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Hin roðin, sum skínur
á sumri í líð,
hin ódnin, sum týnir
mangt lív vetrartíð,
og myrkrið, sum fjalir
mær bjartasta mál,
og ljósið, sum spælir
mær sigur í sál:
alt streingir, ið tóna,
sum vága og vóna,
at eg verji Føroyar, mítt land.

Formansfrágreiðing

2012-2013

Til aðalfund Ítróttasamband Føroya 31. mai 2013

Tú alfagra land mítt,
mín dýrasta ogn!
á vetri so randhvítt,
á sumri við logn,
tú tekur meg at tær
so tætt í tín favn.
Tit oyggjar so mætar,
Gud signi tað navn,
sum menn tykkum góvu,
tá teir tykkum sóu.
Ja, Gud signi Føroyar, mítt land!

Eg nígi tí niður
í bøn til tín, Gud:
Hin heilagi friður
mær falli í lut!
Lat sál mína tváa
sær í tíni dýrd!
So torir hon vága
– av Gudi væl skírd –
at bera tað merki,
sum eyðkennir verkið,
ið varðveitir Føroyar, mítt land!
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Inngangur
Góðu ítróttafeløg, sersambond. Góðu ítróttavinir.

Nú vit eru savnaði til aðalfundin hjá ÍSF í 2013, líta 
vit aftur á eitt ár við nógvum virksemi á øllum økjum, 
innan breiddarítrótt, úrvalsítrótt, førleikamenning og 
fólkaheilsu.

Vit líta somuleiðis fram til eitt nýtt ár við eins 
nógvum virksemi – m.a. á oyggjaleikunum á Bermuda, 
sum eg veit, at nógv tykkara eru við til at fyrireika 
tykkara ítróttafólk til.

Ítróttasamband Føroya hevur seinnu árini saman 
við einari serligari játtan frá landsins myndugleikum 
styrkt um úrvalsarbeiðið innan føroyskan ítrótt. Og tað 
fegnast vit um. Sterkasta dømið um týdningin av hesum 
arbeiði fingu vit seinasta summar, tá Pál Joensen luttók 
á Olympisku Leikunum í London. Visiónirnar eru stórar 
um, hvussu vit kunnu menna úrvalsítróttin enn meiri, 
um økt fígging fæst til hetta virksemi.

Samstundis er tað umráðandi hjá okkum, ið vara av 
øllum ítróttafólkum í Føroyum – frá smágentuni, ið 
íðkar fimleik, til mennirnar, ið spæla old boys hondbólt 
– at hava í huga, at vit í feløgum og sersambondum 
eiga at leggja okkum eftir at bjóða okkara limum eina 
heila lívsleið innan ítrótt. Ein góð og fjølbroytt breidd 
er grundarlagið undir úrvalsítróttinum.

Flestu okkara byrja sum børn við at íðka ymiskar 
ítróttagreinir. Sum hálvvaksin velja vit so út, hvønn 
ítrótt vit vilja halda áfram við. Tað vísir seg tíanverri, at 

nógv ung gevast við ítróttinum, so hvørt tað gerst meiri 
krevjandi at vera við – antin við nógvum venjingum um 
vikuna, ella við frásálding, har bert tey dugnaligastu fáa 
pláss á liðnum, ella sleppa við til kappingar.

Eftir mínum tykki er tað tí ein stór avbjóðing hjá 
okkum, ið vara av ítróttinum, at vísa øllum okkara 
børnum og ungu á eina gongda leið innan ítrótt. 
Millum hugskotini kunnu vera motiónslið, sum geva 
ungum sum eldri møguleika at íðka ítróttagreinina, 
sum tey eru góð við, á einum hóskandi støði – at útliva 
dreymin á sínum støði. Eisini er tørvur á spennandi 
førleikamennandi tiltøkum fyri ung, soleiðis at tey 
kunnu gerast leiðarar, venjarar ella dómarar hjá feløg
unum, tá tey ikki íðka á so høgum støði longur.

Gentan, sum fyri tað nógva sat á bonkinum, tá dystur 
var, kann vera komandi forkvinnan í felagnum, kom
andi borgarstjórin sum byggir nýggja høll, ella komandi 
høvuðs stuðulin, sum leggur tryggjar fíggjarligar lunnar 
undir felagið. Tí ræður um hjá venjarum og leiðarum 
at hugsa langskygt – øll skulu kunna finna sítt pláss í 
felagnum – heldur enn at hugsa stuttskygt um dystin 
í dag ella hetta kappingarárið.

Eitt er víst. Vit í ítróttarrørsluni hava tørv á øllum 
teimum sjálvbodnu og øllum goodwill frá samfelagnum, 
sum vit kunnu fáa. Og sum heilsufremjandi tiltak er 
ítróttur, við tí gleði og stuttleika vit fáa, tá vit íðka 
hann, besta venjing, føroyska fólkinum at frama.

Í hesum sambandi er eisini hóskandi at eggja til enn 
størri samstarv millum ítróttagreinir og feløg – bæði í 
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landshøpi og lokalt. Tað er at fegnast um, at so nógv av 
okkara ítróttafólkum eru virkin í fleiri ítróttagreinum, 
og eiga vit at styðja teimum við at gera hetta gjørligt 
í so stóran mun, sum tað ber til. Fari tí at heita á 
sersambondini um at tosa saman, tá kappingarár verða 
løgd, og at heita á feløgini kring landið a samskifta, tá 
tey leggja venjingar og kappingar.

Samstarv við tað almenna
Sum landsfelagsskapur fyri teir umleið 15.000 limirnar 
í skipaðu ítróttarrøsluni í Føroyum hevur ÍSF nógv 
samksifti við almennar myndugleikar. Myndugleikarnir 
síggja virðið í arbeiðinum sum vit gera – sosialt, heilsu
liga og fyri umdømið hjá Føroyum úti í heimi.

