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Byrjendaflokkar 
LSR



BYRJENDAFLOKKAR
Hjá LSR eru þrír æfingarhópar fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu 
skref í íþróttinni. 

Skautaskóli yngri er hugsaður fyrir börn fædd 2013-2014 (3ja ára á 
árinu og 4ra ára). Skautaskóli eldri er ætlaður byrjendum 12 ára og 
yngri og unglingaflokkur er byrjendaflokkur fyrir unglinga eða 12 ára 
og eldri. 

Iðkendur eru oftast í byrjendaflokkum í 1-2 ár áður en þeir færast í 
framhaldshópa. 
Í Skautaskólanum og Unglingaflokki er megin áhersla lögð á að læra 
helstu grunn- og undirstöður íþróttarinnar. Notast er við kennslukerfi 
frá Skautasambandi Íslands sem 
kallast Skautum Regnbogann og er kennslukerfi í 7 þrepum (sjá 
bls.). 

Skautaskólanum er skipt niður í nokkra hópa inni á ísnum. Reynt er 
að finna hóp sem hentar hverjum og einum og er Skautum 
Regnbogann kerfið ávallt notað til viðmiðunar. Skautarar geta færst 
til á milli hópa hvenær sem er á tímabilinu og fer það allt eftir hversu 
hratt iðkandi nær taki á æfingum. Ein aðalstefna deildarinnar er að 
iðkendur læri æfingar í gegnum leiki og hafi gaman af. 

Einnig er ýmislegt skemmtilegt á dagskrá vetrarins eins og t.d. 
Hrekkjavöku- og öskudagsæfing, þemaæfingar, skautadiskó og svo 
má ekki gleyma jóla- og vorsýningu LSR sem allir iðkendur félagsins 
taka þátt í. 

Mælt er með því að iðkendur í byrjendahópum mæti á mót og horfi á 
bestu skautara landsins keppa. Allt þetta mun að sjálfsögðu vera 
auglýst með góðum fyrirvara á heimasíðu félagsins. 



ÆFINGATÍMAR
Bæði skautaskóli-eldri og unglingahópur æfa tvisvar sinnum á ís á 
viku ásamt upphitun/afís. Æfingatíma má finna á heimasíðu 
listhlaupadeildar undir flipanum „Stundatöflur" eða „Skautaskóli“. 
Athugið að gera má ráð fyrir að nokkrar æfingar falli niður á hverri 
önn. Ástæður eru ýmsar t.d. listskautamót, hokkímót og aðrir 
viðburðir í höllinni, en hver önn miðast við 26 æfingartíma að 
lágmarki fyrir jól og 30 tíma að lágmarki eftir jól og er gert ráð fyrir 
niðurfelldum tímum í þeirri áætlun. Upplýsingar um niðurfellda tíma 
má finna á heimasíðu listhlaupadeildar undir flipanum „Skautaskóli“ 
sem og á facebook síðu skautaskólans. 

UPPHITUN/AFÍS
Upphitun fyrir skautaæfingar er mjög mikilvæg og hvetjum við alla til 
að mæta í upphitun sem fram fer undir stjórn þjálfara. 
Upphitunin er iðkendum nauðsyn, bæði til að vera ekki kalt þegar 
farið er á ísinn og auk þess kemur góð upphitun í veg fyrir meiðsli. 
Í upphitun eru kenndar ýmsar grunnæfingar á gólfinu sem eru síðar 
yfirfærðar á ísinn og nausyn að hafa náð góðum tökum á áður en út 
á svellið er haldið. .  



BÚNAÐUR
Réttur búnaður er grundvöllur fyrir því að iðkandinn öðlist grunnfærni 
í íþróttinni. 
Áhugi stjórnast gjarnan af því að nemandinn merki framfarir og þess 
vegna er mikilvægt að huga að réttum búnaði strax í upphafi. 

Hér eru hlutir sem þarf að hafa í huga: 

Iðkendur skulu klæðast hlýjum, aðsniðnum og teygjanlegum 
fötum sem hefta ekki hreyfingar. Of víðar buxur, gallabuxur, 
útigallar eða stór úlpa eru ekki góð æfingaföt. 
Í skautaskólanum gildir sú regla að allir séu með hjálm. Hægt er 
að koma með eigin hjálm eða fá lánaða í skautahöllinni.
Gott er að hafa húfu, eyrnaband eða buff undir hjálminum. 
Hár skal vera tekið frá andliti og í teygju. 
Ekki er gott að vera með skartgripi, lafandi trefla eða annað slíkt 
sem geta truflað æfingu eða jafnvel dottið á ísinn. Vasar eiga líka 
að vera tómir.
Allir eiga að vera með vettlinga og þá helst fingravettlinga. 
Í upphitun er nauðsynlegt að koma í góðum íþróttaskóm. 
Kuldaskór og stígvél hefta hreyfingu og geta valdið meiðslum.

