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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!

AÐALFUNDUR
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NEVNDARYVIRLIT FORMANSFRÁGREIÐING

Men hóast tey flestu hava ovmikið at gera, er tað 
hvønn dag ein stórur hópur av føroyingum, sum í 
øllum veðri, í øllum umstøðum og í øllum rokinum av 
øðrum gerningum, kortini fer frá húsum – og nýtir 
sína tíð til okkara mongu ítróttarfólk. 

Tað eru fólk í umsitingunum og formans skap
unum í feløgum, tað eru venjarar og hjálparfólk, tað 
eru vaktir og eftirlitsfólk, tað eru reingerarfólk og 
kaffi bryggjarar – og nógv, nógv onnur, sum nýta sína 
tíð til ítróttin. 

Ikki tí tey hava ovmikið av tíð – men tí tey hava 
hjartalag til at traðka til, har tørvur er. 

Og samanumtikið eru øll hesi mongu sjálvbodnu 
størsta orsøkin til, at okkara ríka ítróttarlív yvirhøvur 
letur seg gera.

Tað ynskja vit at viðurkenna. 
Tí fara vit seinni í dag at heiðra ein av hesum 

mongu sjálvbodnu føroyingunum, sum brúka sína 
tíð í føroyskum ítróttarhøpi. Tað gera vit við at lata 
heiðursskjal Poul E. Petersens.

Heiðursskjal Poul E. Petersens
Poul E. Petersen – vanliga nevndur Ítróttarpoul – var 
ítróttarlærari, ráðgevi, rithøvundur og fyrsti for
mað urin í ÍSF. Hann livdi frá 19011977 og var kendur 
fyri at virka til frama fyri fjøldina og allar ítróttar
greinar. Hann hevur havt ómetaliga stóran týdning 
fyri allan tann føroyska ítróttin.

Heiðursskjal Poul E. Petersens er ikki nýtt – tað 
var fyrstu ferð latið í 2001, men eftir nøkur ár datt 
tað niðurfyri aftur. 

Nú taka vit gamla táttin upp aftur. 
Vit halda, at góða hjartalagið og stóra arbeiðið hjá 

okkara eldsálum er vert at dvølja við. Tí hava vit heitt 
á sersambond, feløg og einstaklingar um at tilnevna 
eldsálir í teirra nærumhvørvi. Á henda hátt náa vit 
so langt út um landið, sum gjørligt. Tað trupla við at 
skula heiðra sjálvbodnu eldsálirnar er jú, at hesi fólk
ini ofta arbeiða aftanfyri pallin. Tað eru sjáldan hesi 
fólkini, ið stíga fram, men taka heldur tungu tøkini, 
so onnur kunnu skína á vallum og í hallum kring alt 
landið. 

Uttan hesa sjálvbodnu hjálpina bar als ikki til.

»Sjálvboðin hava ikki 
neyðturviliga tíðina 
til tað – tey hava bara 
hjartalagið til tað«
Soleiðis ljóðar eitt kent sitat – og tað er 
so púra rætt. Tí vit renna øll aftaná tíðini 
og royna at fáa hana at strekkja so væl, 
sum gjørligt – til alt tað, vit skulu náa
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Aktivitetur í menningarsambondunum
Tað er ein sannroynd, at flestallar nýstovnaðar 
ítróttar greinar eisini dúva uppá sjálvboðið arbeiði. 

Í hesum sambandi hevur tað roynst sera væl, at 
Deildar sambandið fyri nýstovnaðan ítrótt – DSNÍ – 
varð umskipað til menningarsambond.

Menningarsambondini, sum nú eru átta í tali, sam
starva tætt við umsitingina í ÍSF, her tey kunnu fáa 
ráð og vegleiðing, umframt at kunna gera sær dælt 
av orkuni og vitanini í umsitingini. 

Menningarsambondini eru ætlað sum fyrsta stigið 
á vegnum til at gerast sersamband. 

Bæði tey nýggjastu menningarsambondini um
boða ítróttargreinar, sum eru í stórum vøkstri í 
Føroyum. 

Annað er fyri taekwondo, har stóra tilgongdin 
hevur verið merkisverd seinastu árini, hóast tað enn 
bara er eitt felag. 

Hitt er menningarfelagið fyri boksing, sum eisini 
er ein ítróttargrein við vaksandi áhuga millum bæði 
børn og vaksin. 