Soleiðis hava vit felags áhugamálið at betra um 
karmarnar hjá ítróttafólki at virka undir.

Vit fegnast um úrvalsstuðulin, sum aftur varð 
játtaður okkum í ár. Ein serlig tøkk má eisini fara til 
myndugleikarnar, sum veittu ein serligan stuðul til 
oyggjaleikaluttøkuna á Bermuda. Fjølmenta luttøkan 
hjá Føroyum á Bermuda, fer óiva at undirstrika fyri 
hinum limaoyggjunum, at vit eru til fús at skipa fyri 
leikunum aftur, og at vit hava fullan stuðul frá tí 
almenna.

Eitt annað frambrot í ár er, at skattalógin er broytt. 
Tað hevur verið eitt ynski frá ítróttinum seinastu árini 
at fáa upphæddirnar, sum sjálvbodnir leiðarar kunnu fáa 
skattafrítt, dagførdar. Ítróttarfeløgini stríðast við at fáa 
tað fíggjarliga at hanga saman, og hevur fíggjarkreppan 
kring heim seinastu árini gjørt hetta enn truplari. 
Góður stuðul frá fyritøkum, ítróttavinum og lokalum 
myndugleikum eigur lívið í feløgunum fíggjarliga. 

Hóast feløgini fegin hava vilja latið sínum venjarum 
eina lítla viðurenning fyri sjálvbodnna virksemi sítt, 
hevur hetta mestsum ikki givið meining, tí samsýningar 
omanfyri ávísa upphædd hava verið skattaðar. Við 
nýggju lóggávuni, kunnu venjarar fáa upp til 30.000 
kr. skattafrítt um árið, og er hetta við til at tryggja, at 
stuðulin sum feløgini fáa, fer at røkka longur og skapa 
meiri virksemi.

Ítróttur og rørsla Í skúlanum
Royndir uttanlands vísa støðugt á, hvussu stóran týdn
ing daglig rørsla hevur á innlæringina hjá skúlabørnum. 
Ítróttasamband Føroya fer tí enn einaferð at heita á 
landsins myndugleikar at bera so í bandi, at ítróttur 
og rørsla gerast partur av skúladagnum hvønn dag. 
Við lokalum loysnum kunnu skúlar og ítróttarfeløg 
samvirka um at veita eitt dagligt rørslutilboð til øll 
børn, sum ganga í 1. til 10. flokki.

Við hesum ber til at gera enn fleiri børn og ung 
likams virkin – eisini tey, ið annars ikki taka lut í skip
að um ítrótti, ella sum annars ikki røra seg uttanfyri 
skúlatíð.

Fari eisini at heita á myndugleikarnar og skúla ítrótt
ar lærarafelagið at taka upp aftur árliga skúla ítróttar
dagin, sum so nógv okkara vuksu upp við. Ítróttarøkini 
kring landið eru nú nógv betur útbygd enn tá, so tað 
eru fleiri bygdir og býir, ið kundu hýst einum slíkum 
fleir ítróttatiltaki.

miðlar
Ítróttasamband Føroya hevur í mong ár havt avtalu við 
Útvarp Føroya og Sjónvarp Føroya og síðani Kringvarp 
Føroya. Høvuðsdenturin í avtaluni hevur verið at fingið 
lýst føroyskan ítrótt í breiðum høpi. Samstundis hevur 
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Kringvarpið bundið seg til at sent beinleiðis sjónvarp 
frá útvaldum finalum og kappingum.

Samráðingar hava støðugt verið millum partarnar 
seinastu mongu árini, og tillagingar eru gjørdar við 
støði í tí veruleikanum, sum ávíkavist ítróttarrørslan 
og Kringvarpið eru í til eina og hvørja tíð.

Tað er eingin ivi um, at báðir partarnir hava tørv á 
hvørjum øðrum. Heldur enn at velja konfrontatiónina, 
sum kundi havt við sær, at týðandi ítróttarhendingar 
ikki vórðu vístar, hava partarnir valt at samstarva um 
eina pragmatiska loysn, har báðir partar lata nakað fyri 
at tryggja, at ítrótturin verður vístur. 

Soleiðis hevur ÍSF í 2013 latið Kringvarpinum eitt 
gjald fyri at tryggja, at ítrótturin fær somu rásarúmd 
í sendingum hjá Kringvarpinum sum vanligt. Sam
stundis er gjøgnumbrotið komið, at Kringvarpið nú 
nevnir kappingarnar við sínum rætta heiti – eisini 
tá kappingarnar ella deildirnar eru uppkallaðar eftir 
einum sponsori.

Aðrir miðlar kunnu framhaldandi siga frá øllum 
ítróttartiltøkum uttan stórvegis bindingar.

Ferðakortini
Nýggj nýtsluvegleiðing er gjørd í samband við ferða
kortini, sum verða nýtt til ítróttaferðir við bátum og 
bussum hjá Strandferðsluni. Tá skipanin við kortum 
í sínari tíð varð tikin í brúk, vórðu sonevnd ein
staklingakort gjørd – hetta var nýtt í mun til gomlu 
skipanina við gulum seðlum. Tað hevur tó víst seg, at 
nýtslan av túrum við einstaklingakortum, ið verða nýtt 
til flutning til og frá venjing, er vaksin nógv, og tí hevur 
stjórnin valt at fara aftur til gomlu skipanina – at kortini 
bert skulu nýtast til bólkaferðir og til einstaklingaferðir 
í samband við døming og landsliðsvenjing.

sambandið við Hetland
Nú í nøkur ár hevur eingin møguleiki verið at ferðast 
beinleiðis til Hetlands. Hetta hevur havt við sær av
mark ingar av ítróttasamstarvinum, sum annars var í 
vøkstri. Ítróttasamband Føroya fegnast um, at miðlarnir 
fyri kortum umrøddu møguleikan at skipa fyri beinleiðis 
flogsambandi til Hetlands aftur. Ítróttasamband Føroya 
vil lýsa hesum hugskoti sín fulla stuðul. Um lýst varð 
í góðari tíð, nær flogfarið flýgur, kundu ítróttarfeløg, 
sersambond og einstaklingar bæði í Føroyum og 
Hetlandi funnið saman um dystir ella kappingar.

skjótiskeið
Ítróttasamband Føroya hevur víst á týdningin, at tey, 
ið fáast við skotvápn, fáa skeið í, hvussu tey skulu 
handfarast.

