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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!

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.

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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Jon Hestoy, varaforseti
John Kjær, nevndarlimur
Sigurd Rasmussen, nevndarlimur,
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Jarvin Feilberg Hansen, 
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SPF. ÍTRÓTTARVEDDING
Jon Hestoy, formaður
Sigmund Poulsen, varaformaður
Rói Poulsen, nevndarlimur
Gudrun Mortansdóttir Nolsøe, 
nevndarlimur
Schandorff Vang, nevndarlimur
John Kjær, nevndarlimur
Sigurd Rasmussen, nevndarlimur

Stjóri í Spf. Ítróttarvedding er:
Elin Heðinsdóttir Joensen
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Anna Dam, forkvinna
Eyðhild Skaalum, næstforkvinna
Poul Hansen
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Johannes Joensen, formaður
Palli Ziskason, kassameistari
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NEVNDARYVIRLIT FORMANSFRÁGREIÐING

Søguliga hevur tað annars ikki verið álvarsligir innan
hýsis tvídráttir, sum hava eyðkent okkum. Men í 
2016 varð ítróttarandin umskiftur við stríðsanda – 
og stríðið snúi seg um pengar. Samskiftið hevði verið 
vána ligt, og fleiri sersambond kendu seg ikki vera 
hoyrd. Tey hildu eisini, at fíggjarliga útbýtingin var 
skeiv og órættvís.

Niðurstøðan á fundinum var tó tíbetur, at vit 
skuldu royna enn eitt skeið í felagsskapi – og byrja 
av nýggjum. 

Og tað er eisini nýggja byrjanin, sum hevur merkt 
hetta seinasta árið hjá ÍSF. 

Sum nakað heilt nýtt er tað ein forkvinna og ikki 
ein formaður, sum í dag kann geva fund inum frá
greið ing. Afturat mær havi eg eina nýggja starvs
nevnd, og harumframt eru bæði arbeiðs hátturin og 
mál ini, vit hava sett okkum, eisini nýggj. 

Eitt av lyklaorðunum í okkara arbeiðssetningi er 
moderni sering. Vit vilja, at ÍSF skal vera ein tíðar

hósk andi og samlandi eind, sum skal veita bæði 
stórum og smáum sersambondum stuðul og sparr
ing. Vit vilja vera framsíggin og tøk, so vit altíð kunnu 
hjálpa tykkum at tryggja føroyskum ítróttar fólki 
best møgulig kor bæði her heima og uttanlands. 

Vit dugdu tó beinanvegin at síggja, at skal hesin 
arbeiðssetningurin eydnast, var neyðugt at eitt 
fólk í starv burturav. Bæði fyri at orkan hjá okkum 
í starvs nevndini kann nýtast skilabetri – men eisini 
fyri at tryggja, at vitanin í ÍSF verður verandi í 
húsinum. Tá øll nevndin í fjør varð skift út í einum 
høggi, stóðu vit mestsum á berum, tí vitanin hvarv 
við fólkunum, sum høvdu mannað nevndina áðrenn. 
Tað er ikki rætt. Og tað tænir ikki føroyskum ítrótti. 

Tí varð Petur Mittún settur sum aðalskrivari hjá 
ÍSF í mars í ár. Hann hevur gott innlit í føroyskan 
ítrótt, og nú hann er settur í stav, er administriva 
orkan hjá ÍSF vorðin væl størri. Soleiðis fáa vit nógv 
betur myndað hugsanina um ítrótt í Føroyum.

Ein nýggj 
byrjan
Tað var tað, sum stóð eftir, tá ljósið varð sløkt 
í hølunum á Panorama á Hafnia eftir seinasta 
aðalfund. ÍSF var komið heilt út á eggina, og 
vandi var fyri, at sambandið syndraðist
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ÍSF hevur ikki verið nóg sjónligt seinastu árini, 
men tað vilja vit broyta. Vit vilja ganga á odda, vera 
sjónlig og skapa kjak um rørslu og ítrótt. Vit vilja 
takast við uppá ráð, tá broytingar skulu gerast í 
viðurskiftum, sum viðkoma ítrótti. 

Hesin nýggi leisturin, vit hava skipað arbeiðið 
eftir, tykist rigga væl, og samstarvið í nýggju starvs
nevndini hevur verið gott. Men tað er ikki nokk, at 
vit samstarva væl innanhýsis. Tí hava vit eisini lagt 
okkum eftir at fáa gott samstarv í lag við hvørt 
einstakt sersamband. Sjálvt um vit hava sitið saman 
um fundarborðið óteljandi ferðir, so var vitanin um 
tað, tit í gerandisdegnum ganga og stríðast við, ikki 
serliga stór. 

Tað fyrsta ítøkiliga, sum vit gjørdu, var tí at fund
ast við tykkum øll – eitt sersamband fyri og annað 
eftir. Hetta gav okkum innlit í tykkara ynski og av
bjóð ingar, og vit upplivdu tað sum konstruktivt og 
sum nakað, ið fleiri tykkara høvdu saknað. 

Ítróttur snýr seg um at tora at droyma stórt og 
at fylgja dreyminum. Tað snýr seg um samanhald, 
vilja og samstarv. Hetta eigur sjálvandi eisini at 
merkja ÍSF og okkara samstarv við tykkum. 

Tí ætla vit at hava hesar fundirnar við tykkum 
hvørt ár framyvir. Fundirnir góvu okkum nevniliga 
eisini innlit í tann ovurstóra munin, sum er á ymsu 
ser sam bondunum. Bæði hvat viðvíkir tørvi, íðkarum 
og dagligum korum. Av tí, at tit eru so ymisk, eru 
mál og dreymar tykkara tað eisini. Og um tað ikki er 
pláss fyri, at tit í sersambondunum frítt kunnu tosa 
við okkum um júst tykkara dreymar og málsetningar 
– ja, so veit eg í grundini ikki, hvønn legitimitet vit 
hava at vera savnandi megin hjá ítróttarfólkum í 
Føroyum. 

Ikki tí. Vit vita, at sjálvt um dreymar og vilji bera 
okkum langt, so kostar ítrótturin eisini pengar, um 
ítøkiligir málsetningar skulu náast. Tað kostar nógvar 
pengar. Tí fer fíggjarnevndin eisini út at tosa við 
hvørt einstakt sersamband um tykkara fram tíðar
ætlanir og fíggjarætlan hvørt ár. Tað verða sostatt 
tveir fundir árliga, har vit lurta og tit greiða frá.

Hesir fundirnir hava eisini týdning, tí teir kunnu 
veita okkum týðandi upplysingar. Ikki bara í mun 
til fíggjar viðurskifti, men eisini í mun til hagtøl og í 
mun til at kunna prógva tørvin hjá einstøku ítróttar
greinunum. Hesi tøl kunnu eisini prógva samfelags
sliga týdningin, sum ítrótturin hevur.

Kostar at klára seg væl
Og tá tað kemur til fíggjarligu støðuna, var serliga 
eitt, sum fleiri tykkara nevndu á teimum fundunum, 
vit høvdu í fjør. Tað er ein sannroynd, at ítróttarlig 
við gongd drenar pengakassan. Tað kostar at klára 
seg væl, og tí má nógv orka brúkast til at leita eftir 
fígging. Man skuldi kanska trúð, at tað var øvugt – 
at pengarnir komu lættari, tá úrslitini eru góð – og 
tað hevði eisini verið ynskiligt, um tit, afturat øllum 
móttøkunum og føgru orðunum, tá tykkara ítróttar
fólk klára seg væl, eisini fingu eitt sindur av pengum, 
so tit kundu fylgt góðu úrslitunum upp. 

Tað er tí umráðandi, at vit í felag megna at varpa 
ljós á ta sannroyndina, at tað kostar meiri, tá úrslitini 
gerast betri. Góðu úrslitini hava nógvar positivar 
fylgjur fyri alt landið, til dømis at Føroyar fáa positiva 
um røðu bæði innanog uttanlands, tað skapar áhuga 
fyri Føroyum sum ferðamáli, og tað eggjar okkara 
ungu at íðka og at halda á. Hetta eru alt ágóðar, 
sum vit sjálvandi fegnast um og eru errin av. Men 
tað hevði verið ynskiligt, um landið eisini gav okkum 
lutfals liga størri hjálp til at bera vaksandi fíggjarligu 
byrður nar, so hvørt, sum úrslitini gerast betri. 

Fundir við almennar myndugleikar
Tíbetur fer tað ikki óansað afturvið borðinum, at 
tað gongur væl hjá føroyskum ítróttarfólki. Vit hava 
longu verið á fundi við Fíggjarmálaráðið, Menta mála
ráðið, fíggjarnevndina hjá løgtinginum og Tórshavnar 
kommunu, og vit kunnu staðfesta, at fundirnir hava 
verið sera jaligir. Øll tjóðin eru errin, tá tað gongur 
íðkar unum væl, og eisini hægstu myndugleikarnir 
seta prís á tað stóra arbeiðið, sum dagliga verður 
gjørt innan føroyskan ítrótt. Okkara uppgáva verður 
fram haldandi at vísa á – við samrøðum, hagtølum 
og á aðrar hættir, at fíggjarliga ískoytið frá landsins 
myndug leikum er avgerðandi, um framgongdin skal 
halda áfram.

Á sama hátt, sum vit fara at fundast regluliga við 
tykkum øll, ætla vit eisini at fundast regluliga við al
mennu myndugleikarnar. 

Nýtt ÍSF hús
Eitt annað, sum er háaktuelt í mun til ta moderniser
ing, sum vit hava sett okkum sum mál, er nýggja ÍSF 
húsið. Vit vita, at Tórshavnar Kommuna ynskir at 
nýta økið, sum okkara hús nú standa á til langhylin, 
sum skal byggjast, og tí hava tað verið samráðingar 
við kommununa um at finna eitt nýtt stað til nýggja 
húsið. Vit ynskja framvegis at vera verandi nær 
ítrótt inum – tað vil siga nærhendis Gundadali – og í 
løtuni verður arbeitt við at finna eina góða loysn. 

Ynskið er, at nýggja húsið skal vera eitt opið, 
savnandi og livandi stað, sum tit øll – og Føroya fólk 
við – kunnu fáa gleði og gagn av. 

Anti-doping
Nakað, sum vit eru fegin um at hava fingið í eina 
trygga legu, eru antidoping átøkini. Feløgini hava 
víst hesum stóran ans, og onkur venjingarmiðstøð 
hevur enntá frívilliga meldað seg til avtaluna. ÍSF, 
Menta mála ráðið og Heilsumálaráðið ynskja øll at fáa 
lóg gávuna á økinum lidna sum skjótast, so vit standa 
sterkari í hesum máli.

Kynsligur ágangur
Eitt annað álvarsamt mál, sum krevur, at vit øll 
standa saman øksl móti øksl, er vandin fyri kyns
ligari misnýtslu innan ítróttin. Børnini skulu á ongan 
hátt vera í vanda, tá tey íðka ítrótt, og foreldur 
skulu óttaleys kunna senda síni børn til venjing og 
til kapp ingar. Hinvegin mugu vit heldur ikki skapa 

eina sið venju av ógrundaðum illgruna og gitingum, 
har vit síggja trøll á alljósum degi. Tað snýr seg so
statt um eina viðbrekna javnvág, sum vit hava nýtt 
nógva orku uppá. Millum annað hava vit fingið í lag 
eitt samstarv við Danmarks Idrætsforbund og gjørt 
ein faldara, sum í fyrsta lagi skal gera feløg, venjarar 
og hjálparfólk tilvitað um trupulleikan, í øðrum lagi 
skal eggja til at tosa opið um evnið, í triðja lagið 
skal kunna um, hvat skal gerast, um illgruni er um 
kynsligan ágang og í fjórða lagi skal kunna um 
lógarreglurnar á økinum. Faldarin verður kunn
gjørdur í næstum, og vit vóna og vænta, at tit øll 
sjálv sagt standa saman við okkum í hesum máli.

Ungdóms– og menningarnevndin
Í alsamt størri mun síggja vit týdningin av, at vit 
raðfesta at menna og útbúgva okkara venjarar. 
Hetta er galdandi innan allar ítróttargreinar. 
Ábyrgdin hjá venjarunum er stór, bæði sosialt, trivn
aðar liga og ikki minst ítróttarliga. Tað er fyrst og 
fremst við góðum venjarum, at vit draga tey ungu til 
og fáa tey at vera verandi, og tað er við væl útbúnum 
venjarum, at vit fáa flutt okkum longur fram á leið. Tí 
er tað umráðandi, at venjara útbúgvingarnar verða 
raðfestar, bæði av ÍSF og av sersam bondunum. 
Eins og undanfarin ár halda vit á við grund venjara
skeiðunum, sum eru felags fyri allar venjarar innan 
allar ítróttagreinar. Eftir hesi bæði fyrstu grund
skeið ini, kunnu sersambondini so taka stafettina frá 
okk um og útbúgva sínar venjarar meiri málrættað til 
tær einstøku ítróttargreinarnar. 

Skeiðið fyri kassameistarar, sum vit hava havt, er 
víðkað, og eitur nú »skeið fyri nevndarlimir«. Okkara 
fatan er, at tey, sum eru virkin í feløgunum, mugu 
hava fleiri ymsar førleikar, tí tey ofta sita á ymsum 
postum. 

Tá tað kemur til tey mongu, mongu sjálvbodnu, 
sum gera eitt so risastórt arbeiði innan føroyskan 
ítrótt, er ætlanin at skipa fyri temakvøldum í heyst 
og kom andi vetur. Ætlanin er at taka fleiri ymisk evni 
upp, so tey frívilligu kenna seg virðismett og tiknan 
í álvara, samstundis sum tey eisini fáa førleikament 
seg. 

Úrval 
Síðani Úrval varð sett á stovn, hevur tað verið ein 
spakulig øking í umsóknum. Nú eru vit komin upp á 
eitt støði, har vit fáa fleiri umsóknir, enn fígging er til. 
Onkur hevur funnist at Úrvali við teirri grundgeving, 
at hetta er at dyrka elituna. Men ÍSF er jú bæði 
breidd og elita, og tí er hendan skipanin nakað, sum 
nýggja starvsnevndin leggur stóran dent á. Vit vita, 
at um tú hjálpir teimum ovastu, so fylgir botnurin 
eisini við. Bæði í mun til, at tað er ein góð gularót fyri 
hini at kýta seg eftir, og tí samlaða støðið hækkar, tá 
topp urin gerst betri. 

Vit droyma um at stovna eitt tætt samstarv 
millum okkum, løgtingið og vinnulívið, fyri at fáa lagt 
úrvals ítróttin í eina fasta legu, og fyri at fáa eitt 
breiðari grundarlag fyri Úrvali. 

Higartil hava tað serliga verið íðkarar innan 
svimjing, frælsan ítrótt og ÍSB, sum hava fingið, men 
nú umsóknirnar gerast fleiri, verður tað natúrliga 
skjótt tørvur á fleiri pengum til hendan postin. 

Loysnin við, at nevndin í Úrvali er leys av ÍSF, 
hevur víst seg at rigga væl. 

Olympisku og Paralympisku leikirnir
Rio de Janeiro í Brasil var vertur fyri teimum 31. 
Olymp isku leikunum í august 2016. Í september 2016 
vóru eisini Paralympsku leikirnir hildnir sama stað.

Vit hava ikki limaskap í altjóða olympisku nevndini 
IOC, og tí kunnu føroyingar ikki luttaka undir før
oysk um flaggi. Ein avtala millum ÍSF, DIF/DOK og 
altjóða sersambandið ger, at føroyskir svimjarar tó 
kunnu luttaka undir donskum flaggi, uttan at missa 
rættin at svimja fyri Føroyar í øðrum altjóða og 
millum tjóða kappingum. Pál Joensen hevur klárað 
kravtíðirnar til bæði London 2012 og nú eisini Rio 
2016. Báðar ferðirnar var høvuðskappingin hjá 
honum 1500 frísvimjing, har hann í nógv ár hevur 
verið millum heimsins bestu svimjarar. Tíverri vóru 
úrs litini hvørga ferðina tað, vit øll høvdu vónað.

Á Paralympisku leikunum í september svam 
Krista Mørkøre undir Merkinum og umboðaði 
Føroyar. Tað kundi hon, tí ÍSB hevur verið sjálvstøð
ugur limur í IPC, International Paralympic Committee, 
síðani felagsskapurin varð stovnsettur. Krista svam 
í 50 m., 100 m. og 400 m. frí. Úrslitini vóru ávíkavist 
eitt 21. pláss, 19. pláss og 10. pláss. Tíverri livdu úrs
litini ikki upp til vónirnar.

Umframt Pál Joensen og Kristu Mørkøre, var eisini 
Jon Hestoy í Rio de Janeiro. Hann er nevndar limur 
í sjósvimjingsnevndini í altjóða svimjisamband inum 
FINA. Henda nevndin hevði ábyrgdina av Marathon
svimjingini, ið varð fyriskipað á Copa Cabana undir 
OL.