Félagspeysur listhlaupadeildar má panta á skrifstofu deildarinnar 
sem og á veffanginu list@skautafelag.is



SKAUTAR
Skautar þurfa að vera í réttri stærð og veita ökklum stuðning, þ.e. 
skautar eru mátulegir ef skautari er í einu þunnu pari af sokkum.
Mælt er með að iðkendur noti reimaða leðurskautar en einnig er 
hægt er að fá lánaða skauta í skautahöllinni.
Mjög mikilvægt að velja réttu skautana - listskauta. (þessa 
með tönnum framaná). 
Passa þarf að skautarnir séu ekki of stórir eða of litlir, það getur 
valdið meiðslum. 
Ef einhverjir eru í skautakaupa-hugleiðingum, þá fást góðir 
byrjendaskautar í Skautalíf og Everest. Einnig er hægt að 
auglýsa eftir notuðum skautum á facebook síðu undir nafninu 
Skautavörur - Markaðstorg.
Best er að fá leiðbeiningar hjá þjálfara varðandi skautakaup. 

SKERPING OG UMHIRÐA
Passa þarf að skautarnir séu vel skerptir. Nýja skauta þarf líka að 
skerpa.
Skerping skal vera framkvæmd af fagmönnum. Hægt er að skerpa 
í Skautahöllinni og einnig má leita ráða hjá þjálfurum varðandi 
skerpingar.
Skerping er háð aðstæðum t.d. umhirða skautanna og hversu oft 
er æft. 
T.d. fyrir skautara í skautaskóla sem æfa tvisvar í viku = skerping 
á u.þ.b. þriggja mánaða fresti.
Það þarf alltaf að þurrka skautablöðin vel eftir ísæfingar til að 
forðast ryðgun. Þetta á við um alla skauta, bæði lánsskauta og í 
einkaeigu.  
Ef um eigin skauta er að ræða er mælt með að settar séu mjúkar 
hlífar (tauhlífar) á blöðin til að vera þau á milli æfinga og harðar 
hlífar til að ganga á frá búningsklefum/skiptiaðstöðu að ísnum og 
frá. 



Reglur 
skautaskólans

1. Við mætum í viðeigandi íþróttafötum sem 
hefta ekki hreyfingu (sjá nánar um útbúnað). 
2. Við klæðum okkur í skautana frammi á bekkjunum og 
erum tilbúin þegar ístíminn byrjar. 
3. Við sem erum í skautaskólanum erum alltaf með hjálm 
inni á ísnum. 
4. Við förum aldrei í skautum upp í stúku. 
5. Við förum inn á ísinn þegar þjálfarar gefa leyfi. 
6. Við förum alltaf eftir fyrirmælum þjálfara. 
7. Ef við þurfum að yfirgefa ísinn látum við þjálfarann vita. 
8. Við tyggjum ekki tyggjó á æfingum. 
9.  Við tökum fullan þátt í æfingum og reynum alltaf okkar 
besta. 
10. Við göngum vel um höllina, pössum að dótið okkar sé 
snyrtilega frá gengið áður en við förum á æfingu. Þegar 
æfingu er lokið göngum við alltaf frá lánsskautum og 
hjálmum á sinn stað. 



SKAUTUM REGNBOGANN - 
KENNSLUKERFI

Hjá LSR notumst við við kennslukerfi sem kallast skautum 
regnbogann. Skautum Regnbogann er kennt 
í öllum skautafélögum landsins og er í yfirumsjón Skautasambands 
Íslands. Kerfið inniheldur kennsluaðferðir með þrepaskiptum 
markmiðum sem byggir á fljótu og auðveldu símati sem verðlaunar 
skautarann strax. Kerfið veitir skauturum góðan grunn og þjónar 
bæði skauturum sem hafa áhuga á að nýta íþróttina sem 
tómstundargaman og einnig þeim sem huga seinna meir að keppni. 
Skautum regnbogann leggur höfuðáherslu á að byggja upp 
grunnskautafærni á markvissan hátt. Stigin eru sjö og innihalda 
margvíslegar æfingar sem allar stuðla að góðri undirstöðu innan 
íþróttarinnar. Farið er frá því einfalda til hins flókna í öllum 
áföngum kerfisins og hentar kerfið öllum nýjum skauturum sama 
hvort um er að ræða algera byrjendur eða aðeins lengra komna. 
Þegar skautari hefur lokið hverju stigi fyrir sig í kerfinu er hann
verðlaunaður með barmmerki í viðeigandi lit.