At skjóta haru og fugl er týðandi og siðbundin 
partur av føroysku mentanini. Innan ítróttin hava vit í 
fleiri ár havt byrsuskjóting sum ítróttagrein við venjing 
og kappingum her heima og við sera góðum úrslitum 
á oyggjaleikunum. Tey fýra limafeløgini kring landið 
eru skipaði í Skjótisamband Føroya.

Havandi í huga, at vit hvørt ár seta ungdómar við í 
veiðuni, kundi hóskandi verði heitt á skjótifeløgini at 
skipa fyri skeiði í skjóting og handfaring av byrsum. 
Høvuðsendamálið er sjálvsagt at bøta um trygdina í 
harutíðini og at avmarka vandan fyri váðaskoti, men ein 
hjávinningur hjá einstaka er óiva, at skjótingin verður 
meiri neyv, og at skurðurin harvið gerst betri.

Slík skeið fyri óroyndar sum royndar veiðumenn 
kundu givið eitt prógv, sum við tíðini kundi verðið 
ein sjálvsøgd fortreyt hjá teimum, sum veiða við byrsu.

Royndirnar og førleikin at skipa fyri skeiðum liggur 
longu hjá skjótifeløgunum. Og tey hava øki, har tey 
vanliga skjóta.

Tað er eitt hjartamál hjá skjótifeløgunum støðugt 
at menna síni skjótiøki og sín ítrótt, og hevði ein 
slík útbúgvingarskipan innan skjóting eisini verið ein 
natúrligur partur av menningini av skjótingini.

Fíggjarviðurskifti
játtanin til  
Ítróttasamband Føroya
Seinnu árini hevur Ítróttasamband Føroya fingið eina 
serliga úrvalsjáttan, og hevur hendan játtan lagt lunnar 
undir virksemið hjá Pál Joensen, og seinasta ár eisini 
fyrireikingarnar hjá Ragnvaldi Jensen fram til OL 
í London. Framhaldandi úrvalsjáttanin er avgerandi 
fortreyt fyri framhaldandi menning av føroyskum 
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úrvalsítrótti – bæði sum ítøkiligur stuðul til virksemið 
hjá fremstu úrmælingunum, og til førleikamenning 
innan úrvalsítrótt. 

Fyri tveimum árum síðani lækkaði heildarjáttanin 
til Ítróttasamband Føroya við 300.000 kr. Samstundis 
hevur tørvurin á almennum stuðli til ítróttarrørsluna 
hevur ikki verið størri enn júst nú.

Kanningar uttanlands hava víst, at tá búskaparligar 
krepputíðir eru í samfelagnum, taka alt fleiri fólk lut 
í skipaðum ítróttarvirksemi. 

Samstundis er tað ein sannroynd, at stóri denturin, 
sum verður lagdur á fólkaheilsu, fyribyrgjandi venjingar 
og leiklutin hjá ítrótti sum heilsufremjan, hevur økt 
um trýstið á ítróttarfeløg og sersambond at bjóða fram 
tilboð ikki bert til vanligu limabólkarnar, børn og ung, 
men til fólk í øllum aldrum.

Vit fegnast um økta virksemið, men mugu sam
stundis staðfesta, at tað er trupult hjá nógvum ítrótta
greinum at fáa endarnar at røkka saman.

Feløg og sersambond royna eftir somu sponsorum, 
og tá fyritøkurnar eru sperdar, eru sponsorpengarnir 
minni. Tað hevur tí alstóran týdning, at almennu 
myndugleikarnir hækka játtanina til Ítróttasamband 
Føroya, soleiðis at ÍSF og sersambondini í minni mun 
noyðast at leita sær eftir privatum sponsorum, og harvið 
skerja stuðulsmøguleikarnar hjá feløgunum.

oyggjaleikir
Samstundis sum vit eftirlýsa eini hægri játtan til ÍSF 
og sersambondini, fegnast vit um, at almennu myndug
leikarnir hava stuðlað so væl uppundir oyggjaleikirnar 
á Bermuda. Serliga játtanin á 1. mió. kr. til føroysku 
luttøkuna á Bermuda hevur gjørt tað gjørligt hjá 
Føroyum at hava sama luttakaratal við til oyggjaleikirnar 
sum vanligt. Óvanliga fjarstøðan til Bermuda og harvið 
dýri ferðakostnaðurin hevði annars skert møguleikan 
hjá flest øllum ítróttagreinum at verið við á Bermuda. 
Í hesum avgerandi tíðarskeiðnum, har Føroyar royna 
at gerast vertir fyri leikunum í 2019, hevði ein skerdur 
føroyskur hópur havt eitt sera óheppið signalvirði.