Eisini menningarsambandið fyri kurvabólt ger 
eitt stórt arbeiði. Á triðja ári hava tey nú havt lands
kapping, og í 2018 eisini fyri kvinnur. Eisini kurva
bólturin er í menning.

Felags fyri hesi ítróttarfeløgini og menningar sam
bondini er, at tað er tað sjálvbodna arbeiðið, sum 
veruliga munar. 

Oyggjaleikir 2017
Seinasta summar luttóku Føroyar á oyggjaleikunum 
í Gotlandi. 

Tað var ein stórur ítróttarhópur, sum marsjeraði 
framvið eyðkenda gamla býarmúrinum í Visby, tá 
oyggjaleikirnir á Gotlandi vórðu settir. 

Og tað var ikki bara ein stórur hópur – tað var 
eisini ein sera væl upplagdur hópur.

Endaliga úrslitið var, at Føroyar samanlagt 
gjørdust nummar 2  eftir Isle of Man.

Tilsamans vunnu føroysku ítróttarfólkini 30 gull, 
27 silvur og 30 bronzuheiðursmerki heim við.

Hetta er størsta heiðursmerkjatalið, Føroyar 
nakran tíð hava fingið.

Umframt tey mongu heiðursmerkini í bæði ein
stak linga og liðkappingum, vunnu vit eisini eina aðra 
sera týðandi medalju – nevniliga tann sonevnda Bo 
Frykenstam Fair Play Prísin.

Hetta er ein prísur, har øll luttakandi londini verða 
biðin um at atkvøða fyri tí oyggjalandinum, sum 
hevur víst størstan postitivitet og yvirskot bæði á 
og uttanfyri vøllin. 

Meiri enn ein triðingur av innkomnu atkvøðunum 
peikaðu á Føroyar. 

Hetta er sanniliga eisini eitt heiðursmerki, vit eiga 
at vera errin av – bæði vit, sum vara av ítróttar fólk
unum, íðkararnir sjálvir og eisini áskoðararnir, sum 
somu leiðis eiga sín part av æruni. 

Og sum eg nevndi í ólavsøkurøðuni, sum mær 
untist at halda í fjør, vænti eg, at góði føroyski 
ítróttar andin er væl forankraður í tí hugburði og í tí 
stóra stuðli, sum okkara ítróttarfólk dagliga merkja 
frá teimum sjálvbodnu kring landið alt.

Oyggjaleikir til Føroya
Hesum jaliga hugburðinum og stóra stuðlinum frá 
teimum sjálvbodnu fara vit heilt víst eisini at hava 
tørv á, tá vit aftur fara at halda oyggjaleikirnar í 
Føroyum. 

Á Gotlandi gjørdu vit eitt stórt arbeiði fyri at gera 
púra greitt, at vit veruliga ynskja at verða vertir fyri 
leikunum aftur so skjótt, sum til ber. 

Sannlíkt verður tað kortini ikki fyrr enn í 2029.
Vit merktu, at tey, ið taka avgerð um, hvar leikirnir 

skulu vera, ikki vóru serliga fegin um, at Føroyar 
søgdu vertsleiklutin í 2019 frá okkum aftur.

Hendan avgerðin tykist nú vera eitt haft um 
beinið á okkum, og hóast vit høvdu ynskt at fingið 
leikirnar aftur hendanvegin skjótast gjørligt, tykist 
tað ikki møguligt fyrr enn í 2029. 

Vit mugu tó ásanna, at vit í hesum sambandi hava 
eitt fyrimyndarligt samstarv við almennu myndug
leikarar, sum gera nógv fyri at tryggja okkum 
leikirnar aftur. 

At vit hava fingið 33 atkvøður fyri einum lands
kassa veðhaldi er bara eitt tekin um hetta.

Fyri at kunna gerast vertstjóð krevst nevniliga ein 
fíggjar lig trygd á 10 milliónir krónur, og hesa trygdina 
hevur ein samd tingmanning atkvøtt fyri at veita 
okkum. 

Hetta hevur við sær, at fíggjarligu viðurskiftini eru 
100% í lagi, nú vit søkja um at fáa leikirnar hendan
vegin aftur í seinasta lagi 2029 – 40 ár eftir, at teir 
seinast vóru i Føroyum.

Vit hava tó boðað Oyggjaleikanevndini frá, at 
vit eisini eru klár fyri 2029, um tað skuldi verðið 
møguligt – til dømis um onkur av komandi verts
tjóðunum av onkrari orsøk skuldi sagt leikirnar frá 
sær aftur.

