


Íþróttir er dýrmætur og mótandi  
þáttur á uppvaxtarárunum (Máttur íþrótta)



Hver kannast ekki við…

Siggi er veikur!

13:46

Er viðburður í dag?

15:01

• Hvað eru margir skráðir? 

• Hvar verður brottfallið? 

• Hvar erum við að ná bestum árangri? 

• Hvernig er nýting mannvirkjanna? 

Vandamálið



• Hvað á ég að gera ráð fyrir mörgum iðkendum? 

• Hvernig á ég að skipuleggja æfinguna? 

• Vantar einhvern í excel skjalið mitt, eru allir komnir í lið? 

• Verður ekki örugglega markmaður á æfingu?

• Hvaða iðkendur eiga eftir að greiða? 

• Hvað eru margir skráðir? 

• Hefur Pétur verið að mæta á æfingar? 

• Hvar verður brottfallið? 

• Hvaða flokkar eru með bestu ástundun?

ÞjálfariFélagið & stjórnendur

Vandamál



Dagskrá GreiðslurRekstrartölur Samskipti

Bætum starfsumhverfið

Mikill tími og orka getur sparast með 

skilvirkara starfsumhverfi fyrir alla aðila



50 þúsund Íslendingar nýta sér Sportabler  

• Handknattleikur 
• Knattspyrna 
• Körfuknattleikur 
• Fimleikar 
• Hjólreiðar

• Frjálsar 
• Skautar 
• Bandý 
• Sund 
• Blak

• Lyftingar 
• Karate 
• Skíði 
• Hlaupahópar 
• & fleira…

• Skátar 
• Frístund 
• Tónlist 
• & fleira…

Ekki bara íþróttir…Fjölbreyttar íþróttagreinar á Sportabler

Sportaber búið að sanna notagildi sitt



Félagið &  
stjórnendur

Þjálfari/Hópstjóri

Foreldrar

Iðkendur

• Sportabler tengir saman aðila 
og miðlar upplýsingum með 
skilvirkum hætti 

• Aðeins upplýsingar sem varða 
viðkomandi notenda í forgrunni 
(Mín dagskrá) 

• Boðleiðir og lykiltölur 
 fyrir allt félagið

Yfirsýn & 

Skilvirni

Okkar tækni



Fótbolti hjá Breiðablik 
& Skátar hjá Kópum

Handbolti í HK

Allt tómstundarstarfið á sama stað,  
á milli greina, iðkenda og félaga. 

Ballet hjá Plié

Foreldri með yfirsýn 
barna sinna

• Dagskrá margra barna  
á sama aðgangi 

• Iðkendur með allar sínar 
íþróttagreinar á sama stað 

• Allt sameinað & samtengt  
á milli félaga í Sportabler

1 aðgangur



Yfirsýn yfir  
rekstur félags  
í rauntíma

• Iðkendatölur/skráningar 

• Greiðslur / Staða æfingagjalda 

• Mannvirkjastjórnun (Nýting- og yfirsýn á 
bókanir) 

• Og margt fleira…

Fyrir stjórnendur og ráð



Gunnar Örn Arnarson 

Íþróttastjóri Knattspyrnufélagsins Vals 

„Við höfum aldrei haft eins góða yfirsýn yfir starf 
félagsins. Boðleiðir eru mjög skilvirkar, auðvelt er að 
breyta dagskránni ef eitthvað kemur upp á og ná til 
fólks. Ég mæli hiklaust með Sportabler”

Þetta segja notendur



Hákon Sverrisson 

Yfirþjálfari yngriflokka í knattspyrnu hjá Breiðablik 

„Sportabler hefur verið algjör bylting í okkar starfi. 
Viðburðastjórnun og utanumhald um mætingu 
leikmanna er margfalt skilvirkara en áður. Foreldrar 
eru líka afar ánægðir með þetta fyrirkomulag.“

Þetta segja notendur



Ómar Ingi Guðmundsson 

Yfirþjálfari yngriflokka í knattspyrnu hjá HK 

„Sportabler hefur gert starf mitt bæði skilvirkara og 
ánægjulegra. Nú er ég miklu fljótari að skipta í lið og 
hópa fyrir mót og æfingar. Á sama tíma hefur 
stórlega dregið úr óþarfa áreiti foreldra.“

Þetta segja notendur



Við sjáum um innleiðinguna í þínu félagi  frá upphafi til enda 
og göngum úr skugga um að allt gangi vel fyrir sig.  

Í því felst kennsla og stuðningur við þjálfara, stjórnendur, 
iðkendur og foreldra. 

Sportabler er bæði á íslensku og ensku (fleiri tungumál 
væntanleg), einnig er stuðningur við þá sem ekki eru með 
snjallsíma. 

Hafðu samband… 

Við aðstoðum frá A-Ö

Innleiðing lítið mál Andri Fannar Stefánsson 

847 8575 

andri@sportabler.com

Markús M. M. Maute 

780 6060 

markus@sportabler.com

Ólafur Ingi Skúlason 

821 6130 

oliskula@sportabler.com
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