Støða verður tikin á sumri 2014, um Føroyar fáa 
leikirnar í 2019. Tað hevur stóran týdning í løtuni, at 
allir politiskir flokkar lýsa sín stuðul fyri verkætlanini, 
og sín vilja til at taka á seg møguligar útreiðslur, ið 
kunnu standast av henni.

altjóða kappingar til Føroya
Kanningar hjá Ítróttasambandi Føroya hava víst, at 
altjóða ítróttakappingar, ið verða fyriskipaðar í Føroyum 
geva útreiðslurnar av kappingini 5falt aftur í inntøkum 
til føroyskar fyritøkur og samfelagið sum heild. 

Tað er tí okkara áheitan á almennu myndugleikarnar, 
at teir seta pening av til at fyriskipa altjóða ítrótta kapp
ingum í Føroyum.

Føroyar hava væl útbygd ítróttaverkløg, og eru til 
reiðar at bjóða okkum fram, um vit vita, at peningur 
er tøkur til endamálið.

Í fyrireikingunum til Oyggjaleikirnar í 2019, er tað 
eisini ein týðandi partur, at allar ítróttagreinir, ið hava 
kappingar á leikunum, fáa møguleikan at skipa fyri 
altjóða kappingum í síni ítróttagrein fyri at tryggja 
sær, at førleikarnir eru í lagi, tá Oyggjaleikirnir koma 
aftur til Føroya.

ÍSF
bygnaðarbroytingar
Síðani skipanin við sersambondum kom fyri eini 30 
árum síðani hevur bygnaðurin í Ítróttasambandinum 
grundleggjandi verið tann sami. Sersambond eru løgd 
aftrat, og ÍSF er styrkt umsitingarliga, men annars 
er bygnaðurin tann sami við starvsnevnd, stjórn og 
aðalfundi.

Umboð fyri feløg og sersambond umrøddu málið á 
evnisdegi í novembur 2009. Stjórnin hevur fleiri ferðir 
umrøtt bygnaðin og møguligar tillagingar av honum. 
Á fundi 11. apríl í ár var avgjørt, at taka málið upp í 



1939

9

heyst, og tá verður ein útgreining av bygnaðinum og 
uppskot til møguligar tillagingar gjørt. Ætlanin er at 
leggja møguligt uppskot um bygnaðarbroytingar fyri 
ein komandi aðalfund.

Førleikamenning
Ítróttasamband Føroya hevur seinnu árini lagt stóran 
dent á førleikamenning, og styrkja hesi skeiðini um 
grundleggjandi førleikar hjá venjarum, leiðarum og 
nevndarlimum í feløgunum kring landið.

Feløg, sersambond og ÍSF verða rikin av sjálv
bodnum, og er útskiftingin mangan stór. Tað er tí av 
stórum týdningi, at ÍSF støðugt bjóðar skeið út, sum 
kunnu førleikamenna tey, sum til eina og hvørja tíð eru 
virkin innan ítrótt.

Seinasta ár skipaði ÍSF fyri einum skeiði i almennu 
skeiðsrøðini „Venjari 1“. Eitt annað skeið var tilrættislagt 
í februar, men vegna veður varð hetta skeiðið tíanverri 
avlýst. Nýtt skeið verður í heyst.

Venjari 1 hevur áður verið býtt í 2 partar, men 
hesaferð var alt skeiðið yvir eitt vikuskifti – og eydnaðist 
hetta avbera væl. 

Í ár hevur eisini verið møguleiki at fara eitt stig 
víðari til „Venjari 2“. Hesin partur av útbúgvingini er 
í trimum pørtum, og fyri nøkrum vikum síðani var 
sein asti partur.

Venjari 2 er sett saman av eini røð av skeiðum um 
ymisk evnir. Tey skeið, ið eru partur av hesi útbúgving 
eru: Aldursrelatera venjing, Fysisk venjing, Aerob 
venjing, Anaerob venjing, Venjara rollan, Styrki venj
ing, Ítróttarskaðar, Ítróttar psykologi, Kostur, Tekni
kvenjing, Venjingarplanlegging

20 ítróttavenjarar frá 6 ymiskum ítróttagreinum 
luttóku og hava fingið prógv á venjara 2útbúgvingini . 

Eitt skeið hevur eisini verið hildin fyri nevndar limum 

í ítróttarfeløgum. Nomið varð við evnini: bygnaðarlæra, 
nevndararbeiði og avbjóðingar hjá feløgum.

svim ella spæl teg til betri Heilsu
Ítróttasamband Føroya hevur seinastu árini arbeitt við 
at leggja lunnar undir ítróttargransking í Føroyum. 
Sum ein liður í hesum arbeiði er Ítróttasamband Føroya 
saman við deildini fyri Arbeiðs og Almannaheilsu 
og ítróttargranskara Magna Mohr frá University of 
Exeter og Københavns Universitet farið undir gransk
ingarverkætlanina „Svim ella Spæl teg til betri heilsu“.

Í høvuðsheitum snýr granskingarverkætlanin seg um, 
hvørja ávirkan ávíkavist fótbóltur, hóvlig svimjing og 
interval svimjing hevur á heilsustøðuna hjá inaktivum 
kvinnum í aldrinum 3550 ár. Kanningarnar sum verða 
gjørdar eru: sukurløðsla, blóðroyndir, rennikanning, 
svimji kanning, hjartascanning og scanning av beina
grind  ini. Kanningarnar vórðu gjørdar við byrjan og 
aftaná tríggjar mánaðar. Kanningarnar eru sostatt sera 
víð fevndar, og er verkætlanin áhugaverd fyri okkum 
her heima og í altjóða høpi.

Sigast má, at allar tær 80 kvinnurnar sum taka lut 
og føroyska samfelagið sum heild hava víst gransk
ingarverkætlanini stóran áhuga og hava verið sera jalig. 
Fyrstu úrslitini væntast um ársskiftið.