Oyggjaleikir
Í summar verða oyggjaleikirnir hildnir á Gotlandi. 
Tað verður síðst í juni, og 175 føroyskir luttakarar 
vera við. Oyggjaleikirnir hava sera stóran týdning 
fyri føroyskar íðkarar, og leikirnir vísa seg eisini 
hava stóran áhuga millum føroyingar. Tað síggja vit 
á stóra áhuganum fyri at sleppa við sum áskoðari. 
Føroyar plaga at standa seg væl á leikunum, men vit 
vita, at kappingin er hørð. Spennandi verður at fylgja 
við og vita, um vit fáa eins nógv heiðursmerki, sum 
vit plaga. Tær luttakandi ítróttargreinarnar í ár eru: 
Bad minton, Bogaskjóting, Borðtennis, Tennis, Kurva
bóltur, Flogbóltur, Fimleikur, Fræslur Ítróttur, Golf, 
Skjóting, Súkkling, Triathlon og Svimjing

Vit vita, at tykkara ynski er at fáa leikirnar aftur til 
Føroya, og vit hava søkt um at halda oyggja leikirnar 
í Føroyum í 2023. Vit hava samskift við oyggja leika
nevndina um hetta, men tað vísir seg gera upp gáv
una torførari, at vit søgdu oyggjaleikirnar í 2019 frá 
okkum. Somuleiðis eru vit greið yvir, at Orkney eisini 
er áhugað í at fáa leikirnar í 2023.

Men eingin ivi skal vera um, at bæði vit og polit
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isku myndugleikarnir hjá landi og kommunum ynskja 
at fáa oyggjaleikirnar til Føroya, ongantíð ov skjótt. 
Vit eru ikki í iva um, at tað fer at fáa positiv árin á 
alt samfelagið – bæði fyri gistingarhús, matstovur, 
handlar og annað – og í mun til ta tjóðarsavnandi 
megina, sum ítróttarkappingar í Føroyum hava á 
allar føroyingar. Men serliga hevur tað positiv árin 
á ymsu ítróttargreinarnar at sleppa at kappast á 
heima vølli, og tað gevur harumframt okkara ungu 
íðkarum íblástur, so tilgongdin til ítróttin veksur. 

IOC og Engso
Nýggja nevndin hevur gjørt av at taka sambandið 
uppaftur við IOC. Tað gongur striltið at fáa nakað 
ítøkiligt at vita, og stórt sæð er einki hent síðani 
seinasta fundin

ÍSF luttekur áhaldandi í Engso, European Non
Governmental Sports Organisations. 

Norðurlanda fundur
ÍSF var á norðurlandalfundi í Helsinki í Finnlandi í 
september. Talan var um ein áhugaverdan fund, har 
fleiri evni blivu viðgjørd. Eisini fekk nýggja nevndin 
sam band við ymisku norðurlendsku ítróttar sam
bond ini. Næsti norðurlendski fundurin verður í 
Føroyum í september, tá umboð fyri øll tey norður
lendsku ítróttarsambondini – eini 40 fólk – koma 
higar. Eisini tá verða fleiri áhguaverd evni á skrá, og 
vit fáa høvi at vísa Føroyar og føroyskan ítrótt fram 
á bestan hátt.

Dagstovnar og skúlar
Í øvugtum enda av spektruminum droyma vit um at 
fáa størri ávirkan á børn og ung, sum ikki luttaka í 
skipaðari ítróttarligari venjing. Til dømis ynskja vit at 
gera skúlar og dagstovnar meiri tilvitaðar um rørslu 
og teir mongu fyrimunirnar, rørsla hevur við sær. 

Í skúlunum kundu vit hugsað okkum at innført 
ein landsumfatandi rørsludag aftur. Vit vita, at tað 
er ymiskt, hvussu skúlarnir skipa ítróttartímarnar. 
Onkustaðni hevur spæl mestsum yvirtikið ítróttar
tímar nar, og aðrastaðni er tað frálæra í ymsum 
ítróttar greinum. Vit ynskja at hækka støðið sum 
heild og at fáa grundleggjandi venjing og rørslu í 
fokus. Beinleiðis frálæra í ymisku ítróttagreinunum 
eigur heldur at liggja úti í feløgunum. Tó halda vit, at 
tað eigur at verða krav, at svimjifrálæra verður rað
fest hægri, tí vit halda, at øll børn eiga at duga at 
svimja. 

Nú tað verður brúkt so nógv orka uppá at ávara 
um vandarnar av ringum lívsstíli, meta vit, at hetta 
samanlagt skuldi verið ein natúrlig og rímilig leið.

Fyrsta árið hjá nýggju starvsnevndini 
Samanumtikið var hetta eitt lítið innlit í tað, sum vit 
hava fingist vit hetta seinasta árið. 

Neyvari kunning um hvørja ítróttargrein sær 
liggja sum fylgiskjøl saman við hesi frágreiðingini, og 
ser sambondini hava sjálvi skrivað eina til tvær síður 
hvør. 

Saman við starvsnevndini kann eg staðfesta, 
at hetta hevur verið eitt sera gott og spennandi 
fyrsta ár hjá okkum, bæði tí tit hava víst so góðan 
sam starvs vilja og áhuga – men ikki minst tí nógvar 
ítrótta greinar hava fingið so sera góð og óvæntað 
úrslit.

Vit arbeiða tí víðari við góðum treysti. Okkurt 
av tí, sum vit ætla, er spildurnýtt. Okkurt byggir á 
undan farið arbeiði, tó við øðrvísið sjónarhorni – og 
upp aftur annað er beinleiðis framhald av tí, sum 
undan farnar starvsnevndir hava arbeitt við. 

Vit vita, at tá tú hevur nógvar ætlanir og dreymar, 
mást tú raðfesta. Tú kemur ikki á mál við øllum í 
senn. Men nú vit líta aftur á hetta farna árið, eru vit 
saman umtikið nøgd við tað arbeiðið, sum er gjørt, og 
tað, sum er komið av skafti. 

Fyrst og fremst hevur tað eydnast okkum at 
náa málsetninginum frá í fjør, tá semja var um eina 
nýggja byrjan. 

Vit eru byrjað av nýggjum. Enn er nakað eftir á 
mál á ymsum økjum, men vit hava góðar vónir um, at 
tað fer at eydnast okkum at flyta ÍSF eitt langt lop 
rætta vegin. Móti moderniseringini og móti málunum, 
vit í felag seta. 

At enda skal eg hjartaliga takka tykkum øllum, 
fyri tað veldiga arbeiði, sum tit og tykkara mongu 
sjálv bodnu dagliga gera kring alt landið. Uttan 
tykkum var eingin ítróttur.

Eg ynski eisini at takka bæði landi og kommunum 
fyri at taka okkum og føroysk ítróttarfólk í álvara og 
fyri semjusøkjandi samskifti. 

Eisini ein tøkk til fjølmiðlarnar fyri at teir varpa 
ljós á ítrótt og ítróttaíðkarar okkara á ymiskan hátt – 
bæði her heima í ymsu landskappingunum og tá vit 
royna okkum á altjóða pallinum.

Og seinast, men ikki minst, takki eg tykkum í ÍSF 
fyri hjálp og sparring ígjøgnum hetta fyrsta árið hjá 
nýggju starvsnevndini. 

Stóra takk fyri, øll somul. 

Elin Heðinsdóttir Joensen

	 3	

Talvan	niðanfyri	vísir,	hvussu	samlaða	játtanin	til	sersambondini	er	hækkað	seinastu	fimm	árini.	

	

Mynd:	1	Samlaði	stuðulin	frá	løgtingi	og	ítróttavedding	2012-2016	býtt	á	sersambond	

	

Stuðul	til	altjóða	virksemi	

Undir	viðgerðini	av	fíggjarlógini	fyri	2015	valdi	løgtingi	at	hækka	játtanina	til	ÍSF	við	1,2	mió.	kr.,	

og	varð	hesin	peningur	markaður	til	eina	undirkontu,	sum	nevndist	altjóða	virksemi.	Løgtingið	

hevði	gjørt	hesar	viðmerkingar	til	stuðulin:		

"Játtanin	er	til	at	halda	fram	at	fremja	miðvíst	menningar-	og	landsliðsarbeiði	hjá	

ítróttagreinum,	luttøku	í	altjóða	kappingum	og	at	fyriskipa	altjóða	kappingar	í	Føroyum,	sum	

m.a.	Hondbóltssamband	Føroya	og	Fimleikasamband	Føroya	eru	farin	undir."	

Umboðstingið	valdi	á	vári	at	lata	upp	til	400	tkr.	av	hesum	sum	stuðul	til	altjóða	kapping,	sum	

Fimleikasambandið	skuldi	fyriskipa	í	Føroyum.	Upp	til	200	tkr.	vórðu	latnar	í	stuðli	til	altjóða	

kapping,	sum	Hondbóltssambandið	skuldi	fyriskipa	í	Føroyum.	
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Býtið	2012	- 2016

2016 2015 2014 2013 2012

Badminton 1
Fimleikur 0
Flogbóltur 8
Fótbóltur 14
Hondbóltur 14
Svimjing 0
Í alt 37

Fótbóltur

Hondbóltur

Badminton

Flogbóltur

Ítróttarskaðar fevndir av
felags vanlukkutryggingini

Talvan niðanfyri vísir, hvussu samlaða játtanin til sersambondini er hækkað seinastu fimm árini.

Stuðulin frá løgtingi og ítróttavedding býtt á sersambond

Býtið 2012 - 2016

2016
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Landskappingin í 2016 gekk avbera væl. Kappingin 
í EFFO deildini varð gjøgnumførd uttan stórvegis 
trupul leikar. Víkingur gjørdist meistari á fyrsta sinni, 
og var kappingin um fyrsta meistaraheitið serliga við 
KÍ.

Í Kvinnudeildini er KÍ enn sum áður ovast á trón
uni, og víðkaðu tær heimsmetið við at vinna 17. 
meistar heitið á rað. Felagsliðið EB.ST/Skála vann 
silvur, meðan B36 vann bronsu.

Í fjør vóru 18 aktiv feløg, við umleið 5000 leikarum. 
429 lið vórðu tilmeldaði í landskappingini, sum er so 
at siga sama tal sum árið fyri. 305 lið vóru tilmeldaði 
innan mansfótbólt og 124 lið innan kvinnufótbólt. 

Steypakappingin
Finaluvikuskiftið varð avgreitt á Tórsvølli 26.27.
august. Sami leistur varð nýttur sum undanfarin ár, 
tó leiktu U17 gentur og kvinnurnar finalurnar 2. og 3. 
september vegna Champions League luttøku hjá KÍ 
kvinnunum 27. august.

KÍ vann finaluna við brotssparkskapping, eftir at 
úrslitið av vanligu leiktíðini og umdystinum varð javn
leikur 11.

Kvinnufinalan var leikt 3. september, og endaði 
finalan við einum 32 sigri til KÍ móti HB.

Allar finalurnar vórðu vístar beinleiðis á heima síð
uni hjá FSF. Finalan um Løgmanssteypið varð eisini 
víst í KVF.

Dómaraøkið
Størsta avbjóðingin á dómaraøkinum er at hava nóg 
mikið av dómarum at avgreiða allar dystir. Í 2016 
megnaði FSF aftur málsetningin at manna lið hvørt 
vikuskifti – tað skulu vera um 75 dómarar og hjálpar
dómarar tøkir hvørt vikuskifti. 

21 luttakarar stóðu royndina sum FSF dómari. 6 
luttakarar vóru á C skeiðinum, 8 á B skeiðinum og 9 
luttakarar vóru á A skeiðinum.

Venjaraútbúgvingin
2016 var eitt sera virkið ár, tá talan er um venjara
skeið. Tilsamans vóru 10 útbúgvingarskeið og 17 
impulsskeið við tilsamans 672 luttakarum. Og lut
takara tímarnir vóru tilsamans 12.001.

Útbúgvingarskeiðini eru tey, sum stevna ímóti, 

at luttakarin kann taka UEFA Bprógv ella UEFA 
Aprógv og eru tey úr 20 til 320 tímar.

Coaching Convention
Venjaraútbúgvingin hjá FSF fekk vitjan av Petur 
Rudbæk, UEFA umboð, í sambandi við at útbúgv
ingin skal góðkennast 3. hvørt ár. Rudbæk vitjaði 
1719 mai, og í november fekk FSF fráboðan um, at 
venjaraútbúgvingin hevði fingið „bláa stemplið“

Futsal
Futsal er komið í eina fasta legu, og er tað eitt gott 
tilboð til leikararnar, sum ynskja at leika fót bólt alt 
árið. Kappingin í Futsal er fyri aldurs bólk ar nar U12, 
U14 og U16 dreingir og U12, U14 og U17 gentur.

Landsliðsfótbóltur
Føroyskur landsliðsfótbóltur er í støðugari menn ing. 
Úrslitini hava ongantíð áður verið so góð og áhugin 
fyri landsliðunum er methøgur. U17 dreingirnir vunnu 

seg sum fyrsta føroyska ung dóms landslið víðari til 
úrvalkapping hjá UEFA, sam stundis sum Alandsliðið 
hjá monnum, sum nú er vorðið verulig fólkaogn, 
heldur áfram við góðu úrs lit unum.

Sjálv HMundankappingin fór av bakkastokki 6. 
september, tá Ungarn var á vitjan á einum full settum 
Tórsvølli. Útbyggingin av Tórsvølli hevur verið sera 
væl mót tikin bæði av áskoðarum og leikarum, og 
leik vøllurin livir nú fult upp til slag orðini; Tórsvøllur – 
har tjóðin savnast!

U17 landsliðið skrivaði søgu 26. oktober, tá tað 
eydnaðist liðnum, sum fyrsta føroyska landslið 
nakran tíð, at vinna seg víðari til EMúrvalskapping
ina eftir 22 javnleik móti Luksemborg. Saman við 
20 sigri á Kekkia í fyrsta dystinum í kapp ing ini, var 
hetta nóg mikið at enda á øðrum plássi í bólk inum. 
EMúrvalskappingin varð leikt á Kypros í mars 2017.

Alt í alt leiktu Føroyar umleið 50 landsdystir í 
2016.

Mennaraskipanin
2016 var eisini eitt ár, har vit gjørdu eina av teim um 
heilt stóru íløgunum í tann ítróttaliga partin av FSF. 
Í eina tíð hevði verið arbeitt við tonkum um nakrar 
bygnaðarbroytingar innan ítróttaliga partin av FSF, 
sum kundi styrkja venjingina í feløg unum kring 
landið, umframt at lyfta alt Ulands liðs arbeiðið, og í tí 
sam bandi vórðu fýra fót bólts mennarar settir í starv.

Hesir fýra koma at arbeiða við fótbóltsmenning 
í feløgunum kring landið, og er ætlanin í samstarvi 
við feløgini at fáa lagt skraddaraseymaðar ætlanir 
til hvørt einstakt felag, har stungið verður út í kortið, 
hvussu felagið skilabest kann menn ast. Umframt ar
beiðið í feløgunum koma fótbólts menn ararnir eisini 
at vera virknir sum venjarar hjá ávísum Ulands liðum.

FSF strategi 2017-2021
FSF hevur í eina tíð arbeitt við einari strategi fyri 
20172021. Strategiska arbeiðið er gjørt í tøttum 
sam starvi við UEFA og FIFA.

Strategiin bleiv samtykt á aðalfundinum í februar 
2017.

Hornasteinarnir í strategiini eru:
1. Menning av leikarum
2. Feløgini
3. Infrastrukturur
4. Kvinnur í fótbólti
5. Landsliðini
6. Governace

Kvinnur í fótbólti
Eitt av fokusøkjunum í strategiini, sum hevur fingið 
nógva umrøðu í miðlunum, er kvinnur í fót bólti – ella 
serliga tað, at ein kvinnuligur limur verður tilvald í 
starvs nevndina frá 2019 at rokna.

Fokusøkið kvinnur í fótbólti umfatar eisini at fáa 
fleiri kvinnuligar leikarar, fleiri kvinnuligar dóm arar, 
venjarar, nevndarlimir í feløgunum, v.m.

Fótbóltssamband
Føroya

Sersamband:
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SST hevur trý limafeløg, ið umboða tríggjar ítrótta
greinar, ið allar hava súkkling til felags.

Feløgini eru
Tórshavnar súkklufelag, stytt TSF
Føroya triathlonfelag, stytt FTF
Fjallasúkklufelagið MTB.fo, stytt MTB

Nevndin í SST er samansett við einum umboð úr 
hvørjum felag. SST virkar sum ein umsitingarligur 
partur fyri limafeløgini, ið millum annað, umsitur 
fíggjar játtanina frá ÍSF, samskipar teir fyrisitingarligu 
partarnar av  oyggjaleikunum, umframt at umboða 
feløgini á umboðstinginum hjá ÍSF.

Feløgini skipa sjálvt sítt kappingarvirksemi, tað 
veri seg vanligar kappingar her heima og uttanlands, 
umframt FM og oyggjaleikir.

TSF
TSF hevur í nógv ár verið ein partur av ferðsluni 
kring oyggjarnar, kanska serliga í Suðurstreymi. 
Felagið skipar venjing fyri børn, vand, elitu og 
motiónistum, í tíðarskeiðinum, frá apríl til oktober.  

Felagið skipaði fyri uml. 17 kappingum í 2016 
Kappingarnar fevndu um tíðarkoyringar (einkult
start), landavegsúkkling, fleirdagakappingar (Volvo 
Kring Føroyar) og FM.

Kappingarnar hjá TSF eru skipaðar eftir einum 
kappingarkalendara, ið er at síggja á www.tsf.fo. 

