

 Kennslan fer fram í grunnu lauginni og þar er kennt: 

 Öndun 

 Kafsund 

 Láta sig renna áfram í vatninu og halda sér á floti 

 Grunnatriði í baksundi og skriðsundi og mikið sparkað 

 Grunnatriði í bringusundi 

 Hoppa útí af bakkanum 

 Stundum er synt í djúpu lauginni 

 Stundum eru leikir og alltaf hoppað og skvett mikið í lok tímans 

 

 9-12 ára 

-Að æfingarnar séu fjölþættar. 

-Að aðaláherslan í þjálfuninni sé á þjálfun tæknilegrar færni. 

-Að börnin séu hvött til að kynna sér og reyna sem flestar íþróttagreinar. 

-Að undirstöðutækni sem flestra íþróttagreina sé lærð. 

-Að æfingarnar feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar. 

-Að æfingarnar séu skemmtilegar. 

-Að háttvísi og íþróttamannsleg framkoma sé kennd. 

-Að öll börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 
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Helstu markmið:   

 Halda áfram að bæta það sem kennt var í yngri hópunum 

 Byrja á að æfa „alvöru“ æfingasett til að bæta þrek og hraða 

 Meiri kraftur í spörkin 

 Læra meira um hraðabreytingar 

 Sundtæknin er mikilvægari en hraðinn í keppninni! 

 

 13-16 ára 

-Að æfingarnar séu fjölþættar. -Að æfingarnar byggist meira en áður á þoli, krafti og 

hraðaæfingum ásamt liðleikaþjálfun. 

-Að þeirri tæknilegu færni sé viðhaldið sem áður var lærð. 

-Að í lok þessa aldursskeiðs hefjist sérhæfing í ákveðnum íþróttagreinum eða 

greinaflokkum. 

-Að sérstök áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan 

íþróttaliðsins eða félagsins. Til þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, hópferða 

og félagslegra athafna innan vallar sem utan nýtt til hins ítrasta. 

-Að fræðsla um vöxt og þroska fari fram. 

-Að fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram. 

-Að allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

Helstu markmið í kennslu:  

 Halda áfram að bæta tæknina 

 Halda áfram að bæta eigin færni, bæta við styrktarþjálfun 

 Setja markmið og áætlanir til að ná þeim, langtíma markmiðssetning 

 Byrja á andlegum undirbúningi 

 

 17-19 ára 

-Að æfingarnar séu alhliða og fjölþættar þannig að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir með 

tilliti til stöðu og hæfileika hvers einstaklings. 

-Að sérhæfð afreksþjálfun fari fram og æfingaálagið sé aukið verulega frá því sem áður var 

sé stefnt að þátttöku í afreksíþróttum. 

-Að unglingunum sé gerð full grein fyrir hvaða hugarfar, álag og hæfileika þarf til að ná 

árangri í afreksíþróttum. 

 

5. Keppni 

Keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun: 

Keppni skal miðast við aldur og þroska og að hún sé hvati til ástundunar og framfara svo auka 

megi líkur á að ná settum þjálfunarmarkmiðum. 

 8 ára og yngri: 

Keppni í þessum flokki á ekki að vera markmið í sjálfu sér. Sé keppni viðhöfð skal hún fara 

fram á félagsmótum og mótum þar sem fégalaga úr nágrannafélögum keppa. 

Mikil áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með í keppninni og að enginn skuli 
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útilokaður vegna getu. 

Leikur og leikgleði ráði ríkjum í keppninni. 

 9-10 ára: 

Keppni skal fara fram á félagsmótum sem og á héraðs- og landshlutavísu. 

Áhersla skal lögð á liðakeppni og að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu. 

 11-12 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu. Áhersla skal lögð á 

liðakeppni og að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu. 

 13-14 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og hugsanlega erlendis. 

Liðakeppni skal vera í fyrirrúmi en aukin áhersla miðað við fyrri aldursskeið á keppni milli 

einstaklinga. 

 15-19 ára: 

Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis. 

Árangur í keppni orðinn markmið sem stefnt er að og þjálfunin miðast við hvort sem um lið 

eða einstakling er að ræða.                                                                                                                              

6. Verðlaun og viðurkenningar 

Verðlaunaveitingar í keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun: 

 10 ára og yngri: 

Allir fái jafna viðurkenningu fyrir þátttöku 

 11-12 ára: 

Lið vinni til verðlauna. 

Einstaklingar geta unnið til verðlauna í einstaklingsgreinum. 

Fyrst við 11 ára aldur er leyfilegt að krýna Íslandsmeistara, einstakling eða lið. 