Firvaldar
Verkætlanin Firvaldar er eitt fimleikalið fyri fólk, sum 
hava verið ella eru í viðgerð fyri krabbamein og teirra 
avvarandi. Verkætlanin er eitt samstarv millum Fim
leikafelagið Ljósið og Krabbameinsfelagið. Ítróttasamband 
Føroya hevur eisini verið ein partur av verkætlanini, við 
tað at ein av ráðgevunum hjá ÍSF hevur virkað sum 
venjari og síðani kunnað um verkætlanina á ENGSO
ráð stevnu.
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Verkætlanin byrjaði sum ein royndarverkætlan, men 
av tí at verkætlanin er sera væleydna, er avgjørt at halda 
áfram komandi ár.

evnisFundir 
Starvsnevndin saman við umsitingini hevur verið á 
vitjan í Suðuroynni í apríl mánaða. ÍSF hevur sett 
sær fyri javnan at skipa fyri fundum við feløgini úti á 
økjunum hjá feløgunum. Í heyst og fram til komandi 
aðalfund verður aftur farið út á økini at hava limafundir.

Tað er týðandi partur av arbeiðinum hjá ÍSF sum lima
felags skapi at hitta feløgini, soleiðis at tænasturnar hjá ÍSF 
støðugt kunnu tillagast ynskjunum frá feløg unum.

javnstøðuarbeiði
Ítróttasamband Føroya hevur seinastu árini verið virkið 
í altjóða javnstøðusamstarvinum International Working Group 

on Women and Sport. Í fjør skrivaði ÍSF undir sonevndu 
Brighton yvirlýsingina, har felagsskapirnir, sum skriva 
undir, taka undir við alheims arbeiðinum fyri at geva 
kvinnum javnbjóðis atgongd til ítrótt – bæði sum 
íðkarar, sum leiðarar og í nevndararbeiði.

Yvirskipað hevur javnstøða millum kynini verið púra 
natúrlig í føroyskum ítrótt. Alt eftir ítróttagrein kann 
annað kynið hava yvirvág millum íðkarar, leiðarar og 
nevndarlimir. Tó hevur tað týdning, at ljós áhaldandi 
verður varpað á evnið javnstøðu, eisini innan ítrótt.

ÍSF hevur seinastu tíðina arbeitt við einum serligum 
heilsuátaki fyri kvinnur. Altjóða felagsskapurin boðaði 
í grein á heimasíðu síni frá, at Føroyar tóku undir við 
Brighton yvirlýsingini.

tiltøk við skúlaFlokkum
Umsitingin í ÍSF hevur seinsta árið havt undirvísing 
og kunning um ÍSF fyri skúlaflokkum í øllum aldri. 
Nám X hevur verið í ÍSF húsinum, og umsitingin hjá 
ÍSF hevur t.d. verið í Skúlanum á Argjahamri, har børn 
í 1.3. flokki fingu undirvísing. 

Heilsa og gransking
Firouz Gaini hevur í eini greinarøð á heimasíðuni hjá 
ÍSF greitt frá leilutinum, sum ítrótturin hevur í lívinum 
hjá teimum ungu. Støði er tikið í kanningini „Ungfólk 

2012“, sum er gjørd í samstarvi millum føroyskar og 
íslendskar granskarar.

Í greinarøðini verður m.a. greitt frá rørslu og 
ítróttar vanunum hjá teimum ungu, ítróttagreinum, 
venjing arslagi, týttleika, og hvussu nógv lagt verður 
lagt. Greitt verður eisini frá skipaðum og óskipaðum 
ítróttarvirksemi, venjingarumstøðum og nær og hví, 
ung fólk gevast við ítrótti

askur
Arbeiðið við at skráseta øll føroysk ítróttafólk í ein 
felags talgildan datugrunn gongur væl. Føroysk ítrótt 
hevur leingi havt stóran tørv á at betra sítt hagtalstilfar, 
og nýggja elektroniska skrásetingarskipanin er eitt stórt 
fet rætta vegin. 

Nærum øll ítróttafeløg í landinum eru nú skrásett 
– og nú er uppgávan hjá ábyrgdarpersónunum úti í 
feløgunum at skráseta sínar limir í skipanina. Tað er 
sera umráðandi at ítróttarfólkini verða skrásett. Verða 
ítrótta fólkini ikki skrásett, vera hesi ikki fevnd av t.d. 
tryggingingini ella SSLkortunum.

ASKUR verður eitt sera hent amboð øllum ítrótta
feløgum kring landið og sersambondum. Talgilda skip
anin fer at lætta munandi um umsitingarligapartin og 
letur dyrnar upp fyri, at limagjald og onnur viðkomandi 
viðurskifti fara umvegis eina og somu skipan.

Eini 5 feløg hava verið við í einari sokallaði 
royndarskipan seinastu mánaðirnar – og staðfestast 
kann, at skipanin nú virkar væl. 

Arbeitt verður framhaldandi við at menna skipanina 
– og verður hetta gjørt í tøttum samstarvi við tey 
feløgini. Feløg, sum framvegis ikki hava skrásett sett 
seg, mugu seta í sambandi við skrivstovuna hjá ÍSF.

antidoping
Í fjør vórðu tiknar 12 dopingroyndir í fótbólti og 
hondbólti, bæði hjá kvinnum og monnum. Allar 
royndirnar vóru negativar.

Í ár eru higartil tiknar 12 royndir. Vit hava í 
teimum royndum, sum vit tóku herfyri, lagt okkum 
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eftir teimum ítróttagreinunum, sum verða um
boðaðar á Oyggjaleikunum á Bermuda í summar. 
Hesar royndir vórðu sostatt tiknar av leikarum innan 
frælsan ítrótt, badminton, fimleik og súkkling. Bæði 
menn og kvinnur eru kannaðar. Úrslitini av hesum 
kanningum eru ikki komin enn, men vit vænta tey 
fyrsta dagin.