2016 var eitt miðal gott ár, tá talan er um 
kappingar og luttøku. Í miðal tóku einir 10  15 
súkklarar lut í hvørjari kapping. Vegna vantandi 
undir tøku, bleiv kring Føroyar 2016 avlýst. FM 
vinnari, landavegsúkkling, 110 km, Gunnar Dahl 
Olsen. FM vinnari, einkultstart, 30 km, Gunnar Dahl 
Olsen. FM vinnari, býarkoyring, 50 min. + ein um
gang, Gunnar Dahl Olsen.

Hjá okkara útisetum, Torkil Weihe og Dáva 
Magnussen, ið eru vaksnir upp í TSF og sum súkkla 
í Danmark, hevur tað gingist sera gott í 2016. Torkil 
vann fleiri sigrar í Abólkinum (sterkasti bólkur) og 
vann sær upp á tað danska landsliðið, í samband við 
Post Danmark runt, har hann eisini fekk stórt rós 
fyri sítt avrik. Dávur vann sær so mikið av stigum í 
Bbólkinum, at hann rykti upp í Abólkin, har hann 
skal royna seg í kappingarárinum 2017. 

TSF hevur stórar vónir til kappingarárið 2017, 
ið er Oyggjaleikaár, ið er tann stóra kappingin hjá 
súkklingini, her heima. 

Nevnd:
Kjartan Egholm, formaður og peningarøkil.
Gunnar DahlOlsen, næstformaður
Geyr Gilssteinsson, nevndarlimur
Sverri Mohr Edvinson, nevndarlimur
Esmar Joensen, nevndarlimur
Limatal: 50 limir
Heimasíða: www.tsf.fo

FTF
Triathlonítróttin er eini 25 ára gomul í Føroyum. 
Tórshavnar Súkklu Felag TSF skipaði í 90’unum fyri 
ein støkum kappingum í sambandi við súkkluskrá 
teirra.

Sjálvt Føroya Triathlon Felag  FTF  bleiv stovnað 
í januar 2001 í sambandi við oyggjaleikirnar á Isle of 
Man. Krav var, at triathloníðkarar skuldu vera limir í 
einum felag og hildið var, at best var at stovna egið 
triathlonfelag.

Triathlon er fleirgreinaítrótt, sum er sett saman 
av svimjing, súkkling og renning í nevndu raðfylgju.

FTF skipar venjing fyri øllum áhugaðum alt árið. 
Tó er súkklingin avmarkað á hávetri. Felagið skipaði 
fyri uml. 1012 kappingum í 2016. Talan er um bæði 
triathlon og duathlonkappingar. 

Flest allar triathlonkappingar hava tikið støðið í, 
at svomið verður í svimjihylinum í Havn og síðani er 
farið út at súkkla og at renna. Tó hevur Kaldbaks
fjørður og Gamla Rætt lagt vatn og asfalt til  kapp
ing ar á OLteininum. Tað skal skoytast uppí, at vatnið 
(sjógvur ella eitt vatn) til eina altjóða skal vera minst 
13 hitastig.

FM vinnari sprint, Elisabeth á Bakka. FM vinnari, 
OLteinurin, Karina Ottesen. FM vinnari sprint, 
Gunnar DahlOlsen. FM vinnari, OLteinurin, Gunnar 
DahlOlsen.

Umvegis FTF, bleiv Karina Ottesen, fíggjarliga 
stuðla við upphædd úr Úrvali. Hesin stuðul gjørdi 
tað møguligt hjá henni at íðka triathlon á yrkis støði. 
Karina hevur umboðað felagið í altjóða triathlon
kapp ing um eins og í DM og FM. Karina kappaðist í 
al tjóða sterkari IM kapping í Brasil 16. mai 2016, bleiv 
nr. 9 í sterkasta kvinnubólkinum, við tíðini 9 tímar og 
44 min.  Bleiv nr. 7 í DM í ½ IM 16. juni við tíðini 4 t. og 
38 min. Vann FM á OLteininum við tíðini 2 t. og 15 
min. 

Árið gekk ikki sum Karina ynskti, trupulleikar við 
rygginum gjørdu um seg gjøgnum alt árið, og darv
aði optimalari venjing og kapping. Í november 2016 
fekk hon staðfest  tveir diskuprolapsar.

Vónirnar fyri 2017 eru góðar. Høvuðsmálið eru 
komandi Oyggjaleikir.

Teinar
Teir mest brúktu triathlonteinarnir:

Teinur Svimjing (m) Súkkling (km) Renning (km)
Sprint 750 20 5
OLteinurin 1500 40 10
Hálvur Ironman 1900 90 21,1
Langteina 4000 120 30
Ironman (IM) 3800 180 42,195

Nevnd:
Arnfinn Helmsdal, formaður
Kári Simonsen, næstformaður
Evald Rasmussen, Kassameistari
Limatal: 15 limir

MTB
Í 2016 hevur Fjallasúkklufelagið, MTB.fo, skipað 
ymsar kappingar runt um, og í Tórshavn. Fyrsta 
NightRide kapping var roynd í viðarlundini í mið
býnum, og riggaði sera væl. Fitt av luttakarum vóru, 
og stuttligt var at síggja trøllvaksnar menn við ljós
kast arum á pannu og súkklu, fresa runt. 

VetrarPlúmm 201516 var tað stóra tiltakið, og 
var undirtøkan góð at byrja við, men so var eitt 
sindur lakari móti endanum. Tað var ein kapping, har 
vinnarin var tann, ið hevði staðið seg best samanlagt 
aftaná 6 kappingar. 3 kappingar vóru á heysti ’15, og 
hinar 3 vóru so á vári ’16.

Helgi Winther Olsen súkklar á hægsta stigi í 
Danmark og tekur javna lut í sterkum fleirdaga
kapp ingum uttanfyri Danmark. Vónirnar til komandi 
Oyggja leikirnar eru sera góðar. 

Felagið hevur skipað fyri fleiri kappingum í 
plantasjunum báðum og í økinum kring Hoydalar í alt 
2016. Økið, tað veri seg plantasjurnar og økið kring 
Hoydalar er sera gott at kappast og venja í, serliga 
um veturin. Í teimum ljósu tíðunum eru óavmarkaðir 
møguleikar at venja kring landið. Felagið skipar fyri 
regluligum venjingum alt árið.

3 FM kappingar hava verið, og eru tað FM XCO, 
FM XCM og FM XCC. Helgi Winther Olsen súkklaði 
seg til sigurs í øllum FM kappingunum í 2016. 

Heiti Lýsing
XCO CrossCountry = Heldur teknisk kapping. 
 uml. 3,55km pr. umfar, og tekur uml. 1½ tíma.
XCC MTB Criterium = Intens, men minni teknisk 
 kapping á uml. 50min, og undir 2km pr. umfar.
XCM MTB Marathon = Long, seig kapping á 
 uml. 3 tímar, og kunnu umførini vera long 
 td. 1012 km.

Nevnd:
Høgni Rúnason Øster, formaður.
Kenneth Ellefsen, næstformaður.
Helgi Winther Olsen, peningarøkil.
Hilmar Hansen og Sigmund Olsson, eykalimir.
Limatal: 18 limir
Heimasíða www.mtb.fo

Sersambandið fyri 
Súkkling og Triathlon

Sersamband:
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Tað hevur verið stór útskifting í nevndini hjá Róðrar
sambandi Føroya. Til aðafundin í apríl 2016 vóru 5 
nýggir nevndarlimir valdir, har í millum eisini nýggjur 
for maður Tóki Hartman Niclasen. 

Jan Herman Hansen hevði valt at fara frá eftir 12 
ár í nevndini hjá RSF og 10 ár sum formaður. 

Nýggja nevndin í RSF eftir aðalfundin apríl 2016:
Tóki Hartman Niclasen, formaður
Annika V. Dalsgarð, 2. Forkvinna
Karlot Hergeirsson, kappingarleiðari
Hallgrím Hansen, skrivari
Sámal Kristiansson, peningarøkil 
Kristian Eli Zakariasen, nevndarlimur
Hansina á Plógv, varðalimur
Jógvan Hans Hansen, varðalimur

Nevndin, ið tók við í apríl, var sum áður nevnt nýggj 
og uppgávurnar nærum allar ókendar. Kapp ingarárið 
2016 lá beint fyri framman og nýggja nevndin fór 
beint til verka, og farið var undir at fyri reika FM í 
kappróðri 2016. Við góðari hjálp frá gomlu nevndini 
og dómarunum, bar til at fáa avgreitt FM kappingina 
2016. 

FM stevnurnar í 2016 vóru: 
Norðoyastevna í Klaksvík
Sundalagsstevnan í Hvalvík
Eystanstevnan í Runavík
Jóansøkan í Vági
Vestanstevnan í Sørvági
Fjarðastevnan í Vestmanna
Ólavsøkan í Tórshavn

Í august tók Tóki avgerð um at steðga sum formaður 
í RSF. Orsakað av øktum virksemi í fyritøkuni hjá sær, 
gjørdist tað trupult hjá honum at røkja uppgávuna 
sum formaður í RSF. 

Sitandi nevnd valdi tí at innkalla til ein eykaaðal
fund, har nevndarval var á skrá. Í hesum sambandi 
valdi Kristian Eli at siga nevndarsessin frá sær. 

Eykaaðalfundurin var 14. september 2016. Á 
fundinum skuldu veljast nýggjur formaður, 2. For
maður og 2 nýggir nevndarlimir. 

Nýggja nevndin eftir 14. september 
skipaði seg soleiðis: 
Annika V. Dalsgarð, forkvinna
Hallgrím Hansen, 2. formaður
Karlot Hergeirsson, kappingarleiðari
Jensina Magnussen, skrivari
Sámal Kristiansson, peningarøkil
Kristian Mikkjalsson, nevndarlimur

Ódnartak
Ódnartak kann sigast at vera væl móttikið av rógv
arum flest. Hetta er við til at leingja um róðrarárið. 
Tiltakið var væl eydnað bæði á vári og heysti 2016. 
Ódnartak er ein róður, sum er á 140m. Hesin teinurin 

ger, at tað er møguligt at hava ódnartøk á støðum, 
har kappróður annars ikki vanliga er. Hetta er við 
til at økja um áhugan fyri okkara tjóðarítrótt og er 
hetta bara at gleðast um. 

Inniróðurin
Avtala varð gjørd við feløgini í Havn, um at sam
starva um inniróðurin veturin 2016/2017. 3 kappingar 
vóru í neystinum á Argjum. Hesar 3 kappingar vóru 
eisini úttøkukappingar til DM januar 2017 og EM í 
París februar 2017. 

Kappingarnar eydnaðust væl og varð avgjørt 
eftir fylgjandi at senda 6 ung í aldrinum millum 12 og 
17 ár til DM. Tey komu øll heim aftur við sera flottum 

úrslitum, heili 5 heiðursmerki og eitt 4. pláss. Tvey 
gull, tvey silvur, eina bronsu og sum sagt eitt 4. 
pláss. Inniróðurin er í vøkstri bæði hjá teimum ungu 
og teimum vaksnu. Hetta er sera gleðiligt. Hetta at 
senda tey ungu til DM er nakað, sum nevndin í RSF 
ætlar at halda fram við.

Til EM sendi RSF 10 rógvarar avstað. Her vóru 
úrslitini eisini framúr góð og vísa úrslitini enn eina
ferð, at vit eru ein kappróðrartjóð, sum standa 
okkum væl úti í heimi. Úrslitini til EM í París vóru 3 
gull, 3 silvur og 2 bronsu. Somuleiðis sett Toni Dam 
met i sínum aldursbólki, og Inga Weihe persónligt 
met.

Róðdyst
Dansk Forbund for Roning hevur gjørt undirvísingar
tilfar, sum vit í RSF eru sloppin at brúka. Í samráð við 
Mentamálaráðið sendi RSF tilfarið víðari til skúlarnar. 
Tilfarið hevur fingið góða undirtøku í Dan mark, 
og væntað verður, at einir 7000 næmingar fara at 
luttaka í ár. Kappróður er tjóðarítrótt okkara, og vit 
í RSF halda, at hann eigur at verða ein natúrligur 
partur av undirvísingini, serliga í ítróttaundirvís ingini.

Mentamálaráðið heldur, at hetta er ein spenn andi 
verkætlan og eitt frálíkt hugskot. Undirvísingar
tilfarið inniheldur fýra skúlablokkar á umleið 1,5 
tíma hvør. Tveir blokkar í ítróttahøll/stovu og tveir 
blokkar á rógvumaskinu. Tað er so meiningin, at 
teir tveir blokkarnir skula vera í róðrarneystinum í 
nær umhvørvinum. Hetta vil skapa kontakt í millum 
næmingin og felagið, og eiga feløgini tí at hava nógv 
størri møguleika at fáa íðkarar í framtíðini.

1. mai 2017 verður so „róðdysturin“ í Skúlanum 
við Løgmannabreyt. Kappingin er ein stafett upp á 
4000m, har kravið er, at allir næmingarnir í flokk inum 
luttaka, uttan teir sum eftir læknaboðum ella øðrum 
kropsligum avbjóðingum ikki kunna.

 
Landsliðsvenjara
Nevndin hevur avgjørt at seta ein venjara til at taka 
sær av landsliðnum í inniróðri. Hesin kemur at virka 
frá 1. august 2017 og fram til uml. 1. mars 2018. Meira 
kunning um hetta kemur seinni.

Róðrarsamband
Føroya

1980

Sersamband:
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Svimjifeløg og limatøl
Fuglafjarðar Svimjifelag (FS)  43 limir
Havnar Svimjifelag (HS)  350 limir
Svimjifelagið FLOT (FLOT)  96 limir
Svimjifelagið Reysti (Reysti)  70 limir
Suðuroyar Svimjifelag (SuSvim) 42 limir
Ægir (Ægir)  130 limir
Tilsamans 731 virknir limir í 6 svimjifeløgum 

Stevnur í Føroyum
Føroysku svimjifeløgini og SSF skipaðu í 2016 fyri 
tilsamans 12 svimjistevnum og 4 føroyskum  meist
ara stevnum í svimjihøll,  har málbólkurin vóru før
oysk børn, ung, vaksin og masters. Sum nakað ser
ligt fingu vit hetta árið eisini ein langhyl at kapp ast 
í, við Páls Høll í Vági, og harvið eisini fyrstu føroysku 
meistarastevnu nakrantíð á langgeil.

Stevnur uttanlands
Føroyskir svimjarar kappaðust meira enn 700 ferðir 
uttanlands í 2016, á 21 stevnum, og vunnu har eini 95 
heiðursmerki tilsamans, harav 33 úr gulli, 34 úr silvuri 
og 28 úr bronsu. Tá telja vit eisini heiðursmerki 
vunnin á mastersstevnum og hjá útisetum á stevnu 
í Danmark.

Mest vinnandi svimjarar vóru Óli Mortensen 
(1996) úr HS við 9 gull, 5 silvur og 6 bronsur, og Sára 
Nysted (2001) úr SuSvim við 4 gull og 2 silvur. 

Serliga nevniverd heiðursmerki eru væl tá ið 
Marius I. Gardshodn (1998) úr HS vann gull í 1500 
frí á NM 2016, og Signhild Joensen (2000) úr Ægir 
bronsu í 200 rygg á NJM 2016, umframt tá ið Pál 
Joensen (1990) úr SuSvim svam seg til gull og OL
úttøku í 1500 frí á Danish Open, og Óli Mortensen 
(1996) úr HS til bronsu og undir OLkravtíð á somu 
stevnu. 

OL-luttøka
Pál Joensen (1990) úr SuSvim luttók í 1500 metrar 
frísvimjing á Olympisku Leikum 2016 í Rio de Janeiro, 
sambært skipanini sum loyvir føroyskum íðkarum at 
kappast undir donskum flaggi á Olympisku Leikum, 
fyri so annars at hava føroyskan ítróttatjóðskap 
bæði áðrenn og aftaná. 

Hartil var Jon Hestoy dómari á Open Water 

stevnuni á Olympisku Leikum í Rio 2016, umboðandi 
SSF og Føroyar.

Føroysk met og juniormet
Føroyskir svimjarar settu tilsamans 46 føroysk met 
í 2016, harav 10 á stuttgeil og 36 á langgeil, og har
av 34 vórðu sett av kvinnum og 12 av monnum. 
Hartil vórðu tilsamans 58 føroysk juniormet sett, 
harav 22 á stuttgeil og 36 á langgeil, og harav 45 
vórðu sett av gentum og 13 av dreingjum. Størstu 
met slúkar vóru Sára Nysted (2001) úr SuSvim sum 
setti tilsamans 13 føroysk met og  20 juniormet, og 
Róland Toftum (1998) úr SuSvim sum setti tilsamans 
5 føroysk met og 12 juniormet.

Havsvimjing
Svimjing á sjónum vindur alt meira og meira uppá 
seg í Føroyum, við reguligari venjing og kapping á 
sjónum, umframt at nýggjar leiðir verða royndir t.d. á 
Leitis vatni og um Tangafjørðin. 

Av tiltøkum kunnu nevnast Jóansøkusvimjing í 
Vági, Ólavsøkusvimjing í Tórshavn, Nólsoyarsvimjing, 
hav svimjing á Sjómannadegnum í Klaksvík, og hav
svimjing á  Mentanardøgunum í Fuglafirði.

Føroyskir svimjarar royna seg eisini rímiliga 
regluliga í havsvimjing uttanlands, har Óli Mortensen 
(1996) úr HS til dømis vann silvur á 2 km teininum á 
Christiansborg Rundt 2016.

