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Félagakerfið Felix
Felix er miðlægt félagakerfi Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) og Ungmennafélags Íslands
(UMFÍ) og heldur utan um íþróttaiðkendur á Íslandi.
Kerfið var fyrst tekið í notkun árið 2004 og er hannað
af hugbúnaðarfyrirtækinu Idega. Íþróttafélög innan
ÍSÍ og UMFÍ hafa beinan aðgang inn í kerfið í gegnum
helstu vafra sem eru á markaðnum í dag.

Kerfið býður upp á aðgangsstýringu með rafrænum
skilríkjum sem gerir félögum kleift að gefa aðgang á
einfaldan máta. Þannig er t.d. hægt að gefa þjálfurum
aðgang til að skrá og uppfæra sína iðkendur og allar
breytingar sem verða eiga sér stað miðlægt í kerfinu,
sem tryggir að alltaf er verið að horfa á réttar
upplýsingar.

Kerfið fá sambandsaðilar til notkunar endurgjaldslaust og nýtist það til að halda utan um daglega
skráningu þátttakenda í íþróttastarfinu sem og
innheimtu félags- og æfingagjalda, ef vill. Felix er
tengdur beint við þjóðskrá sem auðveldar til muna
allt utanumhald. Þá er hægt að halda utan um netföng
einstaklinga og senda tölvupóst beint úr kerfinu.

Með nýjum og endurbættum Felix er öll félagaumsýsla hjá félögum mun auðveldari, skýrslugerð
og tölfræði úrvinnsla hefur verið stórbætt, þ.m.t.
starfsskýrsluskil, iðkendaskráningu og greiðslur
iðkenda- og félagsgjalda. Högun kerfisins og
tækniuppbygging einfaldar skráningarferla og bætir
skilvirkni í upplýsingamiðlun.

Nauðsyn félagakerfis
Skráning í Felix er ekki einungis nauðsynleg vegna
tölfræðiúrvinnslu heldur einnig gagnvart:
•
•
•
•
•
•

keppnisrétti í mótum sérsambanda
dómstólum íþróttahreyfingarinnar
lyfjaeftirliti
endurgreiðslum úr slysabótasjóði ÍSÍ
ákvörðun um fulltrúafjölda á þingum
sambandsaðila
lottóúthlutun íþróttahreyfingarinnar

Tölfræði
Tölfræði ÍSÍ er byggð á gögnum úr starfsskýrslum
og hefur ÍSÍ yfir að ráða gögnum, greinanleg á
einstaklinga, allt aftur til ársins 1994. Um er að ræða
einstæð gögn enda er ekki vitað til að nokkur önnur
þjóð hafi safnað saman gögnum um íþróttaiðkun
sem hægt er að greina með þessum hætti.
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Starfsskýrslur
Fyrir 15. apríl ár hvert ber sambandsaðilum innan ÍSÍ
að skila inn skýrslu í Felix um starfsemi ársins á undan.
Þessar skýrslur bera nafnið Starfsskýrslur ÍSÍ og UMFÍ
og er þeim skipt í þrjá hluta. Fyrst ber að nefna þann

Iðkanir 2017 eftir íþróttagreinum
hluta sem inniheldur upplýsingar um stjórn félags
og deilda, þá er að finna lykiltölur úr ársreikningum
og síðast en ekki síst gögn um iðkendur, félaga og
stjórnarmenn.

Felix námskeið
Á undanförnum árum hafa verið haldin stutt Felixnámskeið víða um land, í samráði við sambandsaðila.
Það er ljóst að námskeiðin skila marktækari notkun
kerfisins, um leið og skilningur og reynsla notenda
eykst. Þau íþróttafélög sem hafa þegið reglulega
kennslu í Felix hafa nýtt sér Felix með mun markvissari
hætti en önnur íþróttafélög.
Boðið er uppá þrjú námskeið í Felix:
Felix - fyrstu skrefin
Felix - framhald
Felix - fyrir héraðs- og sérsambönd

Þeir aðilar sem hafa áhuga á að fá Felixnámskeið
í sitt byggðarlag er bent á að hafa samband við
viðkomandi íþróttahérað sem skipuleggur slíkt
námskeið í samráði við umsjónaraðila Felix.
Notendur eru einnig hvattir til að nýta sér handbækur
og leiðbeiningar vegna kerfisins eða hafa samband við
umsjónarmann Felix. Þá er einnig bent á starfsmenn
íþróttahéraða, sem margir hverjir hafa góða þekkingu
á kerfinu og geta aðstoðað sín íþróttafélög við kerfið.

Iðkanir 2017 eftir íþróttahéruðum

Ef bornar eru saman tölur síðustu ára sést að það
er fækkun á iðkendum hjá sérsamböndum og á það
sér skýringu. Ef skoðaður er munur á milli ára 2015
og 2016 sést að það var mikil aukning á iðkendum
milli ára. Skýringin á þessu er að árið 2016 var tekinn
í gagnið sjálfvirkur flutningur á félagsmönnum og
iðkendum frá Nóra yfir í Felix. Við nánari skoðun
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kom í ljós að ekki hafði verið tekið til hjá félögum í
iðkendamöppum í einhvern tíma. Í framhaldi af því
var farið í ítarlega tiltekt í iðkendahópum hjá öllum
félögum sem nota Nóra og eru með sjálfvirkan
flutning yfir í Felix. Tiltektin leiddi af sér fækkun á
iðkendum en eftir standa áreiðanlegri tölur í Felix.

ÍÞRÓTTA– OG ÓLYMPÍUSAMBAND ÍSLANDS

Rúmlega 28% stunda íþróttir
Íþróttaiðkendur innan ÍSÍ
voru 94.804 árið 2017, sem
jafngildir því að 28,36%
landsmanna stundi íþróttir
með íþróttafélögum innan
ÍSÍ.

Ef skoðuð er mynd 1
þá er unnt að sjá fjölda
landsmanna á sérhverju
aldursári og fjölda iðkenda
eftir aldri og á mynd 2
er hægt að sjá fjölda
landsmanna á sérhverju
aldursári og fjölda iðkana
eftir aldri.

Mynd 1
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Lykiltölur úr starfsskýrslum 2017

Ef bornar eru saman tölur um félagsaðildir síðustu
ára sést að það er töluverð aukning á fjölda
félagsmanna í íþróttahreyfingunni og á það sér
skýringu. Fjölmörg íþróttafélög hafa tekið upp rafræn
kerfi við skráningu iðkenda og um leið félagsmanna.
Þannig eru forráðamenn iðkenda oftar en áður
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skráðir sem félagsmenn í viðkomandi félagi þegar
skráning á sér stað. Með samtengingu Felix við þessi
skráningarkerfi rata þessir hópar félagsmanna oftar
en áður í starfsskýrslur félaga og um leið eykst fjöldi
félagsmanna í íþróttahreyfingunni.

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) varð til við sameiningu
Íþróttasambands Íslands og Ólympíunefndar Íslands árið 1997. ÍSÍ er
landssamband héraðssambanda/íþróttabandalaga og sérsambanda
og er einu heildarsamtök íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. ÍSÍ er æðsti
aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu samkvæmt íþróttalögum. Félagsaðildir í íþróttahreyfingunni eru rúmlega 344 þúsund og fjöldi virkra
iðkenda er tæplega 95 þúsund.
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