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BLÍ Helstu atriði
Yfirlit

 BLÍ var stofnað 1972 og sambandið verður 50 ára í desember 
2022.

 Þrátt fyrir 50 ára starfsafmæli þá er BLÍ samtök sem skilgreina 
sig í vaxtarfasa með lítil erlend samskipti takmarkaða þátttöku 
í alþjóðakeppnum hjá CEV og FIVB. Það sama á við þátttöku 
aðildarfélaga í evrópu- og alþjóðakeppnum.

 Blak er yngsta boltasportið á Íslandi og  samkeppnisstaðan er 
skilgreind sem veik í samanburði við aðrar boltagreinar sem 
eru mun betur fjármagnaðar og með lengri sögu og þátttöku í 
alþjóðakeppnum á háu gæðastigi.

 Árið 2019 voru iðkendur í blaki skráðir 3.317 í 56 félögum 
víðsvegar um landið og þá sér í lagi í smærri bæjum.

 Íþróttin reiðir sig að miklu leiti á opinbert fjármagn og skortir 
tilfinnanlega styrktar- og samstarfsaðila til þess að kynna 
íþróttina á landsvísu.

 Tekjur af sjónvarpi og  frá kostunaraðilum er í lágmarki.
 Áhugi fjölmiðla hefur verið skilgreindur takmarkaður.
 Blak stendur samt sterkum fótum sem vinsæl grein á meðal 

öldunga og stórar vinsælar keppnir haldnar árlega.
 Þýðingarmestu styrkirnir koma frá ÍSÍ og betra samband hefur 

verið við CEV og FIVB á síðustu árum.

 Að vinna markvisst að því að auka getustig leikmanna og 
landsliða  Íslands í alþjóðakeppnum.

 Aukin þátttaka í alþjóðakeppnum , evrópu- og 
heimsmeistaramótum sem tryggir stöðuga uppbyggingu frá 
yngri landsliðum yfir í A landslið.

 Þróa og kynna blak í skólum á landsvísu með það að 
marmkmiði að fá inn fleiri nýliða og vinna markvisst með 
félögunum til þess að taka við þeim.

 Þróa markvisst nám og kennslu fyrir þjálfara og 
íþróttakennara sem fjölgar menntuðum einstaklingum til 
þess að sinna grasrótarstarfinu.

 Kynna og þróa 4 ára leiðbeindandi aðgerðaráætlun  sem 
inniheldur yfirlit yfir þátttöku í alþjóðlegum keppnum með 
virkri hæfileikamótun sem eykur getustig leikmanna 
markvisst. 

 Fjölga starfsfólki og þjálfurum með fyrirfram skilgreind 
markmið og ábyrgðarsvið.

 Vinna markvisst að því að auka sjónvarpsáhorf (beinar 
útsendingar) og fá langtíma styrktaraðila.

 Þróa leiðir til þess að fá aukna athygli á samfélagsmiðlum, 
stuðla að bættri ímynd og kanna nýjar tekjuleiðir. 

 Nánari og betri samvinna við ÍSÍ og opinbera aðila.

Helstu markmið



Stefnt skal því að landslið BLÍ séu samkeppnishæf í alþjóðlegum samanburði og taki
þátt í alþjóðakeppnum. Tryggja skal að leikmenn hljóti markvissa þjálfun sem eflir
getu þeirra í alþjóðlegum keppnum þar sem faglegt starf er lykilinn að vexti og
viðgangi íþróttarinnar.

BLÍ FRAMTÍÐARSÝN

BLÍ HLUTVERK
Grundvallarmarkmið Blaksambands Íslands er að tryggja að að góðir stjórnarhættir séu
viðhafðir í rekstri sambandsins, til hagsbóta fyrir alla hagsmunaaððila. Markmiðið er að
tryggja að blakíþróttin nái góðri útbreiðslu og vinsældum á Íslandi svo efla megi félögin
og samkeppnisstöðu þeirra í síbreytilegu umhverfi.



BLÍ grundavallar gildi
Að hámarka þá notkun fjármuna og auðlinda sem til ráðstöfunar eru hverju sinni og
skapa þannig blakíþróttinni sterkan sess í íslensku samfélagi.