IOC viðurkenning
Men at fáa oyggjaleikirnar til Føroya aftur er ikki 
einasta stigið í mun til altjóða kappingar. 

ÍSF er nevniliga eisini farið undir eina drúgva til
gongd fyri at fáa viðurkenning frá altjóða olympisku 
nevnini, IOC, soleiðis, at okkara íðkarar kunnu luttaka 
í øllum altjóða kappingum undir Merkinum.

Í hesum sambandi er avtala gjørd við ensku ráð
gevingar fyritøkuna, Vero Com, sum hevur sergrein 

í at hjálpa við umsóknum av slíkum slagi. Teir sendu 
fyrstu kunningina um tilgongdina út 8. mars í 2018. 
Tað var gjørt á einum tíðindafundi, har nógvir 
ítróttar áhugaðir miðlar vóru til staðar. 

Síðani 1975 hava vit roynt at fingið viðurkenning 
frá IOC, og nýggja verkætlanin byggir víðari á 
undan farnar royndir. 

Eisini í hesum málinum bakkar politiska skipanin 
okkum upp og stuðlar okkum. 

IOC viðurkenningin hevur so stóran týdning, tí 
hon letur upp fyri, at tær 14 greinarnar, sum ikki 
hava limaskap í altjóða ítróttarsambondum, kunnu 
fáa tað. 

Við limaskapi í altjóða ítróttarsambondum verður 
møguligt at kunna luttaka á altjóða stigi – til dømis 
HM og EM kappingum  undir Merkinum. 

Hetta er eitt tungt og drúgt tak, men vit halda á, 
inn til tað eydnast. 

Hóast tað krevur nógva orku hjá ÍSF, meta vit 
tað avgjørt vera stríðið vert, um okkara ítróttarfólk 
kunnu luttaka í altjóða kappingum sum føroyingar. 

Reinur ítróttur 
Somuleiðis hava vit sett hart inn ímóti doping – 
millum annað við útbúgva fimm dopingeftirlitsfólk. 

Áður hevur Antidoping Danmark staðið fyri 
hesum royndunum, men tað hevur havt við sær, at 
arbeiðið ikki hevur verið nóg støðugt.

Føroysku dopingeftirlitsfólkini kunnu nú taka 
hesar royndirnar, og tað fegnast ÍSF stórliga um.

Í 2017 vórðu 42 royndir tiknar av føroyskum 
ítrótta fólki, og allar royndirnar vóru negativar.

Ein av mongu virkisfýsnu føroyingunum, sum hava 
nýtt nógva tíð og orku til ítróttin, er Svenning 
Reinert Petersen. Í eitt mannaminni hevur hann 
fingist við ross og ríðing, og fyri sítt drúgva 
arbeiði varð hann tí í 2017 heiðraður við gullnál.
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Í februar varð skipað fyri verkstovu fyri øllum 
ser sam bondunum í ÍSF, og tá varð eisini hildin 
ein almennur fyrilestur, har millum annað fólk úr 
Antidoping Danmark luttóku.

Hetta er eitt týdningarmikið øki, sum vit støðugt 
eiga at viðgera og halda við líka. 

Tiltøk í Føroyum
Men orkan hjá ÍSF er ikki bara brúkt til altjóða tiltøk. 
Eisini í Føroyum hava vit lagt stóra orku – og aftur 
snýr tað seg í stóran mun um sjálvbodnar eldsálir, 
sum engagera seg. 

ÍSF hevur nevniliga skipað fyri evniskvøldum og 
skeiðum, umframt kunningarkvøldum um ÍSF. 

•	 TEMAKVØLD
Vit hava skipað fyri fleiri temakvøldum til dømis 
um doping, ítróttarsálarfrøði og astma. 
Hesi temakvøldini hava verið sera áhugaverd og 
viðkomandi, og vit ásanna, at tørvurin á slíkari 
vitanardeiling er stórur. Hetta er tí nakað, sum vit 
bæði eiga og ætla at halda fram við.

•	 ÍSF	Á	FERÐ
ÍSF er eisini farið á kunningarferð kring landið. 
Higar til hava vit verið í Klaksvík, Runavík og 
Vágum fyri at kunna um okkara arbeiði, og 
ætlanin er at koma runt til restina av landinum í 
ár. 
Hendan kunningarferðin er ætlað nevndarlimum 
og ábyrgdarfólkum í ítróttafeløgunum kring alt 
landið. 
Evnini, sum hava verið viðgjørd, eru til dømis:
Bygnaðurin í ÍSF, skattaviðurskifti hjá ítrótta
feløgum, doping, tryggingarviðurskifti, rúsdrekka 
og rús evnapolitikkur, skeiðsvirksemi og etisku 
leið reglurnar – her hevur serliga verið lagdur 
stórur dentur á nýggja kunnandi faldaran, sum 
vit hava latið gjørt í arbeiðinum fyri at fyri byrgja 
kyns ligari misnýtslu av børnum innan ítrótt. 