Royndirnar, ið tiknar verða í samstarvi við Anti 
Doping Danmark, verða analyseraðar á Aker sjúkra
húsinum í Oslo, sum hevur aðra av teimum báðum 
rann sókn arstovunum í Norðurlondum, sum eru 
góð kendar av World Anti Doping Agency at kanna 
dopingroyndir. Tað tekur vanliga einar 5 vikur frá 
royndirnar eru tiknar, til vit hava úrslitið aftur.

Er úrslitið av royndini negativt, verður svarið sent 
til tann íðkandi, eins og fráboðan verður send til 
avvarandi sersamband. Er royndin hinvegin positiv, 
so fer ein dopingsak í gongd móti viðkomandi, men 
higartil hava allar royndirnar verið negativar, so tann 
partin hava vit ikki roynt enn, men vit eru fyrireikaði 
til tað, tá tann tíð kemur.

Ítróttasavnið
Í sambandi við, at ÍSF fyllir 75 ár í 2014, hevur 
nevndin í savninum tikið avgerð um at brúka nakað 
av stovnsfænum at geva út eitt minnisrit. Ætlanin er, 
at minnisritið skal koma út í sambandi við føðing
ar dagin.

Minnisritið kemur mest at snúgva seg um søguna 
hesi seinastu 25 árini. Tó verður eisini hugt longri aftur 
í tíðina. Skrivingin er komin væl áleiðis. Men nógv 
myndatilfar skal eisini við í eitt slíkt rit. Um onkur 
skuldi ligið inni við forvitnisligum myndatilfari, kundi 
hann/hon vent sær til ÍSF.

Nevndin í Ítróttasavninum er komin til ta niður
støðu, at vónleyst er at savna alt ítróttaligt tilfar á 
ein um stað, í einum veruligum savni. Nevndin hevur 
ta áskoðan, at hetta kundi verðið gjørt í sambandi 
við bygdasøvnini. Tó kundu vit hugsað okkum, at 
skrásett/tikið mynd av og skannað tilfar, so tað kundi 
verðið goymt talgilt í einum virtuellum savni. Hetta 
verður arbeitt víðari við.

Olympiskir og paralympiskir leikir
Seinasta summar vóru Olympisku og Paralympisku 
leikirnir hildnir í London. Hesi tiltøkini, sum bert eru 
fjórða hvørt ár, eru stórhendingar í ítróttarheiminum. 
Føroyar áttu tveir luttakarar – tveir svimjarar – á 
leikunum. Pál Joensen luttók á danska OLliðnum, og 
Ragnvaldur Jensen umboðaði Føroyar á Paralympisku 
leikunum.

pál joensen
Á 400 m var Pál nær við finalupláss, í 4×200 m átti 
hann høvuðsábyrgdina av, at Danmark yvirhøvur kom 
við til OL, og á 1.500 m stríddist hann væl, hóast 
dagurin ikki var hansara.

Eins og á yndisteini hansara, 1.500 m frí, er langur 
vegur á mál, og Pál fer nú undir komandi avbjóðingar 
við sínum OLroyndum í skjáttuni.

Pál Joensen hevur nú víst vegin til Olympisku 
Leikirnar fyri øðrum føroyskum ítróttarfólkum – frá 
venjingini í Vági til kappingar og venjingarlegur úti 
í stóra heimi. Undan Páli hava Katrin Olsen luttikið 
í róðri, eins og ÍSB nógvu seinastu árini hevur havt 
luttakarar við í Paralympisku leikunum.
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ragnvaldur jensen
Ragnvaldur fylgdi við síni luttøku eini røð av svimjarum 
hjá ÍSB, sum hava umboðað Føroyar á Paralympisku 
Leik unum. Í mun til Olympisku Leikirnar eru Føroyar 
sjálvstøðugur limur í altjóða felagsskapinum Inter
national Paralympic Committee, sum Føroyar eisini 
vóru við til at stovna í 1989.

Í greinini 100 m bringu, bólkur S14, gjørdist 
Ragnvaldur nummar 7 í sínum innleiðandi riðli við 
tólvt bestu tíðini í kappingini samanlagt, 1.13,92.

Innan hendan serliga stórfingna heimin, sum 
Olympisku og Paralympisku leikirnir eru, venda vit 
nú eygunum móti leikunum í 2016, sum verða í Rio 
de Janeiro í Brasil.

úrvalsstuðulin
Ein týðandi fortreyt fyri fyrireikingunum hjá Páli og 
Ragnvaldi hevur verið úrvalsstuðulin, sum Løg tingið 
seinastu árini hevur játtað á fíggjarlógini. Fyri rek ing
arnar til Olympiskar og Paralympiskar leikir og aðrar 
altjóða kappingar krevja øgiliga orku. Og eitt trygt 
fíggjarligt grundarlag er ein tann fremsta fortreytin.

Tað er tí alneyðugt, at hesin stuðul heldur fram, so 
føroyska tjóðin í framtíðini eisini kann savnast um stórar 
løtur sum hesar – tá ein føroyingar kappast á fremstu 
røð, í Heimsmeistaraskapum ella Olympiskum Leikum.

Ítróttasamband Føroya takkar teimum føroyingum, 
sum vóru partur av leikunum seinasta summar, sum 
íðkarar, venjarar og leiðarar, og ynskir teimum samstundis 
bestu eydnu í fyrireikingini til komandi leikir.