Gullnálir
Tvær gullnálir vórðu handaðar á FM á stuttgeil 2016:
Marius I. Gardshodn (1996) úr HS fekk gullnál fyri 
á NJM 2015 at hava svomið seg til 15:35.23 (og 
silvurheiðursmerki) í 1500 frí.

Signhild Joensen (2000) úr Ægir fekk gullnál fyri í 
riðlunum á Danish Open 2016 at hava svomið seg til 
1:04.54 (og føroyskt met) í 100 rygg. 

Gransking
Føroyskir svimjarar luttóku í granskingarverkætlan 
hjá Fróðskaðarsetri Føroya og Københavns 
Universitet, at kanna um ein 3 min allout test á 
svimji ergometri er viðkomandi fyri svimjing. Fyribils 
úrslitini eru lovandi, men vóru tað tíverri í so fáir 
svimjarar sum lótu seg testa, so at endaliga úrslitið 
má bíða eitt sindur.

Lívbjarging
Lívbjargingarskipanin hjá SSF er komin í eina góða 
legu, og styrkist alsamt við vaksandi áhuga hjá 
feløgum, kommunum, svimjihallum og stovnum at 
fáa nøkt andi lívbjargingarprógv. Vit í SSF royna tað 
vit kunnu at fáa formligar avtalur við kommunur sum 
hava svimji høll, og við Mentamálaráðið, fyri okkara 
við kom andi til ein dag at røkka tí endamáli, at eingin 
svimjing skal fara fram í føroyskum svimjihallum, 
uttan at nøktandi lívbjarging er til staðar. Umframt 
sjálvi at menna okkara skipanir og mannagongdir, til 
at kunna handfara hendan vaksandi tørv.

Annað virksemi
Svimjisamband Føroya hevði nógv jørn í eldinum 
eisini í 2016, harav nevnast kunnu uttanlands ráð
stevnur fyri undirvísarar hjá Svimjiskúla Føroya, og 
aðal fundur og val av forseta í evropeiska svimji sam
bandinum LEN, umframt yvirdómaraskeið til at fáa 4 
nýggjar yvirdómarar í svimjing.

Svimjisamband
Føroya

1980

SSF

Sersamband:

Pál fegnast um gull og OL-billett á Danish Open 2016. Ein smádrongur kannar rutuna á 
Mentanardøgunum í Fuglafirði.

Marius I. Gardshodn verður kannaður á iNOVA.

Dennis Holm setur FM á langgeil 2016.
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Sambandið hevur ikki i fyrru helvt av 2016 verið fult 
mannað, og bleiv støðan ikki betur eftir støðuna í ISF 
í apríl /mai mánað. Tá ið táverandi forkvinna í FFS 
var vald sum forseti í ÍSF. Nýggj fólk skuldi finnast, 
og tað er ikki bara sum at siga tað – tað er nærum 
ógjørligt. Summarið kom og aðalfundurin sum skuldi 
vera í mai bleiv ikki fyrr enn síðst í august. 

Tað fyrsta nevndin mátti gera, var at seta seg 
inn í uppgávurnar, lógirnar og tað arbeiðið, sum lá 
fyri framman, eins og kappingarnar sum skuldu 
dag festast, serliga um nýggj manning var vald til 
deildina. Nevndarfundir vóru fastlagdir til hvønn 
fyrsta hósdag í mánaðinum, 

Í september var skipað fyri einum temakvøldi við 
heitinum „sálarligur trivnaður við serligum atliti at 
etingarólag“. Fleiri dømi eru nærum á hvørjum ári um 
etingarólg millum íðkararnar úti í feløgunum. Tí er 
umráðandi, at vit royna at taka hetta í sera stórum 
álvara.

Hetta temakvøldið var framløga og bólkaarbeiði. 
Annika Helgadóttir Davidsen, sálarfrøðingur og phd. 
skipaði kvøldið. Kvøldið eydnaðist sera væl, og upp
møtiningin var góð. 

FFS hevur í eina tíð ynskt at fingið venjara
útbúgv ingar, men tað er ikki lætt. Ein afturvendandi 
trupul leiki hjá feløgunum er at finna venjarar, Tí 
verður leitað í útlondum eftir venjarum. Tað sæst 
aftur í hópinum til kappingarnar, at støðið og íðkara
talið er hækkað eftir at hesir útlendsku venjararnir 
eru komnir til landið. 

Samstarvsavtala var undirskrivað við fimleika
felagið Ljósið um landsliðsvenjararnar Alek 
Ramezanpour og Sara Khosravi, sum eru venjarar 
hjá fimleika felagnum Ljósinum. 

Seinri hendi tað, at Sara Khosravi segði seg frá 
sum venjari. Tað er ikki lætt at finna nýggjan venjara 
millum teir herheima. Tað eydnaðist at gera avtalu 
við Annu Margit D. Thomsen venjara hjá HF. FFS er 
sera vælnøgd við avtalurnar.

Eisini var samstarvsavtala gjørd við spanska 
konsulentin Meri GarciaTrio, sum skuldi koma til 
Føroyar gjøgnum alt fimleikaárið at hava skeið fyri 
venjarar á estetisku síðuni. Fyrsta skeiðið var viku
skiftið 5. 6 nov. Skeiðið umfataði planlegging av 
kapp ingar árinum, ballet og AGG teknikk og var tað 
bæði teoretiskt og praktiskt 

Altjóða dómararnir í estetiskum fimleiki hava 
skeið fyri øllum venjarunum, í krøvunum. Seinri í 
árinum fara somu dómarar til tað árliga dómara
skeiðið, hesuferð í Týsklandi. Ein nýggj reglugerð 
verður løgd fram, so tey nýggju londini, kunnu 
lættari luttaka. 

Fyrsta kappingin var liðkapping í amboð. Hon 
varð hildin, 19.20. nov. í Fimi. Til kappingina luttóku 
124 íðkarar frá Klaksvíkar fimleikafelag, Støkk, HF og 
Ljósinum. Kappast varð í 10 bólkum, har 4 amboð eru 
á kvinnusíðuni og 6 amboð á mannfólkasíðuni. 

Northern European Championship (NEC) varð 
í Trónheimi í Noreg, 22.23. oktober, Íðkararnir til 
kappingina vóru 41 dreingir og 43 gentur frá 9 
ymiskum londum. Úr Føroyum luttóku 9 av okkara 
bestu fimleikarum: umframt venjararnar, og 3 dóm
arar. Tað er eitt krav at hava dómarar við, annars 
kemur tað at kosta landinum, umboð frá FFS vóru 
eisini við, Íðkararnir í kappingini eru millum heimsins 
bestu. Bestu úrslit hjá okkara íðkarum: Bogi Berg 
kom í finaluna og bleiv nr. 8 av 12. Næst honum var 
Aron Jacobsen, sum bleiv nr. 17 av 41. Besta úrslitið 

hjá kvinnunum var tætt: Lív B. Árting, nr. 21, Anita 
Davisen nr. 24 og Elsbet Dalbø nr. 26 av 43 íðkarum. 

Fyrsta kappingin í estetiskum fimleiki var í Ítrótta
høllini í Runavík 28. januar. Hetta er fyrra steypa
kappingin. Til kappingina høvdu 18 lið í 5 bólkum íalt 
180 íðkarar frá Støkk, HF og Ljósinum meldað til 
kappingina. FFS hevur ikki tøkar dómarar, so boð 
vóru eftir 3 dómarum úr Danmark. Kappingin gekk 
væl, og úrslitini vóru tøtt. Støkk og HF vunnu 2 
bólkar, meðan Ljósið vann 1 kapping. 

Fyrra steypakappingin í amboð var í høllini 
Bylgjuni í Runavík 4.5. februar, har 120 íðkarar lut
tóku, frá HF, Støkk, Ljósinum og Klaksvíkar fimleika
felag. Seinna steypakapping var í FIMI, har somu 
feløg kappaðust við 137 íðkarum. Kappingin er sera 
long. Úrslitið í bólkunum var HF 9, Støkk 4, Ljósið 8 
og Klaksvík 2. 

Seinna steypakappingin í estetiskum fimleiki 
varð í høllini á Hálsi 18. mars. Somu bólkar luttóku 
og somu íðkarar. Aftur er boð eftir útlendskum 
dómarum. Kappingin gekk sum eftir ánni, og úrslitini 
vóru so sera tøtt. Steypini fingu Støkk(2) og HF 
(3). Tað sæst ógvuliga væl aftur á liðunum, tá ið 
skeiðsleiðarar hava verið hjá feløgunum. 

Altjóða dómaraskeið á kvinnusíðuni varð í 
Ljubljana, Slovenia frá 15.–21. februar. Frá FFS 
luttóku Anna Margit D. Thomsen og Vár Árting. 
Hetta var eitt sera umfatandi skeið, sum endaði við 
próvtøku. Anna Margit hevur roynt áður, og hesu 
ferð eydnaðist tað – hon gjøgnumførdi. Tíverri hevði 
Vár ein feil, men hesin taldi nógv, og kom hon ikki 
ígjøgnum. FFS fegnast um at hava altjóða dómarar, 
eisini á amboðs síðuni. Hetta ber í sær, at hon skal 
døma til altjóða kappingar, saman við teimum 3 úr 
Danmark. 

Frammanundan hava vit Heina í Dali sum 
atljóða dómara á mannfólka siðuni. Heini í Dali býr í 
Danmark. Men hendan skal endurtakast 4. hvørt ár. Í 
mars luttaka Eyvind A. Hansen og Pól Esper Hansen 
á skeiðnum. Ein liður í hesum skeiðum er, at aftaná 
heimkomu skal skeiðið verða fyri okkara dómarum, 
eins og ein próvtøka. Herfyri var skeiðið fyri 13 
dómarum á kvinnu síðuni, og 7 fóru til próvtøku og 
gjøgnum førdu.

Fyrireikingarnar til NEC kappingina eru byrjaðar, 
innbjóðingarnar eru sendar til limalondini. Eitt gott 
tilboð er fingið til vega við Hotel Føroyar. Hetta 
kemst sjálvandi av, at hetta er uttanfyri sesong. 
Kapp ingin verður í høllini á Hálsi 21.22. oktober 2017.

Fyrireikingin til fimleikafagnaðin er so gott sum 
liðug, og eitt rørsluvikuskiftið fyri breiddina við. 

Úttøka til oyggjaleikirnar og til FM eru á gáttini. 
Umframt fyri framman er eisini úttøka til NEC.

Undanfarin ár hevur KVF verið á vitjan við 3 – 
2, tá ið kappingar hava verið. Hetta hevur borið 
væl til, kanska serliga í amboð. Men nú eru nakrar 
kappingar streamaðar. Hetta hevur givið sera góð 
úrslit fyri KVF og ja okkum við. Tað hevur víst seg, at 
tað eru fleiri hyggjarar enn til ein bóltdyst. Annars 
hevur FFS aftur í ár gjørt avtalu við KVF at senda 
beinleiðis frá finaluni í estetiskum fimleiki. Hetta er 
kostnaðarmikið, men gevur fimleikinum sera gott 
ummæli.

Undirnevnd: 
Peningarøkil: Ann Andreasen
Dómarar:
Elna Johannesen estetisk
Beinta Danielsen estetisk
Anna Margit D. Thomsen amboð kvinnusíðan 

Aðalfundur: mai / juni
Limafeløgini i FFS:
Havnar Fimleikafelag 
Fimleikafelagið Ljósið 
Fimleikafelagið STØKK
Fimleikafelagið FLOG 
Klaksvíkar Fimleikafelag 
Limir Íalt: 2.597

Føroya
Fimleikasamband

Sersamband:

Fyrra steypakappingin í Bylgjuni 2016.

NEC í Tróndheimi 2016.

Kvinnur.
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2016 hevur verið eitt sera aktivt ár hjá Badminton
samband Føroya (BSF). Umframt at hava havt tær 
vanligu heimligu kappingarnar – fimm GrandPrix 
í einmansleiki, tríggjar kappingar í tvímansleiki og 
blandaðum tvímansleiki, eina kapping fyri U9, FM 
fyri tey ungu í einmans, tvímans og blandaðum 
tvímansleiki og Kontrast FM, so hevur eisini verið 
nógv virksemi uttanlands.

Fyri fyrstu ferð var BSF, saman við HBF, í 2016 
vertur fyri nýggjari kapping kallað Junior Faroe 
Islands Open. Vit fingu vitjan úr Íslandi og Grønlandi, 
og vónandi fara luttakarar úr Danmark eisini at taka 
lut framyvir. Ein gomul siðvenja bleiv tikin uppaftur 
í 2016  hetta at spæla landsdyst ímóti Íslandi á 
hvørjum ári. Í 2016 luttóku Føroyar fyri fyrstu ferð 
í heims meistarakappingini fyri blandað lið. Henda 
kappingin var í Bilbao í Spania.

Her er ein stutt lýsing av nøkrum av teimum 
týðandi tiltøkunum, sum BSF hevur verið partur av.

Mars 2016 - Odense Classic
14 leikarar, spælandi liðleiðari/1 venjari. Eitt tiltak 
fyri bruttolandsliðið sum liður í fyrireikingunum til 
European Mixed Team Championships First Stage 
2016.

Mars 2016 - U17 EM í Lubin í Póllandi
3 leikarar/1 venjari/1 liðleiðari. Eitt tiltak, sum hevur 
gjørt tað enn meira áhugavert at spæla badminton. 
Tað var sera væl sett upp, so at bæði leikarar, venjari 
og liðleiðari fingu eina kenslu av at vera partur av 
nøkrum heilt stórum.

Apríl 2016 - Junior Faroe Islands Open - 
altjóða kapping fyri U15 og U17/19 í Tórshavn
Fyri fyrstu ferð skipaðu BSF og HBF fyri einari 
opnari altjóða kapping fyri U15 og U17/19 í Føroyum. 
Badmintonleikarar úr Íslandi og Grønlandi luttóku. 
Hetta tiltak eydnaðist sera væl.

Mai 2016 - Danish Junior Open í Farum
18 leikarar/3 venjarar/1 liðleiðari. Enn einaferð varð 
eitt unglingalandslið úttikið, sum skuldi luttaka í 
Danish Junior Open í Farum. Føroysku leikararnir 
komu heim aftur við fleiri heiðursmerkjum.

Juni 2016 - aðalfundurin hjá BSF
Tvey nýggj feløg blivu innlimaði á aðalfundinum 
hjá BSF – tey eru Sandoyar Badmintonfelag og 
Badmintonfelagið Nápur – so at nú eru 7 feløg 
tilsamans.

Juli 2016 - Summer School
í Podcertrtek í Slovenia
2 leikarar/4 venjarar. Venjingarlega fyri U17, sum er 
á sera høgum støði. Fleiri evropeisk lond taka lut á 
hesi leguni, og bæði leikarar og venjarar fáa sera 
nógv burturúr.

Juli 2016 - North Atlantic Camp 
á Akranesi í Íslandi
8 leikarar/2 venjarar/1 liðleiðari. Venjingarlega fyri 
leikarar og venjarar úr Íslandi, Grønlandi og Føroyum 
í aldursbólkinum U13, U15 og U17.

August 2016 - Nordic Camp
– venjingarlega fyri U15 í Malmø í Svøríki
6 leikarar/1 venjari/1 liðleiðari. Venjingarlega fyri 
teir bestu U15 leikararnar í Norðurlondum. Á leguni 
luttóku Danmark, Noreg, Svøríki, Finnland, Ísland og 
Føroyar.

Oktober 2016 - Landsdystur
Føroyar-Ísland og North Atlantic Open
Ein gomul siðvenja bleiv tikin uppaftur í 2016  
hetta at spæla landsdyst ímóti Íslandi á hvørjum 
ári. Aðruhvørja ferð í Føroyum og í Íslandi. Tað 
blivu spældir 8 dystir, og dysturin endaði við einum 
71 tapi til Føroyar. Dagin eftir landsdystin varð 
kappingin North Atlantic Open spæld.

November 2016 – U19 HM fyri 
blandað lið í Bilbao í Spania
6 leikarar/1 venjari/1 liðleiðari. 56 lond vóru tilmeldaði 
til HM fyri blandað lið í Bilbao í Spania, og lógu 
Føroyar á 56. plássi. Tá ið kappingin varð liðugt 
spæld, høvdu føroysku leik arar nir spælt seg upp á 
eitt 44. pláss, sum er eitt sera flott úrslit. Føroyar 
vunnu millum annað yvir Costa Rica 30. Tiltakið var 
sera væl skipað, og okk ara leikarar fingu nógvar 
dystir og sostatt nógvar royndir við á vegnum.

November 2016 - EM fyri blandað 
lið First Stage í Sofia í Bulgaria
8 leikarar/1 venjari/1 liðleiðari. Føroyar vóru í bólki 
við Bulgaria, Litava og Estlandi. Tað var sera hørð 
mótstøða, og tað eydnaðist tíverri ikki Føroyum 
at vinna nakran dyst. Men hóast alt ein framúr 
avbjóðing fyri Føroyar at hava møguleikan at taka 
lut í tílíkari kapping.      

Dómsnevnd
Fróði Hansen
Simone Romme
Rainer Latuparisa

Feløg
Havnar Badmintonfelag
Miðvágs Badmintonfelag
Klaksvíkar Badmintonfelag
VÍF Badminton
ÍF Badminton
Sandoyar Badmintonfelag
Badmintonfelagið Nápur
Tal av limum: 634

Badmintonsamband 
Føroya

Sersamband:

EM kvalifikatión Mixed Team 2016. Nordic Camp 2016.