Eftirfarandi atriði eru í forsæti:

 Árangur

 Heiðarleiki

 Virðing fyrir faglegu starfi

 Jöfn tækifæri

 Efla þátttöku, getu og áhuga ungmenna á íþróttinni

 Forystu til þess að knýja fram nauðsynlegar breytingar

 Blak er leikur til lífstíðar



Styrleikar, Veikleikar, Tækifæri, Áskoranir

STYRKLEIKAR

 Launað starfsfólk með 
skilgreind markmið

 Vinsældir blaks á meðal 
öldunga

 Stefna fyrir afreksstarf  til 
staðar

 Góð samvinna við félög, 
ÍSÍ, héraðssambönd og 
ungmennafélög

 Lýðræðisleg vinnubrögð 
og sterkar 
stjórnunarhefðir

 Prógramm fyrir skólablak 
til staðar

 Talsmaður 
blakíþróttarinnar á Íslandi 
og erlendis

 Þekkt mótafyrirkomulag

 Afreksstefna fer ekki 
saman við fjárhag

 Blakíþróttin - hobbí
 Veik ímynd í sjóvarpi og 

fjömiðlum
 Skortur á fjármagni, sér í 

lagi styrktarsamningum
 Skortur á 

alþjóðakeppnum á 
Íslandi

 Vöntun á menntuðum 
þjálfurum

 Sýnileg 
langtímamarkmið

 Hæfileikamótun 
leimanna og samvinna 
við félög

 Fá félög í Reykjavík

VEIKLEIKAR

 Strandblak sem tæki til 
kynningar og aukins 
áhuga

 Fá ný félög til þess að 
bjóða upp á blak í 
Reykjavík og nágrenni

 Aukin virkni með 
skipulögðu markaðsstarfi 

 Skipulagning á nýrri 
keppni fyrir Reykjavík og 
nágrenni

 Árlegar alþjóðarlegar 
keppnir á Íslandi sem leið 
til aukinnar 
markaðsetningar

 Ný nefnd fyrir 
markaðsmál og 
samfélagsmiðla

 Stjórnarmennn sem 
sjálfboðaliðar

 Aukin samskipti við 
opinbera aðila vegna 
fjármagns, hvernig?

 Sjálfboðaliðar til þess að 
starfa að ýmsum 
verkefnum. 

 Að tryggja að blak sé 
samkeppnishæf íþrótt 
sem að ungmenni kjósa 
að leggja stund á

 Að fá inn né félög til 
þess að bjóða upp á blak

 Lítill áhugi fjölmiðla og 
sjónvarps

 Selja íþróttina og 
keppnir til styrktaraðila

ÁSKORANIRTÆKIFÆRI



Key Targets

Key Objectives

• Skilgreina lykil markmið í starfssemi
BLÍ og tryggja að þau séu vel kynnt: 
Heildaráætlun með tímasetningum.

• Tryggja að starfssemin fara fram fyrir
opnum tjöldum og skýr ábyrgðarsvið
séu til staðar hjá stjórn, nefndum og
starfsmönnum.

• Tryggja að góðir stjórnarhættir séu 
hafðir að leiðarljósi í samskiptum 
aðila.

• Útbúa 2 til 4 ára aðgerðaráætlun þar 
sem markmið afreksstarfsins eru vel 
skilgreind, æfingaáætlanir, þátttaka í 
alþjóðakeppnum. Tíma og 
aðgerðaráætlanir falli vel að 
heildarstarfsseminni.

• Tryggja að fjármögnun verkefna 
landsliða sé til staðar auk 
styrktaraðila til 4 ára í senn.

• Innleiða stefnumótun og 
aðgerðaráætlanir í samvinnu við ársþing 
BLÍ. Kynna hagsmunaaðilum allar 
áætlanir.

• Útbúa skriflegar siðareglur og 
leiðbeiningar um góða stjórnarhætti auk 
markmiðssetninga þar að lútandi.

• Dreifa nauðsynlegum skýrslum og 
upplýsingum um stöðu heildaráætlana 
sambandsins og aðgerðir þeim tengdum  
minnst 2 svar á ári, þ.e. Fjármál, afreks-
og landsliðsmá, mótamál, fræðslumál, 
markaðsmál.

• Ábyrgðaraðilar verkefna skili 
nauðsynlegum skýrslum fyrir slíka fundi.

• Skipuleggja stefnumótunarfundi með 
hlutaðaeigandi aðilum og kynna allar 
breytingar fyrir stjórn, starfsmönnum, 
íþróttamönnum og ársþingi svo uppfæra 
megi heildarstefnu eftir þörfum.

• Innleiða og samþykkja fræðslu- og 
menntastefnu.