Stig er tikið til at manna ein bólk, ið skal arbeiða 
við at gera eina skipan fyri, hvussu úrvalspeningurin á 
bestan hátt kann nýtast.

limaskapurin
Meðan Føroyar eru sjálvstøðugir limir í altjóða para
lymp iska felagsskapinum IPC, vann umsóknin frá 
Føroyum um limaskap í altjóða olympiska felags
skapinum IOC frá 1984 ongantíð frama. Føroyar hava 
áhaldandi víst á, at umsóknin stendur við og eigur at 
viðgerast sambært teimum treytum, ið vóru galdandi, 
tá hon varð latin inn. IOC hevur ikki latið við seg 
koma enn.

Føroyar hava arbeitt við at ávirka týðandi fólk innan 
olympisku rørsluna og luttaka í hesum sambandi árliga á 
aðalfundinum hjá evropeisku olympiska felagsskapinum 
EOC.

Tó eru glottar at hóma. Gibraltar, ið er í somu støðu 
sum Føroyar, hava í rættarmáli móti UEFA fingið 
viðhald í, at teirra umsókn um limaskap í evropeisku 
fótbóltssamgonguni skal viðgerast sambært treytunum 
sum vóru, tá hon var latin inn. Hetta hevði við sær, 
at Gibraltar fyri kortum gjørdist sjálvstøðugur limur 
í UEFA.

Gibraltar hevur líknandi sakarmál gangandi móti 
altjóða olympisku rørsluni. Og ber eitt møguligt 
viðhald her eisini við sær, at umsóknin hjá Føroyum 
verður vigjørd av nýggjum.

Oyggjaleikir
bermuda 2013
Um ein góðan mánað verða 15. oyggjaleikirnir settir á 
Bermuda. Eini 100 føroysk ítróttafólk umframt leiðarar, 
venjarar og miðlar leggja longu leiðina yvirum hav 
umborð á airbussinum hjá Atlantic Airways. Samlaða 
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flogtíðin er 9 tímar við millumlending í St. Johns í 
Newfoundlandi.

Føroysku ítróttafólkini fara at kappast í badminton, 
beach volley, borðtennis, fimleiki, flogbólti, fjalla
súkkling, frælsum ítrótti, golf, skjóting, súkkling, 
tennis og triathlon.

Føroyar tóku í síni tíð undir við, at Bermuda fekk 
limaskap í Altjóða Oyggjaleikafelagsskapinum, og tí 
hevur ÍSF mett tað sum rætt, at Bermuda eisini fær 
møguleikan at fyriskipa leikunum.

Vegna búskaparkreppuna kring heimin seinnu árini 
og stóru fjarstøðuna til Bermuda, hava nógvar av 
limaoyggjunum valt at senda ein smærri hóp enn 
vanligt til oyggjaleikirnar í summar.

Føroyski hópurin, sum er á leið eins stórur sum 
vanligt, er tann triðstørsti á leikunum, og hava 
fyrireikararnir á Bermuda fleiri ferðir takka Føroyum 
fyri samhaldsfesti, sum Føroyar hava víst teimum við 
stóru føroysku luttøkuni.

At Føroyar kunnu vera so væl umboðaðar kemst av, 
at landið gav ein serligan stuðul til luttøkuna á júst 
hesum leikunum, og at Atlantic Airways vísti stóra 
vælvild við at samskipa flogferðina til Bermuda og 
heim aftur.

oyggjaleikir aFtur Í Føroyum
Starvsnevndin hjá Altjóða Oyggjaleikafelagsskapinum – 
International Island Games Association – IIGA – hevði 
sín árliga várfund í Føroyum hálvan mars 2013.

IIGAstarvsnevndin hittist vanliga tvær ferðir um 
árið – í samband við aðalfundin í juli og so annars 
um várið.

Hesaferð hevði nevndin tikið av innbjóðingini hjá 
ÍSF at hava várfundin í Føroyum. Føroyar eiga í løtuni 
eitt umboð í starvsnevndini hjá IIGA, og er tað Sølvi 
Reinert Hansen.

Stórur partur av fundinum snúði seg sjálvsagt um 
fyrireikingarnar til leikirnar á Bermuda og aðalfundin í 
summar. Men ein løta varð sett av til fund við løgmann, 
mentamálaráðharran, borgarstjóran í Havn, ÍSF og 
embætisfólk.

Á fundinum greiddi ÍSF frá, hvussu einir komandi 
oyggjaleikir kunnu hugsast at verða fyriskipaðir. 
Dentur varð lagdur á ítróttagreinir og anlegg, gisting 
og flutning til Føroya og í Føroyum.

IIGAnevndin vitjaði eisini ymisk ítróttaranlegg og 
skúlar í Havn.

Formaðurin, Jörgen Pettersson, segði eftir fundin, at 
Føroyar tykjast at vera til reiðar at skipa fyri leikunum 
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aftur, og at tað er eyðsýnt, at almennu myndugleikarnir 
stuðla undir ynskinum hjá føroysku ítróttarrørsluni at 
fáa leikirnar til Føroyar aftur.

Ætlanin er at fáa leikirnar hendan vegin í 2019 – tá 
eru júst 30 ár liðin, síðani leikirnir vóru í Føroyum 
í 1989. Í heyst skal eitt endaligt skjal latast inn til 
IIGA, har greitt verður ítøkiliga frá, hvussu Føroyar 
ætla at fyriskipa leikunum. Endalig støða verður tikin 
á aðalfundinum hjá IIGA á Jersey í juli 2014.

Ítróttasamband Føroya er í løtuni í ferð við at tosa við 
alla tað politisku skipanina fyri at leikirnir í Føroyum 
skulu hava so breiðan stuðul sum tilber.

Altjóða viðurskift annars
engso
ENGSO, European NonGovernental Sports Organi
sation, er ein felagsskapur fyri evropisk ítróttasambond. 
Føroyar hava sum vant tikið lut í tiltøkunum hjá ENGSO, 
sum í høvuðsheitum eru tvey árlig afturvendandi tiltøk, 
ein aðalfundur um várið og ein ráðstevna um heystið.