U17 EM 2016.

U19 VM Mixed Team 2016.
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Árið 2016 hevur verið eitt virkið ár fyri ÍSB. Serliga 
hevur tað verið fyrireikingin til Paralympisku leikirnar 
í Rio 2016, ið hevur kravt nógva orku, men eisini tær 
regluligu heimligu kappingarnar og tiltøk, umframt 
kappingar fyri bæði Para og Special Olympisk 
ítróttafólk í norðurlondum hava sett dagsskránna.

Hæddarpunktini í árinum býtt á ársfjórðingarnar:

1. ársfjórðingur
Krista Mørkøre var brádliga innkallað til reklassifi
sering, og fór tí til Kroatia at luttaka í opnu meistar
skaps kappingini har. Tó at hetta kom óvart á, gekk 
kappingin rímiligt.

Tíðirnar vóru tó ikki eins góðar og tær vóru ein 
góðan mánaða frammanundan í Manchester, har 
hon svam fleiri persónligar mettíðir.

Várið er tíðin tá ÍSB hevur sínar FM kappingar. 
Fyrst var tað Skemman Open, FM í svimjing í svimji
høllini í Gundadali, har fleiri enn 30 svimjarar vóru 
tilmeldaðir. Kappingin gekk sera væl, og serliga 
var tað Signa Vár Dávadóttir, ið vanliga svimur við 
Havnar svimjifelag, ið gjørdi bart tá hon svam fleiri 
bestu tíðir. Men fleiri onnur vístu sera stóra fram
gongd frá seinastu kapping.

Næst var Special Olympics FM í borðtennis, har 
luttøkan tíverri hevur verið minkandi seinastu árini, 
serliga tí at fleiri av ídnastu íðkarunum eru fluttir 
aðrastaðni í landinum. Kappingin gekk tó væl, og 
var tað Unn Mortensen ið aftur í 2016 gjørdist 
føroyameistari.

2. ársfjórðingur
Fleiri enn 30 luttakarar vóru tilmeldaðir til FM í 
Boccia í Løkshøll í Runavík, har umstøðurnar at halda 
slíkar kappingar eru framúr. Vinnari hjá monnum 
gjørdist René Lið Thomsen, og hjá kvinnum var tað 
Meiken Olsen.

Kappingarnar í frælsum ítrótti byrjaðu í apríl 
mánaði, og vóru 4 kappingar fram til FM á Tórsbreyt 
25. juni.

Hugaligt var at síggja at onkur nýggj ítróttafólk 
lut tóku í kappingunum, og at hesi eisini kláraðu tíðir 
og longdir ið geva atgongd til kappingar úti í heimi.

Loppurnar, ella Gullloppurnar ið tey nevna seg 
nú, er Special Olympiskt fimleikalið hjá Ljósinum, 

undir leiðslu av Nenu Thomsen. Loppurnar vóru 
bodnar at luttaka í Special Olympics ítróttafestivali 
hjá SO Danmark. Loppurnar gjørdu bart, og vunnu 
gull í sínum bólki.

Eitt ferðalið á 28 fólk var á innbodnari kapping í 
Íslandi, Íslandsmót í svimjing, og SO fótbóltskapping. 

Ítróttasamband 
fyri Brekað

Sersamband:

Svimjararnir kláraðu seg framúr væl, og fingu eisini 
fleiri heiðursmerkir, men fótbóltsliðini megnaðu ikki 
at basa Íslendsku liðunum.

ÍSB var vertur fyri norðurlendskum stýrisfundi, 
NordHIF ið er samstarv millum norðurlendsku 
ítróttasambondini ið taka sær av ítrótti fyri fólk við 
breki.

Stýrisfundurin ferðast ímillum norðurlondini 2. 
hvørt ár, og hevði í 2016 40 ára stovningardag.

Krista Mørkøre hevði kvalifiserað seg til EM í para 
svimjing ið var hildið í Funchal á Madeira, har besta 
úrslit hennara var eitt níggjundapláss í 100 bringu. 
Tíðirnar vóru ikki so góðar sum vónað, men hetta 
tók ikki mótið frá Kristu, ið stutt frammanundan 
hevði fingið boðini um, at hon skuldi við til 
Paralympisku leikirnar í Rio 2016.

3. ársfjórðingur
Martin Johannesen luttók í International Racerunning 
Cup. Hetta var 20. ferðin at hendan kappingin, ið 
óiva er tann størsta av sínum slagi, var hildin á 
Fredriksberg í Danmark.

Hetta var sættu ferð at Martin luttók, og rann 
hann sína bestu tíð nakrantíð á 100m.

Olympisku og Paralympisku leikirnir eru helst 
størstu ítróttatiltøkini í heiminum, og vóru leikirnir í 
2016 í Rio de Janeiro í Brasiliu.

Føroyar høvdu aftur hesuferð luttakara í báðum 
leikunum, og var spenningurin stórur um hvussu fór 
at gangast, fyrst Páli og síðani Kristu.

Tað skerst ikki burtur, at tá man luttekur í so 
stórum kappingum er stórt trýst á íðkarunum, og 
sá hetta tíverri út til at merkja avrikið hjá føroysku 
umboðunum í Rio.

Um leikirnar er annars at siga, at hóast nógv 
órógv í miðlunum, gekk alt fyrimyndarligt fyri seg, og 
vóna og vænta vit at hetta hevur givið Kristu, ið enn 
er ung, og øðrum hug og árræði at kvalifisera seg til 
leikirnar í Tokyo 2020.

4. ársfjórðingur
Í samband við mentanarvikuna var skipað fyri 
stórum SO ítróttatiltaki í Bylgjuni, ítróttahøllini og á 
fótbóltsvøllinum við Løkin.

Fleiri enn 100 fólk luttóku, og sluppu luttakararnir 
at royna seg í 5 ymiskum ítróttagreinum, boccia, 
fimleiki, fótbólti, hockey og pílablásturi.

Í samband við leiðararáðstevnu hjá Special 
Olympics í Slovenia í oktober, tók Elna Skylv Hansen, 
vegna ÍSB og Special Olympics Føroyar, ímóti 
serligari viðurkenning, í samband við at Føroyar 
hava verið limir í Special Olympics í 15 ár.

Tað var David Evengelista, ið er virkandi forseti 
fyri evropeisku og EvrAsisku deildina hjá Special 
olympics, ið handaði Elnu viðurkenningina.

Limafeløg
Limafeløgini hjá ÍSB eru Svanur, Runavík og Smæran, 
Tórshavn.

Umframt hetta eru fleiri av íðkarunum ið luttaka 
í virkseminum hjá ÍSB limir í øðrum feløgum og 
felagskapum.

Í alt eru umleið 120 ítróttafólk knýtt at 
virkseminum, og umleið 100 stuðulslimir.

Loppurnar.

Elna Skylv Hansen vegna ÍSB.

Krista Mørkøre.
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Gjøgnum tíðina hava verið fleiri judofeløg í Føroyum. 
Havnar Judofelag er elsta felag í landinum og var 
stovnað í 1971. Í 1973 kom Klaksvíkar Judofelag eisini, 
men tað steðgaði fyri umleið 1012 árum síðani, tí 
odda fólkini fyri felagið fluttu til Danmarkar.

Í 1981 blivu tvey nýggj judofeløg stovnaði, Sunda 
Judofelag og Vága Judofelag. Samstundis varð Judo
samband Føroya sett á stovn. Stutt eftir kom Vágs 
Judofelag og Kollafjarðar Judofelag. Men bæði 
Vága, Vágs og Kollafjarðar judofeløg virkaðu bara 
fá ár, til tey góvust aftur, og í fleiri ár hava bara verið 
tvey virkin judofeløg, nevniliga Havnar og Sunda 
Judo felag. Men fyri nøkrum árum síðani var nýtt 
felag – Skálafjarðar Judofelag – stovnað á Strondum, 
so feløgini aftur gjørdust 3 í tali.

Nú sær so uppaftur betri út. Ætlanir eru at 
endur stovna Vága Judofelag, og tær ætlanirnar 
eru komnar so mikið áleiðis, at tey bara bíða eftir 
at fáa egnaði hølir at venja í. Samband er við Vága 
Kommunu um hetta, og vónandi kemur tað upp á 
pláss fyrsta dagin. Í Klaksvík verður eisini arbeitt við 
at endur stovna felagið har. Tey hava fingið innivist 
í einari fimleika høll hjá Klaksvíkar Kommunu, og 
venjingin er so smátt byrjað.

Talið av íðkandi judofólkum hevur seinastu árini 
ligið um 100120, men nú vænta vit, at tað fer at 
økjast so hvørt møgulleikar gerast at venja í fleiri 
bygdum.

Dómaraskeið
Judo Føroyar – sum er nýggja navnið fyri gamla 
Judosamband Føroya – hevur øll árini lagt stóran 
dent á at hava fleiri dómarar, og at hesir skulu vera 
so væl útbúnir sum gjørtlig.

Samstarv hevur øll árini verið við Judo Danmark 
um útbúgving av dómarum, og vit hava regluliga fólk 
frá teimum her heima til dómaraseminar.

Altjóða dómara
Tá judoíðkarar flyta til t.d. Danmarkar í lestrar
ørindum, royna vit at stimbra tey at venja við 
donskum feløgum. Eisini hava vit stuðla teimum at 
taka dómaraskeið.

Ein av hesum er Andrias Sumberg, sum 
seinastu árini hevur lagt seg serliga nógv eftir 
dómarayrkinum. Hann er í dag dómari til fleiri 

kappingar í Danmark og Suðursvøríki, og ætlanin 
er, at hann skal umboða Føroyar sum dómari til 
komandi NMkappingina.

Ætlanin er eisini, at hann skal útbúgva seg til 
altjóða dómara, sum kann góðkennast av EJU og IJF.

Venjaraskeið
Venjaraútbúgving hevur verið á skránni hjá okkum 
nøkur ár, og vit hava í 2016 gjørt samstarvsavtalu 
við Svenska Judosambandið um hesa útbúgving.

Eftir hesi avtaluni koma tey at vera instruktørar til 
venjaraskeið í Føroyum, eins og vit fáa høvi at senda 
venjarar til skeið í Svøríki. Fyrsta av hesum skeiðum 
var hildið í Føroyum í januar 2017. Ætlanin er eisini 
at gera grundskeiðini, sum Ítróttasamband Føroya 
skipa fyri, til ein part av okkara venjingarútbúgving.

Judosamband
Føroya

Sersamband:

Kappingar
Vit hava farna árið skipað fyri teimum vanligu kapp
ing unum, so sum Grand Prix og Føroya meistara
kapping. Undirtøkan fyri hesum kappingum hevur 
verið góð, serliga millum børn, meðan vit kundu 
hugsað okkum størri luttøku hjá teimum vaksnu.

Harafturat hava Sunda og Havnar Judofelag 
skipað fyri hvør sínari opnari kapping, sum hava 
verið sera væl umtóktar og væl vitjaðar.

Felags FMkappingin í judo, borðtennis og bad
minton er komin í eina fasta legu og er á hvørjum ári 
í apríl mánað. Hendan kappingin verður send bein
leiðis í sjónvarpinum, og hyggjarar eru sera glaðir 
fyri hana.

Altjóða kappingar
Av altjóða kappingum luttaka vit fyrst og fremst 
í norðurlendskum kappingum. Norðurlanda 

meistara kappingin er í mai mánað á hvørjum ári, 
og harafturat hava vit í fleiri ár eisini luttikið í einari 
altjóða kapping í Hillerød í Danmark við ungdóms
leikarum.

Seinnu árini hava vit eisini luttikið í Reykjavík 
International Games, og í 2016 luttók ungdóms lands
liðið eisini í einari altjóða venjingarlegu í Noreg.

Úrslitaliga hevur tað verið nøktandi. Í NM hava 
vit fingið onkrar medaljur gjøgnum árini, bæði í ung
linga kappingum, senior og veteranum, og í 2016 
vunnu vit medaljur hjá unglingum og veteranum.

Í 2016 gjørdist úrtøkan í altjóða kappingum tann, 
at í RIG í Íslandi vunnu vit 1 silvur og 1 bronsu, og í 
Hillerød Cup vunnu við 1 gull, 1 silvur og 4 bronsu.

Oyggjaleikir
Judo hevur nakrar ferðir verið partur av Oyggja
leikunum, men seinnu árini hevur tað tíverri verið 
heldur óstøðugt. Hetta er sera harmiligt, tí júst 
støðið á kappingini í Oyggjaleikunum passar væl til 
okkara. Á Oyggjaleikunum á Gibraltar í 2019 verður 
judo aftur á skránni, og tá fara vit sjálvsagt at 
luttaka.

Men á Oyggjaleikunum hava reglurnar fyri 
leikirnar verið ein forðing fyri at hava judo við, tí 
reglurnar siga, at minst 12 og í mesta lagi 14 ítrótta
greinir skulu vera umboðaðar á leikunum, og serliga 
hægra markið hevur gjørt tað, at judo er gliðið út, 
hóast vertsoyggin saktans kundi skipa fyri judo
kapp ingum. Vit hava heitt á ÍSF um at virka fyri, at 
hetta verður broytt, so hægsta markið fyri ítrótta
greinum verður avtikið.

Feløg
Havnar Judofelag
Sunda Judofelag
Skálafjarðar Judofelag
Vága Judofelag (undir endurstovnan)
Klaksvíkar Judofelag (undir endurstovnan)

Limir
Havnar Judofelag 55
Sunda Judofelag 40
Skálafjarðar Judofelag 15
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Aðalfundurin 2015 varð hildin seinast í august 
mánaða í heiminum hjá Kai Roest í Hvalba. Til staðar 
vóru, umframt nevndina, umboð fyri Royn, TBF og 
Tór. Formaðurin, Jóannes Guttesen, tók við aftur vali. 
Kai Roest varð valdur til eykalim. Jens Pauli Nolsøe 
og Rógvi Thorsteinsson stóðu ikki fyri vali og hildu 
fram. Kappingarnevndin varð mannað við for mann
inum Peteri Niclasen og nevndarlimunum Kai Roest 
og Vagni Nolsøe. Osbjørg Eysturberg varð vald 
eykalimur.

Ætlan 2015/2016
Eftir at nevndin varð skipað varð ein ætlan løgd til 
rættis fyri kappingarárið 2015/2016. Eftir førimuni 
viðgjørdu vit dagfestingarnar fyri GP kappingarnar, 
FM, aðalfund, landsliðs og talentvenjingar og kapp
ingar uttanlands. Borðtennissamband Føroya varð 
stovnað í 1980 og í tí sambandi vórðu ætlanir um 
jubilæums kapping og kvøldsetu lagdar. Dagfestingar 
fyri ymisku tiltøkini vórðu lagdar á kalendaran á 
heima síðuni, so hvørt.

Feløgini
Ikki tær stóru broytingarnar eru at hóma úti í feløg
unum. TBF verður rikið væl og hevur heimstað í 
Trongis vági har venjingar og kappingar verða av
greiddar. 

Tór í Havn rekst millum Eysturskúlan og Skúlan 
við Løgmannabreyt. Loksins brast fyri nev við 
nýggju borðtennishøllini, sum hevur verið ávegis 
leingi. Í løtuni verður sprongt og grivið út norðanfyri 
Høllina á Hálsi. Ætlanin er at judo og borðtennis 
skulu búleikast í kjallarahæddini. 

Royn luttók eisini í regluligu kappingunum – 
serliga í yngstu deildunum ger Royn vart við seg.

Jubilæumskapping og kvøldseta, BTSF 35 ár
Jubilæumskapping varð fyriskipað leygardagin tann 
21. november í Høllini í Trongisvági. Um morgunin 
varð skipað fyri GP kapping saman við jubilæums
kapping fyri tey ungu. BTSF bjóðaði ábit á døgurða. 
Eisini fyrrverandi legendur møttu til kapping hendan 
leygar dagin. Á heimasíðuni btsf.fo síggjast myndir 
frá kappingini.

Um kvøldið bjóðaði BTSF til veitslu í kantinuni í 
Trongisvági. Innbjóðingar vórðu sendar út í góðari 

tíð og tá avtornaði møttu knapt 30 veitsluluttakarar. 
Prátið gekk lystiliga og reypað varð um søguligar 
hendingar og søguligar borðtennisleiðarar og 
borð tennisleikarar og minningarríkar uttanlands
ferðir. Gerðar bøkurnar ferðaðust millum borðini 
og sangurin rungaði. Alt í alt ein sera væl eydnað 
veitsla.

Heimligu kappingarnar
Grand Prix kappingarnar vóru avgreiddar eftir sama 
leisti, sum undanfarin ár. Leisturin við at hava felags 
venjing og GP umfør í Trongisvági helt fram og riggar 
hetta sera væl.

Borðtennissamband
Føroya

Sersamband:

6. mars varð skipað fyri FM fyri ung í Trongisvági.  
Ungu leikararnir úr TBF, Royn, Purkuni og Tór kapp
aðust um FMheitini og varð kappingin væl eydnað. 
Av tí at hetta var sunnudag, so vóru nakrar finalur á 
dreingja síðuni avgreiddar í Havn nakrar dagar seinni 
og onkrar kappingar á gentusíðuni vórðu avgreiddar 
í Trongis vági vikuskiftið eftir.