 13-19 ára 

Lið vinni til verðlauna. 

Einstaklingar vinni til verðlauna. 

 Óæskilegt er að veita börnum og yngri unglingum stórviðurkenningar s.s. Íþróttamaður 

félags, bæjar, héraðs, landshluta eða sérsambands. 

 Verðlaunaveitingar á uppskeruhátíðum/verðlaunahátíðum séu í anda þess sem fram kemur 

hér að framan. 

 

 Markmið taekwondodeildar UMFG er að búa iðkendum góða aðstöðu til að ná sem 

bestum árangri. 

 Í deildinni starfi þjálfarar með menntun, reynslu og hæfni til að takast á við það 

vandasama verk sem þjálfunin er og geri það af metnaði, aga og virðingu. 

 Starfshættir deildarinnar byggjast á fagmennsku, gagnkvæmri kurteisi, aga og virðingu 

fyrir þjálfurum, iðkendum og fjölskyldum þeirra. 

Taekwondodeild UMFG
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 Með markvissri faglegri þjálfun er þörfum iðkennda á ólíku getustigi mætt og ætíð stefnt 

að hámarksárangri óháð aldri, kyni og líkamsástandi. 

 Þeir sem stefna ekki á keppni eða svart belti fái tækifæri til að stunda taekwondo við sitt 

hæfi. Að iðkendur á öllum getustigum njóti þess að æfa bardagalist þar sem lífsstíll, 

hugsun og sjálfsagi skiptir ekki minna máli en færni í sjálfsvörn, tækni, formum, brotum 

og bardaga. 

Til að tryggja góða starfsemi deildarinnar eru stjórnarmenn í góðu sambandi og fara  

reglulega yfir stöðu mála. Fara þá yfir hvað betur má fara, hvað gengur vel og hvað 

framundan er á næstunni. 

Þjálfaramenntun  

Markmið varðandi þjálfaramenntun; að í deildinni starfi þjálfarar með menntun, reynslu og 

hæfni til að takast á við það vandasama verk sem þjálfunin er og geri það af metnaði, aga og 

virðingu. 

Beltapróf 

Í taekwondo er notast við beltakerfi sem sýnir reynslu og iðkun nemenda. Í taekwondo er talað 

um beltagráður og eru 10 gráður litaðra belta. Á kóresku kallast þau geup. Einnig eru til 

svartbeltisgráður og kallast þær dan gráður. Beltapróf í taekwondo eru til að prófa kunnáttu og 

getu nemenda. Tími á milli beltaprófa er einstaklingsbundinn og fer eftir kunnáttu, getu, 

mætingu og viðhorfi hvers og eins.  

 

Kunnátta : Þekking á tækninni sem ætlast er til miðað við beltakröfur. 

Geta: Að tæknin sé framkvæmd með viðeigandi hreyfingu, krafti, hraða, nákvæmni og 

líkamsstöðu. Það er ekki nóg að þekkja til tækninnar heldur þarf hún að vera framkvæmd rétt. 

Mæting: Að lágmarki skuluð iðkendur mæta á 20 æfingar á milli beltaprófa að bláu belti og 50 

æfingar eftir það. Ath að þótt lágmarksmætingu sé náð jafngildir það ekki því að fá að fara í 

beltapróf. Í flestum tilfellum hafa og skulu iðkendur hafa mætt á mun fleiri æfingar en lágmark 

krefur. 

Viðhorf : Hegðun og viðhorf til taekwondo, æfinga og umhverfisins hefur áhrif á hvort iðkendur 

fá að taka próf eða ekki. Það er ekki nóg að geta gert tæknina með lágmarksfyrirhöfn, heldur þarf 

líka að sýna aga, ákveðni og hjálpsemi. 

Nánari upplýsingar um beltakröfur má finna á: 

http://keflavik.is/taekwondo/upplysingar/beltakrofur/ 

 

Mót 

Keppt er í taekwondo, enda er taekwondo Ólympíuíþrótt. Keppendum er skipt í flokka og keppa 

saman eftir ákveðnum reglum, líkt og á æfingum. Iðkendur eru hvattir til að keppa reglulega til 

að bæta færni sína í íþróttinni. Á mótum sést enn betur hvort iðkendur séu að bæta sig og læra 

þá færni sem farið er í á æfingu. Ennfremur er það einn besti mælikvarðinn á hvort iðkendur geti 

aðlagað sig að aðstæðum og beitt fjölbreytti tækni gegn ólíkum andstæðingum.  

http://keflavik.is/taekwondo/upplysingar/beltakrofur/


ÍÞRÓTTANÁMSKRÁ UMFG •Útgáfa 1 
Lagt fyrir frístunda- og menningarnefnd 3.apríl 2014 

 
18 

 

Fyrir rauðbeltis og svartbeltisgráður verða iðkendur að taka þátt í keppnum, en mælt er með því 

að iðkendur byrji að keppa sem fyrst til að venjast því. Annars þá geta iðkendur valið hvort og 

hvenær þeir vilja keppa. 