Í fjør luttók Annika H. Lindenskov á aðalfundinum 
í Bulgaria, og á ráðstevnuni í Keypmannahavn luttóku 
Anna Rein, Annika H. Lindenskov og Jarvin Feilberg 
Hansen. 

Evni á ráðstevnuni var innovativt samstarv. Eftir 

áheitan frá nevndini í ENGSO høvdu Føroyar eitt 
upplegg um verkætlanina Firvaldar, sum er mett at 
vera eitt fyrimyndarligt dømi um innovativt samstarv. 
Birgitta Kervinen, presidentur í ENGSO, heilsaði 
verkætlanini, ið lýsti týdningin av, at ítróttur er fyri 
øll og ynskti, at verkætlanin kann geva íblástur til 
onnur ítróttafeløg í Evropa.

Eisini fylti føroyavinurin og stovnarin av ENGSO, 
Bengt Sevilius, 80 ár og bleiv hesin dagur hátíðarhildin.

eoC
Umboð fyri Ítróttasamband Føroya luttók á aðal
fundinum hjá EOC, European Olympic Committees, í 
Rom í desember. Luttøkan, sum er eftir innbjóðing frá 
EOCforsetanum Patrick Hickey, er partur av arbeið
inum at kunna evropeisku limalondini í olympisku 
rørsluni um føroyskan ítrótt og ynski hjá Føroyum at 
gerast sjálvstøðugt limaland.

Á fundinum vóru summarleikirnir í London sein
asta summar eftirmettir. Samstundis var greitt frá 
fyrireikingunum til komandi summar og vetrarleikir. 
Eisini vóru ymiskar skipanir hjá EOC og IOC umrøddar. 

konsulenttreFF 2013
Í døgunum 4.5. apríl vóru ráðgevarnir Annika H. 
Lindenskov og Jarvin Feilberg Hansen á „Udviklings
konsulentræf“ í Brøndby. Hetta er eitt afturvendandi 
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tiltak, sum DIF árliga skipar fyri. Umleið 120 ráðgevar 
úr flest øllum sersambondunum í Danmark vóru við.

„Nýggj limaskráseting“ var eitt av evnunum. DIF 
hevur, eins og ÍSF, sett sær fyri at hava meira nágreinilig 
hagtøl fyri, hvussu nógv íðka ítrótt í Danmark. Hetta 
er ein stór uppgáva, men tey vóru á gáttuni til at hava 
øll skrásett.

Eitt annað av evnunum var fíggjarligi býtislykilin. 
Tað vil siga hvussu peningurin, sum DIF fær, verður 
býttur út til sersambondini. 

Tað vóru eisini fyrilestrar um netverkan og verk
stovur um sjálvbodna arbeiðið innan ítróttina.

Tøkk
Eg fari at enda at takka tykkum øllum, sum eiga lívið í 
føroyskum ítrótti. Ítróttarrørslan er sjálvboðin, og skapa 
vit í felag virksemi fyri okkara børn, okkum sjálvi og 
alt samfelagið.

Fari tí at takka øllum tykkum, sum eru virkin í 
feløgum, sersambondum og ÍSF, fyri tykkara eldhuga 
og vilja til at nýta frítíð og orku at geva øðrum eitt 
gott lívsinnihald.

Almennu og kommunalu myndugleikarnir eiga eina 
stóra tøkk fyri at teir nýta pening og orku hjá sam felag
num til at skapa karmar, sum ítróttarrørslan kann virka 
innan. Hugsað verður bæði um rakstur og nýgerð av 
hallum og vøllum og um tryggan fíggjarligan stuðul til 
virksemið kring landið og í altjóða kappingum.

Ein serlig heilsan eigur eisini at fara til privatar 

fyri tøkur og einstaklingar, ið á hvørjum ári lata stórar 
upp hæddir til feløg og sersambond, fyri at hesi skulu 
kunna fyriskipa venjing og kappingum, og fyri at 
feløgini kunnu hava eitt felagslív. Vit fegnast um, tá 
sponsorar fáa lýsingar fyri peningin sum teir leggja í, 
men mangan er stuðulin frá vinnulívinum at rokna 
sum ein samfelagsgagnlig íløgu, sum fyritøkur gera 
í ítróttin og harvið fólkaheilsuna og sosiala lívið í 
lokalumhvørvum kring landið. Samstundis mugu 
vit ikki gloyma stóru vælvildina, sum fyritøkur og 
arbeiðspláss vísa ítróttini við at geva starvsfólkum, ið 
eru virkin innan ítróttarrørsluna, møguleikan at hava 
ein fleksiblan arbeiðsdag.

Miðlarnir mugu eisini nevnast. Tað hevur alstóran 
týdn ing, at boðini koma út um virksemið innan 
føroyska ítróttaheimin. Takk fyri, at tit varpa ljós á 
dystir og kappingar og lívið í føroysku feløgunum. 
Tíðindaflutningurin um ítrótt er sjálvandi partur av 
uppgávu tykkara at lýsa tað, ið rørir seg í føroyska 
nú tíðarsamfelagnum. Men tað er greitt fyri okkum 
øllum, at tann eldhugin, sum verður lagdur í tíðinda
flutningin, bæði hjá loftbornu miðlunum og skrivaðu 
miðlunum, ber boð um, at tit eins og vit brenna fyri 
ítrótti og vilja siga øðrum frá fantastisku uppliving
unum, sum vit øll fáa við ítróttinum, bæði sum virkin 
og sum viðhaldsfólk.

Takk øll somul fyri eitt spennandi ítróttarár. Vit lýta 
við spenningi fram til avbjóðingarnar og møgu leik ar
nar, sum liggja fyri framman.
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