SKAUTUM REGNBOGANN - 
KENNSLUKERFI 

-framhald

Undirstöðuatriði íþróttarinnar eru 
eftirfarandi: 

Líkamsburður og líkamshalli 
 Notkun á hnjám – að beygja hné 

Notkun á ökklum 
 Rennsli 

Brúnir, notkun brúna og líkamsþyngdar 
Taktur og samhæfing 

 Aukning á hraða og takti smám saman 
Rétt spyrna 

Ef þessi atriði eru rétt í upphafi stuðlar það að betri grunni og styrkir 
stöðu skautarans innan íþróttarinnar í framtíðinni. Þegar skautari hefur 
safnað öllum skautanælunum er hann kominn á það stig að geta keppt í 
íþróttinni. Þar á eftir tekur við Grunnpróf ÍSS. 
Athugið að það er algjörlega einstaklingsbundið hversu hratt iðkendur 
fara í gegnum kerfið. Reikna má með að iðkendur fái um 1-3 nælur á önn 
allt eftir hversu hratt þeir öðlast færni á æfingum. Margt kemur þar inní 
eins og réttur búnaður, virkni í tímum og áhugi. 



FRAMHALDSHÓPAR
Þeir skautarar sem sýna miklar framfarir eða hafa öðlast ákveðna 
grunnfærni í íþróttinni stendur til boða að æfa með framhaldsflokkum. 
Alla önnina fer fram símat á iðkendum og er það þjálfaranna að meta 
hvort skautari sé tilbúinn að færast í framhaldshóp. Ef skautari er 
tilbúinn að færast upp um hóp mun þjálfari hafa samband við foreldra 
og/eða forráðamann. 
Framhaldshópar æfa oftar í viku auk þess að meiri kröfur eru gerðar 
til iðkenda. Í framhaldshópum fá iðkendur tækifæri á að kynnast 
keppnishliðinni á íþróttinni sem fyrir marga er hápunktur íþróttarinnar. 



ÞJÁLFARAR, STJÓRN OG 
FORELDRAFÉLAG

Þjálfarar

Í byrjendaflokkum starfa ávallt á milli 5-7 þjálfarar, auk þess eru 
skautarar úr framhaldsflokkum sem starfa sem hjálparar í hópunum. 
Allir þjálfarar hafa sótt þjálfaranámskeið. Upplýsingar um þjálfara og 
tölvupóstföng þeirra má finna á heimasíðu listhlaupadeildar undir 
flipanum „Þjálfarar".  

Stjórn

Stjórn listhlaupadeildar er kosin á vorin og starfar í eitt ár. Kosinn er 
formaður, 4 í stjórn og 3 varamenn. Stjórnarmenn og varamenn 
skipta með sér verkum eins og best hentar hverju sinni. Upplýsingar 
um hverjir sitji í stjórn félagsins sem og deildarinnar má finna 
undir „stjórn félagsins" á www.skautafelag.is

Foreldrafélag listhlaupadeildar

Undirbúningur við jólasýningu og vorsýningu , skipulag á 
skautastund fyrir iðkendur og fjölskyldur þeirra. 
Og ýmislegt fleira, það er komið undir foreldrafélagi hverju sinni 
hvað gert er. 

Foreldrafélag sinnir félagsstarfi innan deildarinnar og aðstoðar 
við mótahald. Dæmi um verkefni sem foreldrafélagið hefur 
verið í:



AÐRAR NYTSAMLEGAR 
UPPLÝSINGAR

Við mælum með að fylgst sé vel með heimasíðu- ásamt facebook 
síðum félagsins en þar fara allar helstu upplýsingar inn. Það er einnig 
hlutverk umsjónarþjálfara að upplýsingar komist til skila með 
tölvupósti. (ef þið fáið aldrei póst, látið umsjónarþjálfara vita.) 

Heimasíða LSR: www.skautafelag.is/list 
Facebooksíða LSR: 
Skautafelag Reykjavikur Listhlaupadeild 
Facebook síða skautaskóla:  
Skautaskóli - Skautafélag Reykjavikur listhlaupadeild 
Símanúmer: 898 – 4461

Allan póst til stjórnar má senda á:  

Á heimasíðu Skautasambands Íslands má finna allar helstu 
upplýsingar um mót, keppnisreglur, grunnpróf ofl.  

Skautasamband Íslands: http://www.iceskate.is/ 

list@skautafelag.is

Allan póst varðandi greiðslur má senda á:

gjaldkeri@skautafelag.is



Hin 10 boðorð 
skautaforeldris

1. Veitum stuðning undir öllum kringumstæðum, 
skautaíþróttin á að vera skemmtileg! 
2. Láta þjálfarann um þjálfunina. 
3. Yfirfærum ekki okkar eigin væntingar á barnið okkar. 
4. Komum með jákvæðar athugasemdir. 
5. Viðurkennum afstöðu barnsins til íþróttarinnar. 
6. Gagnrýnum ekki dómara, þjálfara eða starfsmenn félaga 
svo börnin heyri. 
7. Virðum tengsl barnsins við þjálfarann. 
8. Tökum þátt í félagsstarfi. 
9. Aðstoðum barnið við að setja sér raunhæf markmið. 
10. Þekkjum og viðurkennum hæfni og getu barnsins.




