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VENSLASAMNINGUR 
................................................................................................................................................. 
 
Hér með lánar félag A leikmann úr sínu félagi til félags B samkvæmt reglugerð KKÍ 
um venslasamninga. Sjá reglugerð um venslasamninga á meðfylgjandi blaði 
 
 
____________________________________________ ___________________________________ 
Nafn leikmanns      Kennitala 
 
 
A) Nafn félags sem lánar leikmann: 
 
 
___________________________________________ 
Félag A veitir hér með leyfi fyrir því að leikmaðurinn gangi til liðs við félag B á 
venslasamningi. 
 
 
___________________________________________         ___________________________________ 
Undirskrift leikmanns     Staðfesting forsvarsmanns 
 
 
B) Nafn venslafélags – Liðið sem leikmaður og félag gera venslasamning við: 
 
 
_________________________________________              ___________________________________ 
Félag B                 Staðfesting forsvarsmanns 
 
 
______________________________ 
Dagsetning  
 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Útfyllt af KKÍ:   Tekur gildi: _____________________   Starfsmaður: ______________________ 



Reglugerð um venslasamninga 
(Samþykkt á stjórnarfundi · september 2013) 
 
 
Félögum innan KKÍ er heimilt að gera venslasamninga sín á milli.  
 
Leikmenn á venslasamning mega eingöngu leika með meistaraflokki þess félags 
sem þeira gera venslasamning við. 
 
Með venslasamning er átt við að leikmenn fari frá félagi sem er í efri deild 
(móðurfélag) til félags sem er í neðri deild (fósturfélag) en haldi réttindum sínum til 
þátttöku í mótum hjá móðurfélaginu. Einnig  geta leikmenn félaga sem ekki 
starfrækja meistaraflokk (móðurfélag) farið að láni til liða (fósturfélag) sem ekki 
leika í efstu deild. 
 
Eftirfarandi reglur gilda um venslasamninga: 
 

1. Leikmaður skal ekki vera eldri en 24 ára þegar venslasamningur er gerður. 
 

2. Félög í efri deild (móðurfélag) getur að hámarki veitt 6 leikmönnum  
sínum venslasamning. 
 

3. Félag í neðri deild (fósturfélag) getur að hámarki gert venslasamning við 3 
leikmenn. Ekki þarf að vera um sama móðurfélag að ræða. 

 
4. Þeim sjö (7) leikmönnum sem leikið hafa flestar mínútur að meðaltali fyrir 

móðurfélag er ekki heimilt að vera á venslasamning. 
 

5. Um venslasamninga gilda almennar reglur um félagaskipti í meistarflokki 
karla og kvenna. 

 
6. Lánsfélög öðlast engan rétt til leikmanns sem það fær frá móðurfélagi. 

Móðurfélag getur rift samningi hvenær sem er á keppnistímabilinu og þarf að 
tilkynna það til KKÍ óski það þess. Leikmaður má gera nýjan venslasamning á 
tímabilinu að gefnu samþykki móðurfélags og eins og almennar reglur um 
félagaskipti segja til um. 

 
7. Venslasamningur öðlast ekki gildi fyrr en formlega hefur verið tilkynnt um 

hann til KKÍ. 