• Skilgreina verk- og ábyrgðarsvið stjórnarmanna
og starfsmanna, svo tryggja megi að
ákvörðunum og starfsáætlunum sé markvisst
fylgt.

• Innleiða eftirlit og eftirfylgni með ákvörðunum
svo hagsmunaaðilar og ábyrgðaraðilar geti
fylgst með þeim í rauntíma.

• Útbúa árlegt plan sem samræmir starf stjórnar, 
starfsmanna og nefnda.

• Tryggja góða upplýsingagjöf og reglulegt flæði
upplýsinga á milli hagsmunaðila
blakhreyfingarinnar.

• Skipuleggja fasta fundi þar sem farið er yfir
ákvarðarnir stjórnar og starfsmanna til að
tryggja að unnið sé markvisst eftir fyrirliggjandi
rekstraráætlunum og aðgerðum þeim
tengdum.

• Efla markaðsstarf með beinni markaðssetningu 
á markhópa og fyrirtæki.

1. Markmið: Rekstur

& langtíma aðgerðaráætlun
Key Tactics

Overarching Goal
We will create and develop long term planning and 
operation management to better perform and 
organize Federation and important stakeholders 
involved.



Key TargetsKey Objective

 Tryggja aukið tekjustreymi með 
fjáröflunarverkefnum. 

 Skipa ábyrgðaraðila til þess að eiga 
beint í samskiptum við hið 
opinbera og ÍSÍ svo tryggja megi 
langtímahagsmuni blakíþróttinar 
og þá sér í lagi fjármögnun til 
minnst 4 ára í senn.

 Aukið markaðsstarf með áherslu á 
aukna tekjuöflun þ.e. Í gegnum 
styrktarsamninga, sölu auglýsinga, 
markaðsherferða o.s.frv.

• Innleiða markvissar fjárhagsáætlanir
sem taka mið af verkefnum 2 til 4 ár      
fram í tímann svo betri yfirsýn fáist yfir 
heildarumfang og kostnað við verkefni.

• Tryggja að fjármagn sé ekki tekið að láni  
og fjármagn sé til staðar fyrir 
afreksstarfið innan hvers fjárhagsárs.

• Innleiða nýja langtíma hugsun um 
styrktaraðila og reyna eftir fremstar megni
þar sem 4 styrkaraðilar eru til staðar.

• Auka tekjflæði um 25 til 40% á næstu 4 
árum.  Skapa nýja hugsun í miðasölu, VIP 
prógrömm, happdrætti o.s.frv.

• Tryggja þjónustuveitendur sem geta styrkt
sambandið með vöru- og
þjónustuframboði eingöngu.

• Bæta fjármálastjórnun og auka vitund um 
kostnaðaraðhald á öllum sviðum.

• Greina möguleika um styrki frá opinberum 
aðilum, sveitarfélögum, íþróttasamtökum 
og útbúa reglulegar umsóknir um styrki.

• Starfa með opinberum aðilum, 
sveitarfélögum, og fyrirtækjum þar sem 
samstarf er mögulegt og byggja upp 
tengslanet.

• Fjölga blakverkefnum í formi tímabundinna 
verkefna eða skipulagningu viðburða sem 
geta gefið af sér auknar tekur, svo 
mótatekjur, unglingabúðir, blakskólar. 

• Starfa náið með ÍSÍ og vinna markvisst að 
auknum tekjum og styrkju fyrir landsliðs og 
afreksstarf í blaki.

2. Markmið: Fjárhagslegur 
stöðugleiki

Key Tactics

Overarching Goal
We will increase funding through an diverse range of sources which are 
attractive, sustainable and achieve our strategic goals. We will re-
invest additional incomes to drive the development of our sport.



Key TargetsKey Objective

• Auka virkni á samfélagsmiðlum og 
á heimasíðu BLÍ með áhugaverðu 
efni sem að kynnir blak frekar á 
meðal almennings, fjölmiðla og 
styrktaraðila. 

• Auka sýnileika á blakíþróttinni og 
tryggja að markaðsefni sé 
framreitt jafnt á samfélagsmiðlum 
sem á heimasíðu BLÍ.

• Útbúa sértæka pakka fyrir 
styrktaraðila með beinum 
kynningum á mögulegu samstarfi 
við blakíþróttina.

• Tryggja aukið upplýsingastreymi 
innan blakhreyfingarinnar sem og 
aðra hagsmunaðila.

• Tryggja að staða íþróttarinnar sé 
ásættanleg á heimslista FIVB.