Hesa ferð varð stóri finaludagurin fyri vaksin í 
Høllini á Hálsi tann 2. apríl. Innleiðandi kappingin varð 
kvøldið fyri í Skúlanum við Løgmannabreyt. KVF vísti 
finalurnar beinleiðis og gallaveitsla var í B36hús
unum sama kvøld.

Kappingar uttanlands
Fremstu ungu og vaksnu leikararnir luttóku í kapping 
í Roskilde fyrst í februar. 

Arctic
Hesa ferð skipaði Ísland fyri kappingini. Ferðin 
eydnaðist sera væl. Men ítróttaligu úrslitini hjá 
føroyingunum vóru misjøvn. Vit rukku ikki ovastu 
rók, men hóast hetta høvdu einstakir leikarar eina 
góða kapping. Føroyar verða vertir í 2017.

Landsliðsvenjarasáttmáli
Á Heysti 2015 varð sáttmáli undirskrivaður við 
landsliðsvenjaran Peter Niclasen. Sáttmálin er 
galdandi til 31. desember 2017. Landsliðsvenjarin 
hevur ábyrgdina av øllum tí ítróttaliga undir BTSF.

STAG
Sáttmálin um klæði og útgerð frá STAG gongur 
út ársskiftið 2016/2017. Støða skal takast til um 
samstarvið skal halda fram ella um vit eiga at finna 
nýggjan klædnastuðul.

BTSF.fo og facebook
Heimasíðan og Facebook eru enn, sum áður, hent 
amboð í samskiftinum. Í dag kanska í enn størri mun 
enn fyrr. Roknast kann við, at hetta vindur upp á seg 
og tí mugu vit eisini fylgja við á hesum økinum. Tað 
er sera lætt at samskifta hendan vegin – og lættir 
nógv um hjá fyriskiparum.

ÍSF
Arbeiðið í umboðstinginum og starvsnevndini 
gjørdist sera buldraligt seinasta vetur. Nýggi býtis
lykilin og bygnaðarbroytingar vóru helst atvoldin til 
eina stóra ósemju har sersambondini funnu saman 
í tveir mótpolar. Starvsnevndarlimir og forsetin í 
ÍSF løgdu frá sær í úrtíð og fram til aðalfundin var 
støðan sera spent. Tað sær út til, at øll hava funnið 
út av, at samstarv er einasti vegurin fram. Men 
klandrið um pening fer ikki at doyggja. Játtanin til 
BTSF er komin í eina nøktandi legu.

Samanumtikið
At enda fari eg at takka leikarum, venjarum, 
leiðarum, fyriskiparum, hjálparfólki fyri innsatsin 
hetta tíðarskeiðið. Tað er úti í feløgunum arbeiðið 
gongur fyri seg og tað eru leikararnir sjálvir, sum 
avgera hvussu langt teir ætla sær í borðtennis. Tøkk 
til feløgini. 

Heimligu kappingarnar byrjaðu á heysti 2016, 
sum vanligt. Grand Prix kappingar annaðhvørt í 
Trongisvági og í Havn. Tá kappingar eru í Suðuroy 
leygardag – verður skipað fyri venjingum fyrrapart.

Fyrireikingarnar til várið 2017 fylla nógv. Stóri 
finaludagurin verður 22042017, vit eru vertir fyri 
trílandakappingini millum Ísland, Grønland og Føroyar 
1214052017 og vit luttaka á OyL á Gotlandi síðst í 
juni.

BTSF luttók í oktober á aðalfundi hjá ETTU 
(evropiska borðtennissambandið) í Budapest. Vit 
hava ikki luttikið í mong ár, men verður hetta raðfest 
framma laga framyvir.

Ungdómsborðtennisgentur.

Ungdómsborðtennis.

Grand Prix vinnarar vaksin.
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Tað eru seks feløg fyri frælsan ítrótt kring Føroyar. 
Hesi verða samskipað av sersambandinum Frælsur 
Ítróttur Føroya, stytt FÍF.

FÍF hevur í løtuni bert eina undirnevnd, sum er 
kappingarnevndin. Hon er mannað soleiðis:
Guttorm Sørensen
Tummas Napoleon Arge
Regin Thomsen
Rúni Seloy
Hallur Holm

Tey seks feløgini
Bragdið, Tórshavn – 400 limir
Frælsi, Vágar – 40 limir
Hvirlan, Tórshavn – 100 limir
Hvistan, Suðuroy – 60 limir
Roysnið, Eysturoy – 70 limir
Treysti, Klaksvík – 350 limir

Virksemið hjá FÍF koyrir eftir rímiliga fastløgdum 
leisti. Fyrst og fremst samskipa vit kappingar og 
tiltaks kalendaran hjá feløgunum. Hetta er á hvørjum 
ári ein kabala, sum kann verða trupul at fáa at ganga 
upp. Av tí at alt fleiri og fleiri tiltøk verða fyri skipað, 
verður hendan uppgávan heldur ikki lættari við tíðini. 
Og tí kemur eisini fyri, at vit onkun tíð hava tvey 
tiltøk sama dag. 

FÍF fyriskipar eisini tær ymisku FMkappingarnar. 
Fyrst og fremst eru tað tær stóru FMkappingarnar 
á breytini. FM fyri vaksin og FM fyri ung. Hendan 
seinna er kravmiklasta kappingin at fyriskipa. Og so 
eru tað eisini FMkappingar uttanfyri breytina. FM 
10 km landavegsrenning, FM í lendisrenning, FM í 
hálvum og heilum maraton. 

Eisini fyriskipar FÍF Stórkapping á Tórsbreyt, 
har kappast verður tríggjar ymiskar dagar, og lut
takararnir savna stig saman. Hetta hevur eisini verið 
eitt av okkara størstu og mest arbeiðskrevjandi til
tøkum. 

Vit hava ungdómslandslið, Alandslið og oyggja
leikalandslið. Hesi landslið hava seinastu árini 
regluliga vitjað á VUSpelen í Gøtuborg. Alands liðið 
hevur av og á havt tvær uppgávur, m.a. hava vit 
verið við sum gestaluttakarar til íslands meistara
skapið í 2015. Hetta var stutt eftir oyggjaleikirnar. 

Venjingarlegur verða javnan hildnar fyri tey 

yngru. Hetta serliga fram móti stóru avbjóðingini í 
Svøríki. 

Hetta seinasta árið hevur verið serligt uppá fleiri 
mátar. Ítróttarliga hava vit megnað nakað, sum 
ongantíð áður er hent: vit hava fingið okkara fyrstu 
danmarkar meistarar fyri vaksin! Ikki bara ein, men 

Frælsur Ítróttur
Føroya

Sersamband:

tveir. Fyrst var tað Tórur Mortensen, sum vann í 
trístøkki innandura, og seinasta heyst var tað Marna 
Egholm, sum vann DM í maratonrenning!

Hesi hava bæði verið partur av teimum, sum fáa 
stuðul frá Úrval. Og tað kann væl vera, at tað júst 
var hesin stuðulin, sum gav seinasta skumpið. Tí vit 
hava fyrr havt fleiri heiðursmerkjavinnarar, og enn 
fleiri gullvinnarar til DM fyri ung. 

Eitt annað serligt hetta seinasta árið er, at tað 
hevur verið útselt til nøkur av okkara rennitiltøkum. 
Tað var heilt undarligt at síggja startnummur til 
Tórshavn Marathon og Vágar ½ maraton eftirlýst í 
Róti kassanum á facebook! Men hetta var veruleikin. 

Meðan renniparturin gongur væl, gerst alt 
greiðari og greiðari, at um spurt, lop, miðteina, og 
kasti greinarnar skulu hava nakran møguleika at 
mennast enn meira, so skal ein høll til. Hvør kann 
ímynda sær ein fimleikara loypa um hest úti í regni 
ella váta slettingi? Tað er stórt sæð tað okkara 

leyparar gera stóran part av árinum. Ein høll til 
frælsan ítrótt eigur at koma á breddan nú. 

Heilt serligt var eisini, at vit fingu vitjan av Svein 
Arne Hansen, sum er formaður fyri EA – European 
Athletics. Svein Arne var frammanundan formaður 
fyri Norsk Friidretsforbund í 12 ár, og má eisini 
roknast fyri at vera maðurin, sum eigur heiðurin fyri 
at Bislet Games er blivið tað sum tað er. 

At merkja súsið frá altjóða ítróttinum so nær, ger 
tað bara enn meira sárt hjá okkum føroyingum at 
standa uttanfyri. Bert til NM, kunnu vit luttaka sum 
føroyingar undir Merkinum. Til NM hava vit havt 
Marnu Egholm við til lendisrenning og til 10.000 m. Á 
10.000 metrum gjørdist hon nummar fimm. 

Tórur Mortensen bleiv ikki bara DM vinnari fyri 
vaksin, men framdi eisini bragdið at vinna NM bronsu 
fyri U20. Hetta var tó umboðandi danskt/íslendska 
lands liðið.

Hóast alt talar fyri, at tað er ógjørligt at vinna 
Føroyum sømdir í IAAF, kenna vit tað sum okkara 
uppgávu at halda fram at troyta allar møguleikar. 
M.a. at fáa luttøku á Nordic Meeting, sum er árs
fundurin hjá norðurlendsku sambondunum.

Marna Egholm.

Tórur DM vinnari.

Vágar hálvmaraton.

Svein Arne - one hurdle left.

Trístøkk í kava.
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Flogbóltssamband Føroya er stovnað í 1980 og er 
skipað við eini 5manna starvsnevnd, har nevndar
limir upp á skift verða valdir annaðhvørt ár. Skipast 
kunnu undirnevndir. 

Í Flogboltssambandi Føroya eru 9 limafeløg við 
á leið 1.500 virknum flogbóltsleikarum. Nógv tann 
størsti parturin eru børn, ið spæla „Flogbørn“. Eitt 
serliga skipað spæl til børn, ið ger tað møguligt 
hóvliga at koma inn í flogbólt. Flogbóltur er um
boðaður kring allar Føroyar, og allir skrásettir 
leikarar hava møguleika at vera við í kappingum, sum 
Flogbólts sam bandið skipar fyri. Bara í flogbørnum 
eru 100 lið. 

Virksemi í 2016
Árið byrjaði við hálvfinalum í steypakappingini í 
Meistaradeildini hjá kvinnum og monnum. Dystirnir 
vórðu leiktir í høllini á Hálsi, har høllin varð riggað til 
við øllum tí, ið vanliga verður gjørt til steypafinaluna. 
Sjálvar steypafinalurnar vórðu leiktar síðst í februar, 
tá ið tey ungu liðini eiga sunnudagin til sínar finalur. 
Tilgongdin hjá teimum ungu til steypafinalurnar er 
ígjøgnum Fleyrkappingina og Mjølnirkappingina, har 
vinn ararnir av teimum báðum hittast í steypafinaluni. 
Tilsamans verða leiktar 10 steypafinalur. Hesar 
báðar dagarnar er høllin á tremur við áskoðarum.

Landskappingin, sum byrjaði í oktober helt fram til 
í mars, tá ið yngru liðini leiktu sínar FMfinalur í høllini 
í Trongisvági. Hetta er skipan, Flogbóltssambandið 
hevur skipað saman við TB í nógv ár. Serliga flog
bólts gólvið verður nýtt og yvirhøvur eru karmarnir 
á hægsta stigi. Sama kann verða sagt um tað, ið 
feløgini leggja fyri. 

FM í meistaradeildini varð avgjørt í tveimum 
finaludystum í høllini á Hálsi. Í kvinnufinaluni varð 
fyri fyrstu ferð neyðugt við einum gullsetti, tá ið 
Fleyr og Dráttur vunnu hvør sín dyst. Settið endaði 
1614 til Fleyr, og var eitt brak av einum enda á 
landskappingini. 

HM/EM undankapping
HM/EM undankapping fyri kvinnulandslið varð fyri
skipað í Føroyum í mai. Kýpros, Luksemborg og 
Írland vóru hinar tjóðirnar. Kappingin fekk stóra um
talu og undirtøku millum føroyingar, og allir dystir 
vórðu stroymaðir og dystirnir hjá Føroyum sendir 

bein leiðis í sjónvarpi. Føroysku kvinnurnar stóðu seg 
væl og leiktu seg víðari til EM. Ikki minst við sterkum 
spæli frá Sofíu Purkhús, sum stutt undan varð vald 
besti leikari í Danmark. 

Góða fyriskipanin og nógva umtalan, sum 
Flogbólts sambandið megnaði at skapa, er síðan 
tikið fram sum fyrimynd hjá CEV – Evropeisku 
flogbólts sam gonguni hjá øðrum londum at stremba 
fram ímóti. Umboð fyri Flogbóltssamband Føroya 
vórðu í hesum sambandi biðin um at leggja fram 
á Evropeisku kongressini, so at onnur lond kunnu 
síggja, at sjálvt smáar tjóðir, kunnu avrika ómetaliga 
nógv.

„The Faroese Volleyball Federation inspired the 
audience by sharing their experience with young 
kids as well after the highly successful Small 
Countries Division tournament they hosted earlier 
this summer which enjoyed nationwide live TV 
coverage.“

Flogbóltssamband 
Føroya

Sersamband:

Um hetta sama mundið vóru menninir í undan
kappingarbólki í Luksemborg. Menninir megnaðu 
akkurát ikki at leika seg víðari til endaumfarið. 
Einamest tí at møguleikin fyri sterkari fyrireiking 
er so avmarkaður grundað á alt ov trongan 
fíggjarkarm. 

Ímillum landskappingar er nógv virksemi av 
øðrum slagi so sum skeið og serliga Ulandslið. Flog
bólts samband Føroya hevur fast U17 og U19 landslið, 
sum leika við í árligum NEVZAkappingum. Hetta 
eru kappingar fyri Norðurlond og Ongland. Men í 
2016 varð tilgongdin bygd út, tá ið U18 landsliðið var 
í Skot landi og leikti í EMkappingini fyri smátjóðir. 
Tað var fyrstu ferð Føroyar vóru við, og úrslitið var 
gott. Sama kann verða sagt um U19 dreingirnar, sum 
stóðu seg væl niðri á Kýpros. 

Í august í 2016 byrjaði størsta verkætlan nakran
tíð hjá Flogbóltssambandi Føroya. Verk ætlanin 
„Flog børn“ fór av bakkastokki. Peter Morell varð 
settur samskipari fyri verkætlanini. Peter er undan
gongu maður í donskum flogbólti og sannur fongur 
hjá Flogbóltssambandi Føroya at hava fingið fatur í.

Verkætlanin vendir sær til skúlarnar og til 

feløgini. Undirtøkan frá øllum hevur verið framúr, 
og tilgongdin og dygdin hevur ikki sæð sín líka 
nakran tíð. Fleiri kappingar hava verið fyri Flogbørn 
ígjøgnum kappingarárið, og endabresturin var í 
høllini í Kollafirði, har bólkavinnarar fingu steyp, og øll 
lið fingu heiðursmerki.  

8 lið eru í landskappingini hjá kvinnum, eftir at 
Ternan aftur spældi seg upp í meistaradeildina. 
Landskappingin í ár hevur verið merkt av rættiliga 
stórari útskifting í nógvum feløgum og miðalaldurin 
er lágur á leikarunum. Landskappingin var tillagað 
soleiðis, at desember varð brúktur til steypakapping, 
skipað í bólkaspæl. Henda skipan hevur roynst væl. 

2016
Yvirhøvur hevur 2016 roynst framúr væl ítróttaliga 
hjá flogbóltinum í Føroyum, har virksemið er nógv 
økt í øllum liðum. Alt frá teimum smæstu til tey allar 
dugnaligastu. Og vit hava enn einaferð prógvað, at 
vit eisini eru í allar fremstu røð, tá ið tað snýr seg um 
at hýsa stórum altjóða tiltøkum. Alt samalt innanfyri 
ein fíggjarligan karm, sum er ómetaliga trongur og 
krevur nógv av teimum, ið leggja nógva arbeiðsorku 
í, men krevja einki afturfyri.

Fleyr føroyameistari og steypavinnari í 2016.

Nøkur “flogbørn” avmyndað eftir kapping.

Magnus Tausen, formaður 
leggur fram fyri CEV.

Tær bestu í HM/EM-kappingini verða
heiðraðar á hátíðarhaldi.

Gentur 14 hjá SÍ vinna steypafinaluna.
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Skjótisamband Føroya er samgonga av øllum 
feløgum innan ÍSF, sum íðka byrsuskjóting, og er 
hægsti myndugleika í øllum skjótiviðurskiftum.

SkF hevur til endamáls at menna og skapa áhuga 
fyri byrsuskjóting í Føroyum, og at vera stuðul hjá 
feløgum í samarbeiði sínámillum. SkF skal eisini 
umboða byrsuskjóting í Oyggjaleika, Norðurlanda og 
alheims samstarvi annars.

Í skrivandi løtu eru trý limafeløg; Veiðifelagið 
Byrsumúli (VBM), Sunda Byrsufelag (SBF) og 
Vestmanna Byrsufelag (VBF). Hesi trý feløg hava í 
2017 samanlagt 137 aktivar limir, umframt 34 hvílandi 
limir.

Umframt hesi limafeløg, er eitt nýtt felag, 
Eysturskot (EYS), sett á stovn, ið væntandi verður 
limur í SkF í næstum.