Foreldrar 

Foreldrar ættu að reyna eftir fremsta megni að vera börnunum sínum góð fyrirmynd. Til að 

börnum geti liðið vel með sig sjálf skal skapa þeim umhverfi sem er þeim jákvæð áskorun, 

heilsusamlegt, án fordóma og án hræðslu. Foreldrar ættu að  leggja það í vana sinn að tala vel um 

fólk og hrósa.  Á mótum skulu allir keppendur og þeirra fjölskyldur vera fyrirmyndir. Hvetja sín 

börn og liðsfélaga þeirra á jákvæðan hátt, sýna þolinmæði og jákvæðni sama hvort barnið sigrar 

eða tapar skal sýna þeim stuðning og hrósa þeim fyrir þeirra frammistöðu, án þess að gera lítið 

úr annaðhvort dómurum eða mótherjum. Alltaf skal bera virðingu fyrir andstæðingum, 

dómurum, þjálfurum og starfsmönnum, án þeirra geta börnin ekki keppt. 

Að veita börnunum sínum stuðning 

Ótal viðburðir eru haldnir í taekwondo á hverju ári. Deildin hvetjur iðkendur til að taka þátt í 

mótum, æfingabúðum, félagslífi, fjáröflunum, aukaæfingum o.s.fv. Þeir sem það gera endast 

lengur í íþróttinni og eiga öllu jafnan mun ánægulegri stundir á meðan þeir eru að stunda 

íþróttina. Foreldrar ættu að vera hvetjandi þegar kemur að því að sækja viðburði og beina 

börnunum sínum á réttar brautir. Það er oft erfitt að taka ákvarðanir sem barn, sérstaklega ef 

maður er því ekki vanur, og því er gott að eiga foreldra sem sýna stolt sitt og ánægju með virkni 

barnanna í heilbrigðu íþrótta- og tómstundarstarfi. Það er ómetanlegur þáttur í að byggja upp 

heilsusamlegan og langvarandi lífsstíl. Foreldrar eru því hvattir til að sýna börnunum þolinmæði 

og vera dugleg að taka þátt í áhugamálinu þeirra með þeim, og leggja á sig að koma þeim á 

æfingar, aukaæfingar sem þeim standa til boða ásamt mótum og fleira. Þetta gefur þeim oft 

meira sjálfstraust og dugnað, og gerir þeirra ástundum ánægulegri. 

 

Fræðsla og forvarnir  

Taekwondodeild UMFG hefur reglulega haldið kynningar á íþróttinni ýmist í grunnskólanum í 

Grindavík eða annarstaðar. Deildin hefur tekið þátt í forvarnardegi forseta íslands sem haldin 

hefur síðustu ár. Haldin hafa verið foreldrafundir og foreldradagar með það að markmiði að 

kynna foreldra fyrir íþróttinni og því sem tengist henni. Einnig má nálgast ýmsar upplýsingar 

varðandi íþróttina á netinu www.keflavik.is/taekwondo 

http://tki.is/ 

Um einelti og ofbeldi 

Iðkendur taekwondo deildar UMFG taka ekki þátt í einelti eða ofbeldi. Þeir sem það gera eru ekki 

velkomnir að æfa hjá deildinni. Öllum er gefið tækifæri á að bæta sig, en það að beita einhvern 

ofbeldi, sama hvort það er líkamlegt eða andlegt er val, og það þarf að velja það að gera það ekki 

ef einhver ætlar að velja það að æfa hjá okkur. Það er þá sama hvort fólk geri það allsgáð eður ei. 

Hluti af námsefni í beltakröfum er að læra taekwondo eiðinn og ber nemendum að kunna hann 

og virða. 

http://www.keflavik.is/taekwondo
http://tki.is/
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Taekwondo eiðurinn 

„ Ég lofa að halda hinn sanna anda taekwondo. Að nota aldrei þá tækni sem mér hefur 

verið kennd gegn neinum, nema til sjálfsvarnar, til varnar fjölskyldunni, til lífsbjörgunar 

eða þegar mér ber að sinna lögum og reglum þjóðfélagsins. “ 

 

 Jafnréttismál  

Að iðkendur að báðum kynjum og á öllum getustigum njóti þess að æfa bardagalist þar sem 

lífsstíll, hugsun og sjálfsagi skiptir ekki minna máli en færni í sjálfsvörn, tækni, formum, brotum 

og bardaga. 

