


TRYGGÐU ÞÉR SÝNILEIKA Í BESTU DEILDINNI Í SUMAR 
STÖÐ 2 SPORT SÝNIR ALLA LEIKI KARLA OG KVENNA

Keppnistímabil hefst 18. apríl hjá körlum og 26.apríl hjá konum. Tímabilinu lýkur í október 2022.
 
Fleiri leikir og meiri stemming
Fimm umferðum hefur verið bætt við lok tímabilsins, úrslitakeppninni hjá efstu sex liðum deildarinnar
og hjá neðstu sex liðunum. Úrslitakeppnin fer öll fram á helgardögum í október og sjáum við fram á
æsispennandi baráttu með nýju fyrirkomulagi.
 
Sýnum alla leiki
Aðalleikir hverrar umferðar verða á aðalrásum Stöðvar 2 Sports en aðrir leikir á hliðarrásum. 
Marka- og umfjöllunarþættir, framleiddir af Stöð 2 Sport eru sýndir í hverri umferð og öllum leikjum
gerð ítarleg skil.  Umsjónarmenn þátta eru Guðmundur Benediktsson, Kjartan Atli Kjartansson og  
Helena Ólafsdóttir. 

Útsendingar frá íslenskri knattspyrnu eru meðal allra vinsælasta dagskrárefni Stöðvar 2 Sports!
Þá sýnir Stöð 2 Sport einnig leiki Meistarakeppni KSÍ karla og kvenna, árlegan leik ríkjandi Íslands- og
bikarmeistara sem markar upphaf knattspyrnusumarsins.



2X AUGLÝSINGAR VIÐ ALLA LEIKINA OG 1X AUGLÝSING VIÐ MARKAÞÆTTINA

Áætlaðar útsendingar: 
162 leikir Bestu deildar karla 
90 leikir Bestu deildar kvenna 
40 leikir í deildarbikar karla og kvenna 
Markaþáttur eftir hverja umferð, karla og kvenna

Dagskrá Bestu deildar karla                           Besta deild kvenna
Apríl:   2 umferðir – 12 leikir – 7 þættir          1 umferð – 5 leikir – 2 þættir                   43   auglýsingar
Maí:     5 umferðir – 30 leikir – 9 þættir          5 umferðir – 25 leikir – 5 þættir              124 auglýsingar
Júní:     2 umferðir – 12 leikir – 4 þættir          4 umferðir – 20 leikir – 4 þættir              72   auglýsingar
Júlí:      4 umferðir – 24 leikir – 8 þættir          2 leikir                                                         60   auglýsingar
Ágúst: 5 umferðir – 30 leikir – 10 þættir       4 umferðir – 20 leikir – 4 þættir               114 auglýsingar
Sept.:  3 umferðir – 4 þættir                            2 umferðir – 12 leikir – 2 þættir                
Okt:     5 umferðir – 6 þættir                            1 umferð – 6 leikir – 2 þættir

Verð:
10 sek. auglýsing: 149.000 kr. + vsk. per mánuð
15 sek. auglýsing: 199.000 kr. + vsk. per mánuð
20 sek. auglýsing: 249.000 kr. + vsk. per mánuð
25 sek. auglýsing: 299.000 kr. + vsk. per mánuð
30 sek. auglýsing: 349.000 kr. + vsk. per mánuð
*3 mánaða binding