Virksemi 2016
Kappingarárið 2016 gjørdist sum tit vita sera 
spennandi. Fleiri tiltøk vóru framd í 2016, M.a. kann 
nevnast:

Oyggjaleikaúttøkan
Kappingin um úttøkuna til komandi Oyggjaleikir á 
Gotlandi gjørdist sera jøvn og spennandi. Og ikki 
minst eru úrslitini sera góð. Sum nakað nýtt hava 4 
skjúttar í bruttohópinum uppá 12, fyribils kvalifiserað 
seg til leikirnar. Endaliga kvalifikatiónin verður í apríl 
í 2017.

Føroya Cup
Av tí at FM er avgjørt eftir einum degi, hevur oftani 
veri tosað um, at kappingarárið er meira spennandi 
annað hvørt ár (tað árið Oyggjaleikaúttøkan er), og 
so sjálvsagt minni spennandi hini árini. Fyri at gera 
øll árini eitt sindur meira spennandi, er her skipað 
fyri einari sonevndari “Føroya Cup” kapping, sum 
strekkir seg yvir alt árið. Hendan sær út til at vera 
væleydnað og tað er eisini ætlanin at halda fram við 
hesari.

Kappingar uttanlands
Eins og undanfarin ár hava fleiri skjúttar luttikið í 
kappingum uttanlands og hetta gleðast vit sjálvsagt 
um. Tað hava eisini oftani verið fyrispurningar frá 

okkara grannalondum, um at vit her heima kundu 
skipað fyri onkrum kappingum.

Her skipaði Byrsumúli fyri nýggjari kapping, 
„Tórshamar Open“. Sjálvt um tað ikki eydnaðist at 
fáa luttøku uttanifrá, má sigast at sjálv kappingin 
hepnaðist væl. Vit her í skjótisambandinum vóna 
at hendan kappingin framhaldandi kemur at vera 
ein fastur táttur, og vit ivast ikki í, at tað við tíðini 
eisini fer at eydnast at fáa luttakarar úr okkara 
grannalondum hendan vegin til hesa kapping.

Skjótisamband
Føroya

Sersamband:

Vápnalógin
Vápnalógin bleiv sum kunnugt broytt 1. januar 2016.

Skjótisambandið hevur í fleiri ár roynt at fyri
reikað seg til hesa broyting og í februar 2016 
varð skipað soleiðis fyri, at vit fingu góðkendar 
„instruktørar“ hendan vegin, soleiðis at vit tá fingu 
19 føroyskar góðkendar skjótivegleiðarar – tað sum í 
Danmark er góðkent sum skydeinstruktør.

Nú er lógin komin í gildi og meta vit hetta sum 
eitt stórt stig á leiðini rætta vegin, eisini til møguliga í 
framtíðini at fáa eitt góðkent „vápnapass“.

Í samband við undirvísingina í vápnatrygd, fekk 
Skjótisambandið til uppgávu at gera lesiætlan og 

undir vísingartilfar og tað er hetta sum nú verður 
brúkt í undirvísingini.

Skeiðið hevur fingið sera góða móttøku, og longu 
nú eru fleiri hold (á uml. 20) sum hava tikið vápna
trygdarskeiðið og vit vita, at tað eru nógv afturat, 
sum hava ætlanir at taka tað. Altso ein stór succes 
meta vit.

Annað
Tað er helst nógv annað, sum kundi verið vert at 
nevnt. Til dømis at tað nú hevur verið møguligt at 
fylgja beinleiðis við á Internetinum, tá kappingar eru. 
Ella at tað hevur verið møguligt at fylgt við úrslitum í 
kappingunum – Føroya Cup og Oyggjaleikaúttøkuni, 
eisini á Internetinum. Hetta vita vit, at fólk hava verið 
sera glað fyri.

Eisini kann nevnast at vit á teimum seinastu 
tveimum Oyggjaleikunum eru komin heim aftur við 
heili fýra gullmerkjum og einum bronsu. Vit hava 
eisini luttikið í kappingum í Danmark og Íslandi tey 
sein astu árini og her hava uml. 15 skjúttar verið við 
og úrslitini hava eisini verið góð.

Her heima hava vit uml. 22 kappingar árliga har 
einir 300 skjúttar tilsamans luttaka.

Fyri framman
Tað liggja helst nógvar stórar og spennandi upp
gávur fyri framman. Men framtíðin sær eisini bæði 
bjørt og spennandi út.

Støðið í føroyskari skjóting er generelt hækkað 
nógv seinastu árini og tað gleðast vit um.

Í 2016 samtykti Skjótisambandið at senda 
ungar skjúttar til eina ungdómslegu uttanlands við 
góðkendum venjara.

Í Eysturoynni hava menn arbeitt av øllum alvi 
fyri at fáa eina skjótibreyt. Í 2016 var so felagið 
„Eysturskot“ stovnað. Sum vit skilja, eru nógvar 
góðar kreftir við og vit vóna at breytin verður 
veruleiki um ikki so langa tíð.

Eitt annað mál, sum er sera týdningarmikið, er 
at fáa venjarar hendan vegin. Hetta er nakað, sum 
skjótisambandið ætlar at gera meira við.

Eisini meta vit, at føroysk skjóting hevði havt 
gagn av at komi meira við í onkrum altjóða høpi. Í 
løtuni verður arbeitt við at Skjótisambandið kemur 
við í NSR (Nordic Shooting Region).
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Fyriskipað verður á hvørjum ári, fyri regluligum FM 
kappingum. Fimm kappingarumfør eru í kappríðing, 
har dystast verður um at hava skjótasta ross í fimm 
ymsum greinum. Hetta eru kappingar, ið byrjaðu fyri 
áleið 100 árum síðani. Tí er kappríðing millum elstu 
ítróttagreinar í Føroyum.

Eisini verður skipað fyri kappingum í gonguløgum 
fyri íslandsross, her eru árliga tríggir ella fýra FM 
kappingardagar, hendan kapping er aftur deild upp í 
bólkar, fyri tey ymsu gonguløgini og sergreinar innan 
hesi gonguløg.

Hesar kappingar vera fyriskipaðar eftir altjóða 
lógarverki, tá hetta er grein har ross, reiðfólk 
og dómarar hava møguleika at koma út um 
landoddarnar at dystast.

Um veturin skipa feløgini eisini hvør í sínum lagi 
fyri og skeiðum og kappingum, hetta gongur ser liga 
fyrí seg í reiðhøllinum í Havnardali, har góðir møgu
leikar eru fyri hesum.

Altjóða luttøka
At fíggjarorkan hjá Ríðisambandi Føroya er av
markað, ger at luttøkan í altjóða kappingum eisini má  
avmark ast. Tað er sera kostnaðarmikið at kappast 
uttanlands við rossum, men hóast tað hava vit 
nógvu seinastu árini, megna at sent ross og reiðfólk 
av landinum at kappast. Hetta er tó bert gjørligt við 
stórari eginfígging hjá ítróttafólkunum. Vónandi er 
hetta nakað sum vit fáa bøtt um framyvir.

Í 2016 umboðaðu tvey reiðfólk við rossum 
Føroyar, við NM í gongulagskapping fyri íslandsross 
í Noregi. Úrslitini vóru framúr góð og manglaðu bara 
desimalar í at røkka heiðursmerki.

Eisini vóru ungfólk við til stóra ungdómskapping í 
Hollandi.

Feløg
Vága Ríðingarfelag
Nevnd: Jóan H. Davidsen, formaður
Regin Poulsen, kassameistari
Jonita á Plógv, skrivari
Carl Joensen, Zacharias R. Jacobsen, nevndarlimir
Limatal: 120

Føroyskt Íslandsrossafelag
Nevnd: Símun Skaalum, formaður
Heri D. Dahl, kassameistari
Gunnar Grækarisson, skrivari
Andrias Jacobsen, nevndarlimur
Valborg H. Laksáfoss, ítróttaumboð
Limatal: 150

Føroya Ríðingarfelag
Nevnd: Brandur í Dali, formaður
Anna Mari Holm Nolsøe, næstformaður
Bryndis Hjartardóttir, skrivari
Hallur Hansen, Kristfríð D. Jacobsen, nevndarlimir
Bjørn Patursson, kassameistari
Limatal: 300

Hondbóltssamband Føroya hevði enn eitt spennandi 
og hendingaríkt ár í 2016.

Heimligu kappingarnar gingu væl og talið av íðk
arum øktist. Nærum 200 lið luttóku í lands kapp ingini, 
umframt at talið av íðkarum í U8 og U6 vaks. 

Eins og undanfarnu ár var árliga steypafinalu
vikuskiftið eitt hæddarpunkt, eins og finalurnar hjá 
teimum vaksnu í hvonndeildini og FTZ deildini í apríl 
vóru sera spennandi og savnaðu nógv fólk.

Ítróttaliga menningartilgongdin hjá føroyskum 
hondbólti er komin í eina góða trygga legu við 
leikara menning og útbúgving av føroyskum 
venjarum, eins og arbeiðið at gera ein føroyskan 
menningarleist er væl ávegis.

Landsliðsvirksemið, sum er økt nógv seinnu árini, 
er nú enn dyggari og tryggari, og vit kunnu siga, at 
føroyskur hondbóltur nú luttekur støðugt og fram
haldandi á altjóða pallinum. Samstundis sum vit í 
størri og størri mun luttaka í kappingum uttanlands, 
so koma fleiri og fleiri kappingar eisini til Føroya. 
Eisini er nú títtari millum evropeisku luttøkurnar hjá 
føroysku hondbóltsfeløgunum.

HSF fekk í 2016 heiðurin at vera kosið „Ársins 
Ambassadørátak“ av Visit Faroe Islands. Av sonnum 

ein stórur heiður, sum speglar nógv økta virksemið 
hjá føroyskum hondbólti.

Í 2016 fekk Hondbóltssamband Føroya sína fyrstu 
forkvinnu, tá aðalfundurin í juni mánaða einmælt 
valdi Gunn Ellefsen sum forkvinnu. Frammanundan 
hevði Kristian Johansen, eftir 10 ár sum formaður, 
valt at takka fyri seg í Starvsnevndini hjá HSF. 

Kristian Johansen sleppur tó ikki hondbóltinum, 
tí í november var hann, sum fyrsti føroyingur, valdur 
í eina Aganevnd hjá European Handball Federation, 
EHF, har hann kemur at sita komandi árini.

Ríðisamband
Føroya

Hondbóltssamband 
Føroya

Sersamband: Sersamband:
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Bogaskjótisamband Føroya er samansett av 3 
feløgum, Ørvi í Runavík við uml. 30 limum, Tambar í 
Havn, sum hevur uml. 35 limir og Vágaskoti í Vágum, 
sum hevur uml. 30 limir. Øll 3 feløgini hava 2 venjingar 
um vikuna fyri børn og 3 fyri vaksin, tað verður 
skipað fyri 8 barnakappingum og 10 vaksna manna
kappingum á hvørjum ári sum allar eru um veturin, 
og soleiðis var eisini í 2016. Størsta broytingin, sum 
var í 2016 var, at Schandorff Vang, sum hevur verið 
formaður seinastu gott 20 árini legði tann postin 
niður og var valdur í nevndina hjá ÍSF.

Í 2016 hava vit havt 2 venjara vitjanir av Morten 
Bøe úr Noregi, sum hevur vant coumpand skjúttanar 
og 2 venjara vitjanir av Søren og Benjamin Ipsen 
úr Danmark, sum hava vant recurvskjúttanar, og 
má sigast, at skjúttanir hava fingið væl burtur úr. 
Sam starvið heldur fram til Oyggjaleikirnar 2017, har 
Morten og Benjamin koma at luttaka sum venjarar á 
Oyggja leik unum.

Í febuar var ein skjútti til stóra innandurakapping 
kallað Fredriksborgpokalen í Hillerød og megnaði 
hann eitt fyrsta pláss í sínum aldursbólki, eisini 
var ein vaksin til EM í Nottingham í summar og 
kláraði hann at liggja í miðjuni av øllum skjúttunum, 
2 ungdómsskjúttar vóru við til Nordisk Ungdom 
Mesterskab sum var hildið í Hillerød í summar og 
megn aði tann eini skjúttin at skjóta seg til bronsu 
fyri lið samman við 2 norskum dreingjum.

Nevndin í Ørvi:
Nikkel Petersen, formaður
Oddmar Nielsen, skrivari
Bogi Reiner Petersen, peningarøkil

Nevndin í Tambar:
Jógvan Niclasen, formaður
Rakul Dam, peningarøkin
Michell Feltballe, skrivari

Nevndin í Vágaskoti:
Anja Eydnudóttir, forkvinna
Eggaba Andreasen, peningarøkil
Jastrid M.R.Jensen, skrivari

DSNÍ er ein samansjóving av 6 ítróttagreinum og 
10 feløgum, í billard, tennis, golf, kurvabólti, frosk
monnum og felag fyri seyðahundaførarum, sum 
hvør sær skipa fyri venjing og kappingum í sínum 
ítrotta greinum. Tilsamans eru omanfyri 550 limir í 
øllum 6 ítróttagreinunum, sum eru limir í DSNÍ.

Serliga kurvabóltur er vaksin í seinastuni, og telja 
nú við sínum umleið 100 limum 4 feløg kring landið. 
FM verður spælt á hvørjum ári í mai, umframt at 
luttikið verður eisini á oyggjaleikunum. Tennis verður 
eisini at síggja á oyggjaleikunum í ár, og Havnar 
tennis felag, sum er einasta tennisfelag í landinum, 
hevur FM í juli/august. Froskmannafelagið skipar 
eisini fyri ymsum kappingum og tiltøkum ítróttini 
at gagni, og søkir um limaskap í altjóða felagskap 
fyri froskmenn, so betri kappingarviðurskifti kunnu 
fáast í lag. Tórshavnar golffelag hevur havt eitt 
gott ár við umleið 12 kappingum á golfvøllinum á 
Glyvurs nesi. FM varð spælt august í 2016. Billiard 
telur í løtuni trý feløg, men væntandi kemur eitt 
felag afturat – umframt tvey poolfeløg. Tey trý 
núverandi billiardfeløgini skipa fyri FM í deildum, 

FM fyri einstaklingum og úttøku til landslið, sum 
árliga fer til Danmarkar at luttaka í kappingum í 
september mánaða. Seyðahundafelagið luttekur í 
norðurlendskum, evropeiskum og heimsmeistara
heitum, umframt skipar fyri árligari FM kapping, 
sum samstundis verður brúkt til skeiðsvirksemi við 
útlendskari undirvísing. 

DSNÍ skipar seg í eina 5mannanevnd og eyka
limum við nevndarlimum úr hvørjari ítróttagrein 
sær. Martin N. Simonsen hevur verið formaður sein
astu tvey 2ára skeiðini, og Allan Larsen er næst
formaður. Nevndin annars er Kristian Dahl, Janus 
Jakobsen og Ingi Samuelsen. Nevndin viðgerð 
og útlutar stuðulin frá íSF til ítróttagreinirnar, 
og formaður og nevnd viðgera viðkomandi mál 
fyri ítróttagreinirnar í felagnum, sum stinga seg 
upp. Serliga hava fyrispurningar frá nýggjum 
ítróttafeløgum og ítróttagreinum, umframt for mans
kunning frá umboðstingum og øðrum ÍSFrættaðum 
virksemi, og fylgjandi kjak um støðuna hjá ítrótta
greinunum í DSNÍ, verið viðgjørdir á nevndar fundum.

Bogaskjótisamband
Føroya

DSNÍ
Nýstovnaður ítróttur

Sersamband: Sersamband:
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Ítróttasamband Føroya

Ársroknskapur

2016

FRUMRIT

Ársroknskapurin er lagdur fram og góðkendur á ársaðalfundi, tann        /                    .

Fundarstjóri

ÁRSROKNSKAPUR
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Leiðsluátekning

Starvsnevndin hevur í dag viðgjørt og samtykt ársroknskapin fyri 2016 hjá Ítróttasambandi Føroya.

Ársroknskapurin er settur upp samsvarandi viðtøkunum um uppseting av ársroknskapinum.

Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er hóskandi, og at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi

mynd av  ognum, skyldum og fíggjarligu støðu pr. 31. desember 2016 og og av úrslitinum av virksemi

Ítróttasambandsins  fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2016.

Ársroknskapurin verður lagdur fyri ársaðalfundin við tilmæli um góðkenning.

Tórshavn, tann 29. apríl 2017

Starvsnevnd

Elin Heðinsdóttir Joensen Jon Hestoy John Kjær
forseti varaforseti nevndarlimur

Sigurd Rasmussen Schandorff Vang
nevndarlimur nevndarlimur

Ítróttasamband Føroya · Ársroknskapur fyri 2016 1
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Átekning frá óheftum grannskoðara

Til limafeløg Ítróttasambandsins

Átekning til ársroknskapin

Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá Ítróttasambandi Føroya fyri roknskaparárið 1. januar - 31.

desember 2016,  við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu, frágreiðing um eginogn og

notum. Ársroknskapurin er gjørdur samsvarandi viðtøkunum um uppseting av ársroknskapinum.

Ábyrgd hjá starvsnevndini av ársroknskapinum

Starvsnevndin hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við

viðtøkunum um uppseting av ársroknskapinum. Starvsnevndin hevur harumframt ábyrgdina av innanhýsis

eftirlitinum, ið stjórnin metir skal til fyri at ársroknskapur kann gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun

til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum.