Venjaraskeið
Fleiri venjaraskeið hava verið, tí vit meta tað av al
stórum týdningi, at tey sjálvbodnu fólkini, sum brúka 
so nógv av sínari tíð uppá ítróttarfólk og ítróttar
spírar, eru tilvitað um, júst hvat tey gera, hvussu tey 
gera og hví tey gera tað, tey gera. Hetta er bæði fyri 
at tryggja íðkarunum eina hægri góðsku á venjing
unum, men eisini fyri at tryggja eina meiri javna 
góðsku á venjingunum millum tey ymsu tilboðini. 

105 nýggir venjarar eru klaktir seinastu tíðina á 
skeið num ”venjari 1”, og vit fegnast stórliga um góðu 
undir tøkuna. 

Vit eru nú farin undir framhaldandi skeiðið ”venjari 
2”, har undirtøkan eisini vísir seg vera góð. 

Altjóða kappingar í Føroyum
Í 2017 var stuðulin, sum varð latin til at halda altjóða 
kappingar í Føroyum, 500.000 kr.

Hesin stuðulin er heilt víst við til at geva sersam
bondunum árræði til at skipa fyri altjóða kappingum 
í Føroyum.

Í 2017 varð stuðulin býttur ímillum NEC kappingina 
í fimleiki og kappingarnar fyri ávikavist Alandslið hjá 
monnum og A21 landslið hjá monnum í hondbólti.

Sama upphædd er játtað í 2018.
Tað er positivt á so nógvar hættir, at føroyskar 

ítróttargreinar í vaksandi mun nú hætta sær undir at 
halda altjóða kappingar í Føroyum.

Tað skapar virðismiklar fyriskipanarroyndir í 
Føroyum, tað er gott fyri okkara ítróttarfólk at 
royna seg á altjóða stigi á heimavølli og tað gevur 
før oyska ítróttinum nógva góða umrøðu – bæði 
innan lands og uttanlands.

Nógv og góð umrøða er týdningarmikil í okkara 
roynd at fáa IOC góðkenningina. Vit meta, at meiri 
umrøðu vit fáa, betri møguleika hava vit hjá IOC. 

Hartil er tað positivt fyri Føroyar sum ferða vinnu
tjóð, at ítrótturin megnar at draga ferðafólk henda
veg uttanfyri háárstíðina – hetta hevur Visit Faroe 
Islands eisini viðurkent. 

Áræðið tykist smitta, og áhugin fyri at taka 
altjóða kappingar heim til Føroya er stútt vaksandi.

Norðurlandafundur í Føroyum
Eins og fleiri av sersambondunum hevur ÍSF eisini 
verið altjóða vertur í farna árinum. 

8. og 9. september var ein sera væleydnaður 
norður landafundur hildin í Føroyum.

Við vóru umboð fyri ítróttarsambondini í Norður
londum, og fundurin kom til fylgjandi niðurstøður:

Norðurlond skulu gerast tey fyrstu í heiminum, 
sum samstarva um sonevnda matchfixing – til dømis 
við at áseta somu revsingar. 

Ein arbeiðsbólkur varð hartil settur, sum á fund
inum í 2018 skal geva frágreiðing um hvussu norður
lendsku ítróttarsambondini við samstarvi best 
kunnu berjast ímóti matchfixing.

Eisini var samtykt at kanna møguleikarnar fyri 
felags ítróttargransking. Eitt tilmæli um hetta verður 
somu leiðis lagt fram á fundinum seinni í ár. 

Avrátt var, at Danmark skal standa fyri arbeið
inum at skipa ein felags, norðurlendskan kalendara, 
har fundir, ráðstevnur og annað, sum kann verða 
relevant fyri Norðurlandasambandið og ítróttar sam
bondini í ymsu londunum sær, er sett inn.

Hartil var gjørt av, at øll Norðurlond skulu leggja 
størri áherðslu á javnstøðu innan ítróttin.

At enda var týdningurin av at hyggja at Norður
lendskum ítrótti í einum langtíðarperspektivi eisini 
umrøddur. 