• Útbúa mánaðarlegt rafrænt fréttbréf
fyrir hagsmunaaðila, fylgjendur og
fjölmiðla.

• Fjölga alþjóðlegum keppnum á Íslandi
þar sem selja má auglýsingar og fá
styrktaraðila.

• Tryggja fastar útsendingar í sjónvarpi.

• Fjölga áhengdum á samfélagsmiðlum
um 100 prósent á næstu 3 árum.

• Ráða til starfa hæft markaðs- og 
samfélagsmiðafólk sem að sinnir þeim 
vettvangi eingöngu.

• Mæla viðhorf almennings til 
blakíþróttarinnar reglulega.

• Nýta sérfrræðiþekkingu til þess að þróa og
innleiða framsækna samfélagsmiðlastefnu
er leggur grunninn að auknum fylgjendum
blakíþróttarinnar.

• Tryggja að viðtöl séu birt við bestu
leikmennina og jákvæðar fyrirmyndir til
þess að draga að fylgjendur.

• Starfa náið með helstu fjölmiðlum og fá þá til
þess að birta fréttir af helstu stjörnum
íþróttarinnar reglulega.

• Starfa náið með FIVB og CEV að verkefnum
sem geta lyft greininni á hærra stig með
jákvæðri umfjöllun.

• Fjölga áhorfendum á leikjum.

• Bæta umgjörð og útlit í keppnum BLÍ.

3. Markmið: Umbætur á vörumerkinu blak og 
auknar vinsældir

Key Tactics

Overarching Goal
We will increase the profile and 
promotion of Volleyball across a 
number of platforms, 
communicating more effectively and 
marketing key events and 
achievements. We will use the 
success of our participation and 
performance plans to drive the 
promotion of Volleyball.



Key TargetsKey Objective

• Auka framleiðni starfsfólks með
reglulegu frammistöðumati.

• Byggja upp og þróa þátttöku 
sjálfboðaliða í starfinu.

• Stefna að því að skapa jákvætt
andrúmsloft innan vébanda BLÍ og
kúltúr sem að byggir á frumkvæði, 
liðsheild og samvinnu.

• Undirbúa ráðningu markaðsstjóra.

• Ráða í stöðu afreksstjóra.

• Auka ber þátttöku sjálfboðaliða
markvisst í starfinu.

• Yfirfæra og endurskoða reglulega
starfsmannamál, sér í lagi menntun og
námskeiðahald.

• Leita eftir samstarfi við háskóla eða
stofnanir sem hafa getu til þess að
aðstoða með menntun og þekkingu á 
starfsmannamálum og leiðtogafræðslu.

• Tryggja að lykilstarfsmenn starfi eftir
markvissri málaskrá, starfsáætlunum
með skýrum mælikvörðum. 

• Nauðsynlegt að tryggja faglegar skýrslur
og tíð boðsskipti til stjórnar frá
lykilstarfsmönnum.

• Þróa skýr starfsmannamarkmið, tryggja að
starfsmannaviðtöl fari fram að minnsta
kosti einu sinni á ári. 

• Útbúa gagnagrunn fyrir sjálboðaliða.

• Innleiða umbunar- og viðkenningarkerfi
fyrir starfsmenn og sjálfboðaliða.

• Tryggja að starfsmannakannanir fari fram 
árlega svo þróa megi starfsánægju og 
hvatnigu til handa starfsmönnum.

• Tryggja að lykilstarfssemi séu meðvitaðir
um allar meiri háttar ákvarðanir og taki
þátt í stefnumótun og markmiðssetningu
fyrir BLÍ.

4. Markmið: Hæft starfsfólk og 

sjálfboðaliðar
Key Tactics

Overarching Goal
We will increase the profile and engagement of the employees, 
volunteers and other important stakeholders.



Key TargetsKey Objective

• Kynna og innleiða þjálfaramenntun
með þjálfunargráðum BLÍ.

• Auka gæði og þekkingu þjálfara á 
þjálfun, hæfileikamótun leikmanna, 
leikgreiningu auk helstu forrita sem
í boði eru.

• Tryggja að afreksstjóri fylgi eftir 
leikmönnum og greini ástand þeirra 
kerfisbundið og haldi úti 
samskiptum við þjálfara félaga.

• Að menntun þjálfara sé fagleg og
bundin föstum viðmiðum, sér í lagi
fyrir efstu deild karla og kvenna.

• Tryggja að þjálfaranmámskeið séu 
haldin árlega fyrir þjálfara í efstu 
deildum og setja þeim 
lágmarkskröfur. 