Ábyrgd grannskoðarans

Okkara ábyrgd er, við støði í grannskoðanini, at gera eina niðurstøðu um ársroknskapin. Vit hava

grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og eftir øðrum ásetingum í føroysku

grannskoðanarlóggávuni. Hetta krevur, at vit halda tey etisku krøvini og leggja til rættis og grannskoða fyri

at fáa grundaða vissu fyri, at tað ikki eru týðandi skeivleikar í ársroknskapinum.

Grannskoðanin ber í sær, at gjørd verða tey grannskoðanararbeiði, sum skulu til fyri at fáa

grannskoðanarprógv fyri upphæddum og upplýsingum í ársroknskapinum.  Grannskoðarin metir um, hvat

arbeiði skal gerast, herundir metir hann um vandan fyri týðandi skeivleikum í  ársroknskapinum, uttan mun

til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Í váðametingini hevur grannskoðarin eisini innanhýsis

eftirlitið í huga, ið skal til fyri at ÍSF kann gera ein ársroknskap, sum gevur eina rættvísandi mynd. Hetta

verður gjørt fyri at leggja  grannskoðanina til rættis eftir umstøðunum og ikki fyri at gera eina niðurstøðu

um dygdina á innanhýsis eftirlitinum. Grannskoðanin ber eisini í sær, at mett verður um

roknskaparhátturin, sum starvsnevndin nýtir, er hóskandi, um tær roknskaparligu metingar, sum stjórnin

hevur gjørt eru rímiligar, og hvussu ársroknskapurin sum heild er gjørdur.

Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera grundarlag undir okkara

niðurstøðu.

Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni.

Ítróttasamband Føroya · Ársroknskapur fyri 2016 2

Átekning frá óheftum grannskoðara

Niðurstøða

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av  ognum, skyldum og fíggjarligu

støðu pr. 31. desember 2016 og av úrslitinum av virksemi Ítróttarsambandsins í roknskaparárinum 1. januar

- 31. desember 2016 samsvarandi viðtøkunum um uppseting av ársroknskapinum

Tórshavn, tann 29. apríl 2017

P/F Januar
løggilt grannskoðanarvirki

Jógvan Amonsson
statsaut. revisor

Ítróttasamband Føroya · Ársroknskapur fyri 2016 3



1939
46 47Ítróttasamband FøroyaÁrsfrágreiðing 2016-2017

Nýttur roknskaparháttur

Ársroknskapurin fyri Ítróttasamband Føroya er greiddur samsvarandi viðtøkunum um uppseting av

ársroknskapinum. Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur, í mun til undanfarna ár. 

Alment um innrokning og virðisáseting

Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar í stigum, so hvørt tær verða vunnar. Sama er galdandi

fyri virðisjavning á fíggjarligum ognum og skyldum. Í rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir kostnaðir

innroknaðir, herí avskrivingar, niðurskrivingar, avsettar skyldur og afturføringar, sum fylgja  av broyttum

roknskaparligum metingum av upphæddum, ið áður hava verið innroknaðar í rakstrarroknskapin.

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini geva felagnum fíggjarligar

fyrimunir, og virðini kunnu ásetast álítandi.

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í framtíðini taka fíggjarligar fyrimunir úr

felagnum, og virðini kunnu ásetast álítandi.

Við fyrstu innrokning verða ognir og skyldur virðisásettar til útveganarvirði. Síðani verða ognir og skyldur

virðisásettar, sum greitt er frá niðanfyri um einstøku roknskaparpostarnar.

Ávísar fíggjarligar ognir og skyldur verða virðisásettar til amortiserað útveganarvirði, har ein støðug effektiv

renta verður innroknað yvir tíðarskeiðið. Amortiserað útveganarvirði verður uppgjørt sum upprunaligt

útveganarvirði frádrigið møguligan avdrátt, umframt ískoyti/frádrátt av akkumuleraðu amortiseringini av

muninum millum útveganarvirði og áljóðandi virði. Á henda hátt verður kurstap og kursvinningur býttur á

ogn og skuld yvir tíðarskeiðið.

Innrokningar og virðisásetingar taka hædd fyri tapum og váðum,  ið vóru væntað við roknskaparlok, sum

síðani eru sannað ella avsannað innan ársfrásøgnin verður løgd fram.

Umrokning av fremmandum gjaldoyra

Handlar í fremmandum gjaldoyra verða umroknaðir til kursin, sum er galdandi á handilsdegnum.

Gjaldoyramunir, millum handilsdagin og gjaldsdagin, verða innroknaðir í rakstrarroknskapin undir

fíggjarpostum.

Áogn, skuld og aðrir peningaligir postar í fremmandum gjaldoyra, sum ikki eru avroknaðir við

roknskaparlok, verða innroknaðir til gjaldoyrakursin við roknskaparlok. Munurin millum gjaldoyrakursin við

roknskaparlok og kursin, ið var galdandi á upptøkudegnum, verður innroknaður í rakstrarroknskapin undir

fíggjarligum inntøkum og kostnaðum.

Rakstrarroknskapur

Inntøkur

Inntøkan er allur játtaður og útgoldin stuðul og aðrar sáttmálatengdar inntøkur í árinum.
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Nýttur roknskaparháttur

Kostnaður

Ítróttasamband Føroya er ikki meirvirðisgjaldsskrásett. Allir kostnaðir eru tí íroknaðir MVG.

Rakstrarkostnaður fevnir um allan kostnað, sum knýtir seg til høvuðsraksturin hjá Ítróttasambandi Føroya.

Fyrisitingarkostnaður

Fyrisitingarkostnaður fevnir um kostnað, sum knýtir seg til umsitingina av Ítróttasambandi Føroya, herundir

avskrivingar v.m., sum ikki knýtir seg til høvuðsraksturin. 

Starvsfólkakostnaður

Starvsfólkakostnaður fevnir um allan kostnað, sum stendst av at hava fólk í starvi. Tað er lønar- og

eftirlønarkostnaður og øll sosial gjøld.

Fíggjarligir postar

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir eru rentuinntøkur og rentukostnaður, ásannaður og óásannaður

kursvinningur og kurstap viðvíkjandi virðisbrøvum, skuld og handil í fremmandum gjaldoyra, amortisering

av fíggjarligum ognum og skyldum, umframt rentutilskriving av skyldugum skatti. Fíggjarligar inntøkur og

kostnaðir verða innroknaðir við teimum upphæddum, sum viðvíkja roknskaparárinum.

Fíggjarstøðan

Materiell støðisogn

Grundøki og bygningar, umframt onnur útgerð, rakstrargøgn og innbúgv verða tikin við til útveganarvirði,

frádrigið akkumuleraðar avskrivingar og niðurskrivingar. Grundøki verða ikki avskrivað.

Avskrivingargrundarlagið er útveganarvirði við væntaðum restvirði eftir lokna nýtslutíð frádrignum.

Útveganarvirðið er keypsprísurin, umframt kostnað, ið beinleiðis er knýttur at ognini, til hon er klár at taka í

nýtslu. 

Tær linjeru avskrivingarnar eru grundaðar á fylgjandi metingar av væntaðu livitíðini og restvirðunum:

Livitíð Restvirðið

Bygningar 30  ár 20 %

Onnur tól, rakstrargøgn og innbúgv 5  ár 0-20 %

Smáamboð við útveganarvirði undir 20 t.kr. verða útreiðsluførd í útveganarárinum.

Vinningur ella tap við at avhenda materiella støðisogn verða uppgjørd sum munurin millum søluprís og

roknskaparliga virðið á søludegnum, frádrigið sølukostnað. Vinningur ella tap verður innroknað í rakstrar-

roknskapin undir avskrivingum.
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Nýttur roknskaparháttur

Áogn

Áogn verður virðisásett til amortiserað útveganarvirði, sum vanliga svarar til áljóðandi virði. Niðurskrivað

verður til nettorealisiónsvirðið fyri at standa ímóti møguligum tapi.

Skuld

Fíggjarlig skuld verður innroknað sum lántøka til útveganarvirði, svarandi til móttiknu upphæddina eftir

frádrignan handilskostnað. Eftirfylgjandi tíðarskeið verður fíggjarlig skuld innroknað til amortiserað

útveganarvirði, sum svarar til kapitaliseraða virðið við effektivu rentuni, soleiðis at munurin, millum

móttiknu upphæddina og áljóðandi virðið, verður innroknaður í rakstrarroknskapin yvir lánitíðarskeiðið.

Onnur skuld, sum fevnir um vøru- og tænastuskuld, onnur skuld, verða tiknar við til amortiserað

útveganarvirði, sum vanliga er áljóðandi virði.
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Rakstrarroknskapur 1. januar - 31. desember

Nota 2016 2015

1 Stuðul frá landskassanum 7.550.000 7.150.000

Stuðul til úrvalsítrótt 800.000 800.000

Ítróttavedding 8.090.000 7.746.000

2 Inntøkur, Oyggjaleikir 0 2.306.601

Aðrar inntøkur 81.477 13.151

Inntøkur tilsamans 16.521.477 18.015.752

Flutningur av ítróttarfólki (SSL) -660.900 -807.896

Trygging av ítróttafólki -450.000 -450.000

3 Rakstur, Oyggjaleikir 0 -2.669.544

4 Fyrisiting -313.542 -197.225

5 Felagsrakstur -163.722 -212.987

6 Kostnaður -663.265 -813.576

7 Umsiting av ÍSF húsinum -280.647 -202.905

8 Starvsfólkakostnaður -949.421 -1.005.830

Kostnaður tilsamans -3.481.497 -6.359.963

9 Stuðul til sersambond -11.040.000 -9.200.878

10 Altjóða puljan 0 -1.199.999

11 Stuðul, úrvalsítróttur -800.000 -800.000

Stuðul tilsamans -11.840.000 -11.200.877

Úrslit áðrenn av- og niðurskrivingar 1.199.980 454.912

Avskrivingar av áogn -106.650 0

Avskrivingar -90.334 -90.334

Rakstrarúrslit 1.002.996 364.578

Rentur (netto) 10.563 17.052

Ársúrslit 1.013.559 381.630

Uppskot til býti av ársúrsliti:

Flutt úrslit 1.013.559 381.630

Býtt tilsamans 1.013.559 381.630
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Fíggjarstøða 31. desember

OGN

Nota 2016 2015

Støðisogn

12 ÍSF-Húsið 1.571.760 1.662.094

Materiell støðisogn tilsamans 1.571.760 1.662.094

Partabrøv - Sp/f Ítróttarvedding (nom. kr. 50.000) 50.000 50.000

Fíggjarlig støðisogn tilsamans 50.000 50.000

Støðisogn tilsamans 1.621.760 1.712.094

Ogn í umferð

13 Vøru- og tænastuáogn 26.973 118.050

Millumrokning við ser- og deildarsambond 181.391 0

Áogn tilsamans 208.364 118.050

14 Tøkur peningur 7.617.497 6.819.890

Ogn í umferð tilsamans 7.825.861 6.937.940

OGN TILSAMANS 9.447.621 8.650.034
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Fíggjarstøða 31. desember

SKYLDUR

Nota 2016 2015

Eginogn

Tiltaksgrunnur fyri uppskrivingum 1.758.841 1.758.841

15 Flutt úrslit 6.213.678 5.200.119

Eginogn tilsamans 7.972.519 6.958.960

Skuld

Vøru- og tænastuskuld 157.392 278.758

Millumrokning við ser- og deildarsambond 0 218.606

Tíðaravmarkingar Oyggjaleikir 2019 250.000 250.000

Tíðaravmarkingar Oyggjaleikir 2017 250.000 0

Avsettur partur av Úrvalsítrótti 687.710 913.710

Tíðaravmarkingar (nýtt ÍSF hús) 130.000 30.000

Stuttfreistað skuld tilsamans 1.475.102 1.691.074

Skuld tilsamans 1.475.102 1.691.074

SKYLDUR TILSAMANS 9.447.621 8.650.034
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Notur

2016 2015

1. Stuðul frá landskassanum

Landskassastuðul 7.550.000 5.950.000

Altjóða puljan 0 1.200.000

7.550.000 7.150.000

2. Inntøkur, Oyggjaleikir

Inntøkur frá luttakarum 0 1.915.907

Stuðul frá MMR 0 250.000

Stuðulsinntøkur 0 150.000

Annar kostnaður 0 -9.306

0 2.306.601

3. Rakstur, Oyggjaleikir

Ferðing og uppihald 0 2.426.638

Búnar 0 137.856

Luttøkugjald IGA 0 97.978

Fyrisitingarkostnaður 0 7.072

0 2.669.544

4. Fyrisitingarkostnaður

Skrivstovuhald 39.646 45.457

Roknskapar- og bókhaldshjálp 17.000 40.800

Konsulenthjálp 12.500 32.250

Grannskoðan og sakførarahjálp 114.142 57.754

Fyrireiking til bygging av nýggjum ÍSF húsi 111.309 0

Heimasíða 18.945 20.964

313.542 197.225
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Notur

2016 2015

5. Felagsrakstur

Annar kostnaður 2.813 0

Limagjald til felagsskapir 16.341 10.238

Pappír og prent 0 9.050

Telefon og internet 56.338 75.464

Postgjald 918 433

Útvegan av EDV og skrivstovuútgerð 46.041 64.512

Gávur og graveringar 41.271 53.290

163.722 212.987

6. Kostnaður

Tryggingar av starvsfólki 18.560 11.870

Stjórnar- og aðalfundir 44.510 37.632

Felagstiltøk 42.945 121.758

Skeið og ráðstevnir 70.087 51.857

Starvsnevndarfundir 8.747 2.631

Oyggjaleikir 201.845 22.931

Altjóða nevndararbeiði 0 13.167

Umboðan v.m. 35.926 34.995

Askur 180 281.877

Ferðing og koyring 10.023 34.801

Doping royndir, fundir v.m. 152.069 4.735

Norðurlandafundir 69.735 60.243

Norðurlendskt samstarv 7.184 51.347

Ítróttasavnið 851 0

ONF (Olympisk Nevnd Føroya) 603 83.732

663.265 813.576
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Notur

2016 2015

7. Umsiting av ÍSF húsinum

Vaktarhald 18.500 0

Ljós og hiti 54.825 61.603

Brunatrygging 9.769 8.694

Umvæling og viðlíkahald 79.949 64.875

Reingerð 117.604 67.733

280.647 202.905

8. Starvsfólkakostnaður

Lønir, fyrisiting 843.438 827.191

Aðrar lønir 29.800 29.800

Lønarendurgjøld, starvsnevnd 40.500 117.875

Lógarásett gjøld 35.683 30.964

949.421 1.005.830

9. Stuðul til sersambond

Fótbóltssambandið 1.320.384 1.167.038

Hondbóltssambandið 1.233.400 975.240

Flogbóltssambandið 1.131.745 965.240

Róðrarsambandið 634.776 510.760

Fimleikasambandið 821.926 614.600

Ítróttasamband fyri Brekað 535.209 392.840

Svimjisambandið 933.768 799.480

Judosambandið 476.096 392.840

Badmintonsambandið 638.987 510.760

Borðtennissambandið 477.786 392.840

Sambandið Fyri Súkkling og Triathlon 435.482 345.000

Frælsur Ítróttur Føroya 568.388 464.760

Deilds. nýstovnaður ítróttur 547.799 454.480

Ríðisambandið 439.033 345.000

Bogaskjótisambandið 420.170 345.000

Skjótisambandið 425.051 345.000

Altjóða nevndararbeiði 0 30.000

Úrvalsítróttur 0 150.000

11.040.000 9.200.878
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Notur

2016 2015

10. Altjóða puljan

Hondbóltsambandið 0 305.797

Flogbóltsambandið 0 113.706

Fimleikasambandið 0 424.392

Ítróttarsamband fyri brekað 0 90.675

Svimjisambandið 0 112.801

Judosambandið 0 33.503

Badmintonsambandið 0 32.524

Borðtennissambandið 0 40.789

Skjótisambandið 0 19.267

Bogaskjótisambandið 0 20.870

Ríðisambandið 0 5.675

0 1.199.999

11. Stuðul, úrvalsítróttur

Afturflutt avseting -437.000 -209.500

ÍSB 130.500 117.500

Svimjisambandið 790.500 431.000

Frælsur Ítróttur 166.000 241.000

Súkling og triathlon 150.000 220.000

800.000 800.000
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Notur

12. Materiell støðisogn

ÍSF-Húsið

Kostprísur primo 2.279.043

Kostprísur ultimo 2.279.043

Uppskrivingar primo 1.758.841

Uppskrivingar ultimo 1.758.841

Av- og niðurskrivingar primo 2.375.790

Avskrivingar í árinum 90.334

Av- og niðurskrivingar ultimo 2.466.124

Roknskaparligt virði ultimo 1.571.760

13. Vøru- og tænastuáogn

Vøru- og tænastuáogn 126.973 218.050

Avseting móti tapi -100.000 -100.000

26.973 118.050

31/12 2016 31/12 2015

14. Tøkur peningur

Tøkur peningur hjá ÍSF 6.929.787 5.906.180

Tøkur peniningur hjá Úrval 687.710 913.710

7.617.497 6.819.890

15. Flutt úrslit

Flutt úrslit primo 5.200.119 4.818.489

Fluttur vinningur ella hall í árinum 1.013.559 381.630

6.213.678 5.200.119
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