 

Íþróttanámskrá er í sér skjali frá knattspyrnudeild. Hana er hægt að nálgast í heild sinni á 

slóðinni: http://www.grindavik.is/gogn/Uppeldisaatlun_til_prentunar.pdf  

Hér er úrdráttur: 

Markmið starfseminnar eru að mestu leyti hægt að skipta niður í tvo hluta; knattspyrnuleg 
markmið og félagsleg. Félagslegu markmiðin eru ofar á forgangslistanum, enda um 
ungmennafélag að ræða, en þó stefnt sé markvisst að því að ná þeim íþróttalegu, kemur árangur 
hvað þau varðar sem nokkurs konar bónus og hann á aldrei að vera á kostnað þeirra félagslegu. 

Félagsleg markmið unglingastarfsins 

- Að fjölga iðkendum. 

- Að láta iðkendur finna að þeir séu velkomnir í hópinn og honum mikilvægir. Gera iðkendum 
grein fyrir að allir séu hópnum jafn mikilvægir, burtséð frá getu í knattspyrnu. 

- Að auka áhuga iðkenda á knattspyrnu og ánægju þeirra af iðkuninni. Iðkendur ættu alltaf að 
hlakka til þess að koma á æfingu og í keppni. Markmið þjálfarans á að vera að knattspyrna sé eitt 
það skemmtilegasta sem iðkandinn fæst við. 

- Að auka meðvitund iðkenda um hvernig þarf að haga sér til að auka líkurnar á að allt gangi vel 
og að öllum meðlimum hópsins líði sem best, til dæmis með því að minnka eða eyða kvíða hvað 
það varðar að sigra, tapa, eða geta ekki staðist kröfur 6 verkefna. Þannig eru mestar líkur á að 
allir geti sýnt sitt besta og notið sín til fulls. Sem sagt, að vinna markvisst að því að fræða börnin 
um hvernig auka má líkurnar á því að andinn í hópnum sé góður, og að sem flestir viðhaldi áhuga 
sínum á æfingum, keppni og því að tilheyra þessum félagsskap. 

- Að fylgjast, eftir fremsta megni, náið með líðan hvers einasta einstaklings í hópnum og gera allt 
sem í hans valdi stendur til að hún sé sem best, bæði andlega og líkamlega. 

- Að kenna iðkendum að takast á við sigra og töp og læra af hverri raun. 

- Að allir iðkendur fái verkefni við sem best hæfi og jöfn tækifæri til að láta ljós sitt skína 

 

Knattspyrnudeild UMFG

http://www.grindavik.is/gogn/Uppeldisaatlun_til_prentunar.pdf
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Knattspyrnuleg markmið þjálfara í yngri flokkum: 

- Að búa til framtíðarleikmenn fyrir meistaraflokka félagsins, sem standast bestu leikmönnum 
landsins fyllilega snúning, hvað líkamlega, leikfræðilega, andlega og tæknilega getu varðar. 

- Að þróa markvisst, hlúa að og fylgjast náið með getu hvers einasta leikmanns, hvað varðar 
líkamlega, sálarlega og tæknilega hæfni, og þjálfa hann eftir bestu kunnáttu, með það að 
markmiði að virkja hverja einustu hæfileikafrumu sem í einstaklingnum býr. 

- Árangur í mótum yngri flokka er ekki aðalatriði en hann má alveg vera aukamarkmið. Árangri í 
mótum er að sjálfsögðu fagnað en klárt er að við veljum frekar að eftir starf okkar liggi margir 
heilsteyptir meistaraflokksmenn, en bikarar 8 fyrir sigra í yngri flokka mótum, ef velja þarf á 
milli. Bikara í yngri flokkum eða stakar keppnir skal ekki freista þess að vinna á kostnað 
félagslegra markmiða. 

- Að sjá til þess að allir leikmenn fái verkefni við hæfi á æfingum og í leikjum. Til dæmis að skipta 
þannig í hópa á fjölmennum æfingum að þeir sem lengst eru komnir þurfi ekki að hægja á 
framförum sínum og einnig forðast að setja byrjandann í hóp með þeim sem lengra eru komnir í 
leik, þar sem afar litlar líkur eru á því að viðkomandi komist í tæri við knöttinn eða ráði við þann 
leik sem þar er spilaður. 

 

Íþróttanámskrá liggur ekki fyrir. Skotdeildin stendur ekki fyrir barna- og unglingastarfi. 

 

 

 

Skotdeild UMFG


