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TIL UMRÆÐU
• Hvað er iðkun?
• Hvað þarf iðkun að standa yfir í langt tímabil til að telja?
• Í hvernig formi þarf iðkunin að vera og hvenær er hún á vegum 

íþróttafélags?
• Eru allar íþróttagreinar viðurkenndar?
• Er verið að telja iðkun eftir sérsambandi eða íþróttagrein?
• Af hverju er verið að halda utan um þessar tölur?
• Hvernig eru tölurnar notaðar?
• Eru tölurnar réttar?
• Hvað þarf að gera til að bæta þetta kerfi?



REGLUGERÐ ÍSÍ UM FÉLAGA-, IÐKENDA- OG KEPPENDATAL

SKILGREINING HUGTAKA
Félagsmaður í íþrótta- eða ungmennafélagi er hver sá sem greitt hefur 
félagsgjald til félagsins ásamt þeim sem stjórn félagsins samþykkir að 
skuli skrá sem félaga, en er undanþeginn greiðslu félagsgjalds af 
sérstökum ástæðum.
Iðkandi er sá félagsmaður í íþrótta- eða ungmennafélagi sem stundar 
eina eða fleiri íþróttagreinar á vegum félagsins.
Keppandi er sá félagsmaður í íþrótta- eða ungmennafélagi sem keppir 
fyrir félagið í opinberu móti á vegum sérsambands, t.d. Íslandsmóti, eða 
að minnsta kosti tveimur opinberum mótum á vegum héraðssambands 
eða félaga sem viðurkennd eru af viðkomandi sérsambandi.



REGLUGERÐ ÍSÍ UM FÉLAGA-, IÐKENDA- OG KEPPENDATAL

Öll íþrótta- og ungmennafélög skulu um áramót skrá félagsmenn, 
iðkendur og keppendur síðasta starfsárs. Senda skal skrána til skrifstofu 
ÍSÍ fyrir 15. apríl ár hvert á tölvutæku formi, skv. tölvukerfi ÍSÍ, tölvukerfi 
UMFÍ eða á öðru formi sem ÍSÍ samþykkir hverju sinni.

Í skrá yfir félagsmenn, iðkendur og keppendur skulu koma fram nöfn, 
kennitölur og heimilisföng félagsins og allra sem skráðir eru. Auk þess 
skal koma fram hvaða íþróttagrein eða íþróttagreinar hver iðkandi og 
keppandi stundar.



VIÐURKENNDAR ÍÞRÓTTAGREINAR
• Aikido
• Akstursíþróttir
• Amerískur fánafótbolti
• Badminton
• Bandý
• Blak
• Bogfimi
• Borðtennis
• Dansíþróttir
• Fallhlífastökk
• Fimleikar
• Fisflug
• Frisbííþróttir sem falla undir World 

Flying Disc Federation
• Frjálsíþróttir
• Glíma
• Golf
• Hafnabolti
• Handknattleikur
• Hestaíþróttir

• Hjólabretti
• Hjólaskautaat (Roller Derby)
• Hjólreiðaíþróttir
• Íshokkí
• Íþróttir fatlaðra
• Jiu Jitsu (ekki Brazilian Jiu Jitsu)
• Júdó
• Karate
• Keila
• Klifur
• Knattspyrna
• Kraftlyftingar
• Krikket
• Krulla
• Körfuknattleikur
• Listskautar
• Mjúkbolti
• Ólympískar lyftingar
• Ólympískir hnefaleikar
• Rathlaup

• Rugby 7 og 15
• Siglingar
• Skíðaíþróttir
• Skotíþróttir
• Skvass
• Skylmingar
• Snjósleðaíþróttir
• Sund
• Svifflug
• Taekwondo
• Tennis
• Vélhjólaíþróttir
• Wushu - viðurkenndar greinar:  

Karlar: Changquan, NanQuan, 
Daoshu og Gunshu - Konur: 
Changquan, Tajiquan, Jianshu, 
Qiangshu

• Þríþraut



2021 2020 Breyting
Félagsaðildir. 327.664 371.046 -11.7%
Félagsmenn. (fjöldi kennitalna) 205.767 217.377 -5.3%
Iðkanir. 145.930 162.088 -10.2%
Iðkendur (fjöldi kennitalna) 101.075 109.614 -7.8%
Hlutfall landsmanna sem stunda íþróttir 26,9% 29,7%
Íþróttahéruð. 25 25
Sérsambönd. 33 33
Fjöldi íþróttagreina. 47 47
Fjöldi íþróttafélaga. 400 409
Fjöldi deilda. 741 842

* Félög sem skiluðu starfsskýrslum 2022 ásamt iðkenda- og eða félagatali ársins 2021

LYKILTÖLUR ÍÞRÓTTAHREYFINGARINNAR 2021



IÐKANIR ÍÞRÓTTAGREINA INNAN ÍSÍ 2021



KYNJASKIPTING IÐKANIR 2021



IÐKANIR SÉRSAMBÖND ÍSÍ 2021



IÐKANIR ÍÞRÓTTAHÉRUÐ 2021



MYNDRÆN TÖLFRÆÐI



TIL UMRÆÐU
• Hvað er iðkun?
• Hvað þarf iðkun að standa yfir í langt tímabil til að telja?
• Í hvernig formi þarf iðkunin að vera og hvenær er hún á vegum 

íþróttafélags?
• Eru allar íþróttagreinar viðurkenndar?
• Er verið að telja iðkun eftir sérsambandi eða íþróttagrein?
• Af hverju er verið að halda utan um þessar tölur?
• Hvernig eru tölurnar notaðar?
• Eru tölurnar réttar?
• Hvað þarf að gera til að bæta þetta kerfi?



FORMANNAFUNDUR ÍSÍ 2022