• Tryggja að þjálfarar séu leyfisskildir
og viðurkenndir af BLÍ.

• Tryggja markvissa menntun 
unglingaþjálfara svo ungir leikmenn 
fái strax góðan grunn.

• Skoða að fjölga liðum í efstu deildum
karla og kvenna.

• Styrkja aðildarfélög BLÍ í að
skipuleggja afreksstarf sitt og þjálfun, 
þjálfunaráætlanir og árlegar
hæfileikabúðir.

• Gera þarfagreiningu í gegnum árlegar 
kannanir hjá þjálfurum og 
leikmönnum.

• Skipuleggja 5 sendiherra 
blakíþróttarinnar á Íslandi.

• Tryggja viðurkenndum þjálfurum sess 
í skipulögðum verkefnum BLÍ. Virkja 
þá markvisst í sjálfboðastarf

• Flokka þjálfara með tilliti til menntunar og 
reynslu.

• Tryggja að námskeið séu haldin markvisst á 
hverju ári og halda úti þjálfunarakademíu.

• Leita eftir samvinnu við þekkta þjálfara og
æðri menntastofnanir til þess að
skipuleggja námskeið, rannsóknir og nám
sem eykur faglegan metnað og þekkingu á 
blakíþróttinni.

• Koma á mismunandi stigum í þjálfun
(þjálfari I, þjálfari II, landsliðsþjálfun, 
krakkaþjálfun o.s.frv.)

• Innleiða endurmenntun fyrir þjálfara og
dómara eins og kostur er.

• Þróa langtíma þjálfunarmarkmið fyrir
afrekshópa (landsliðsmenn) í samræmi við
afreksstefnu.

• Tryggja að leikmenn leiki í alþjóðakeppnum 
CEV and FIVB til þess að fá raunhæf 
viðmið.

5. Markmið: Hæfileikamótun & þjálfaramenntun
Key Tactics

Overarching Goal

We will create a sustainable and supportive 
development  structure and pathway plan 
that promotes the improvement of  
players, referees, coaches and volunteers 
through a vibrant club  and competition 
structure. 



Key TargetsKey Objective

• Auka þátttöku leikmanna í 
hæfileikamótun BLÍ með það
markmiði að minnst 30 leikmenn
séu hið minnsta valdir í afrekshóp í 
sínum aldursflokki.

• Afreksstjóri skipuleggi og haldi úti
árlegum hæfileikabúðum, jafnt
svæðisbundið sem á landsvísu.

• Kynna og innleiðu nýja afreksstefnu
með það að markmiði að finna
bestu leikmenn í hverjum árgangi.

• Marka stefnu fyrir afrekshópa svo
markmið og þátttaka þeirra sé skýr í 
starfi BLÍ.

• Kynna nýju leikmennina markvisst á 
samfélagsmiðslum svo dragi að
áhugasama einstaklinga að
blakíþróttinni.

• Skipuleggja þjálfunar- og
hæfileikabúðir minnst 2 svar á ári til
þess að velja bestu
framtíðarleikmennina.

• Skipulega markvisst hvernig bestu
leikmennirnir eru valdir og halda
nákvæmar skýrslur um valið.

• Leggja áherslu á samstarf við félögin
og þjálfara þeirra til að tryggja að
félögin sinni þjálfun sinni markvisst
og skili af sér betri leikmönnum.

• Nota landsliðsmenn til þess að kynna
starfið í skólum.

• Veita viðurkenningar til þeirra
leikmanna sem að sýna mestu
framfarirnar og getu inn á vellinum.

• Skilgreina og ákveða með reglum hvaða
faglegar kröfur eru gerðar til þjálfara í 
blaki.

• Velja bestu þjálfarana til þess að starfa og 
þróa bestu leiðirnar fyrir afreksstarfið í 
unglingablaki og horfa þá á ítölsku og 
pólsku prógrömmin.

• Skipuleggja ferðir erlendis á 
þjálfaranámskeið.

• Fá nýja leikmenn í gegnum unglinga- og
hæfileikabúðir, skólablak eða mót. Tryggja
sérstaklega að leikmenn skilji hvað íþróttin
hefur upp á að bjóða í samkeppni við aðrar
greinar.

6. Markmið: Unglingaþjálfun & Hæfileikamótun

Key Tactics

Overarching Goal
Increase participation of youth across all forms and levels of 
Volleyball available in Iceland