Úrval
Í 2017 høvdu vit á fyrsta sinni ein tíðindafund í sam
bandi við, at stuðulin til Úrval varð latin. Tá varð so 
almanna kunngjørt, hvør fekk stuðul.

Ítróttarfólkini, sum fingu stuðul (ella umboð fyri 
tey), ÍSF, úrvalsnevndin, landsstýriskvinnan í Menta
málum, umframt fleiri miðlar vóru til staðar á fund
inum, sum eisini varð sendur beinleiðis á Rás2. 

Hetta eydnaðist sera væl, og hetta var eisini ein 
góður møguleiki at seta fokus á møguleikan hjá ser
sambondunum at søkja um Úrvalsstuðul fyri síni 
evnaríku ítróttarfólk.

Endamálið við Úrvali er at menna og stuðla ser
liga evnaríkum og ágrýtnum ítróttarfólkum, sum 

kunnu gerast úrvalsítróttafólk, og gera tað møguligt 
hjá úrvalsítróttafólki at sameina ítrótt, útbúgving og 
arbeiði. 

Hetta er fimta árið, at Úrval letur stuðul. Í 2018 
varð latin íalt 1 millión krónur, sum varð býtt ímillum 
frælsan ítrótt (130.000 kr), svimjing (725.000 kr), 
hond bólt (100.000 kr) og súkkling (80.000 kr). 
Stuðulin varð latin bæði bólkum og einstaklingum.

Til ber at søkja um Úrvalsstuðul úr trimum 
bólkum. Í bólki 1 er talan um ítróttarfólk, sum eru 
í heims elituni í síni ítróttargrein. Í bólki 2 er talan 
um ítróttar fólk, sum eru í topp fimm í NM ella topp 
trý í NJM. Bólkur 3 er ætlaður sum stuðul til ymisk 
projekt við ungum ítróttafólki. 

Treytin fyri at søkja um stuðul er, at ítróttar
greinin er ein OLítróttargrein.

Síðani seinasta aðalfund
Á seinasta fundi var aðalskrivarin júst settur í starv. 
Tað var eitt stórt stig at dagføra skrivstovuna og 
seta ein aðalskrivara fulla tíð, men tað hevur víst seg 
at vera sera væleydnað. Skrivstovan fungerar væl 
og miðjað verður støðugt ímóti at fáa í lag enn betri 
samstarv við ser og menningarsambondini. 

Á seinasta aðalfundi vóru allar lógirnar dagførdar 
fyri fyrstuferð síðani 2014 – og tað vóru rættiliga 
stórar og umfatandi dagføringar, sum tó tykjast 
fungera sera væl.

Opinleiki
Ein onnur broyting, sum verður sett í verk frá 2018, 
um so er, at aðalfundurin góðkennir hana, er, at 
rokn skapirnir hjá øllum sersambondunum verða 
almanna kunngjørdir á heimasíðuni hjá ÍSF.

Vit meta, at tað á fleiri hættir er ein fyrimunur, 
at roknskapirnir eru lætt atkomuligir og savnaðir 
á einum stað – men størsti fyrimunurin er tann 
opinleikin, sum hetta hevur við sær.

Nýggi kunnandi faldarin, ið snýr seg um, hvussu 
vit kunnu fyribyrgja kynsligari mis nýtslu av 
børnum innan ítróttin, er sendur øllum ser sam
bondum og ítróttarfeløgum – og hann liggur eisini 
á heima síðuni hjá ÍSF undir Kunnandi tilfar.

1

TANN 
ÓHOYRDI 

ÁGANGURIN
Kynsligur ágangur í føroysku 
ítrótta feløgunum er kanska ikki 
tað mest hugaliga evnið at viðgera. 
Tað er tó ein sannroynd, at slíkur 
ágangur móti børnum og ungum 
kann koma fyri í øllum feløgum. 
Hóast vit sum ítróttarleiðarar hava 
ilt við at trúgva, at slíkt hendir í 
okkara egna felagi, so mugu vit 
vera opin fyri, at kynsligur ágangur 
tíverri kann koma fyri í øllum 
feløgum, og at tað tí er partur av 
okkara ábyrgd at verja børn og 
ung móti slíkum ágangi. 

Ítróttarsamband Føroya hevur tí í 
samstarvi við Danmarks Idrætsforbund 
tilevnað hendan bóklingin, fyri at: 

Tað er mítt ynski og mín vón, at bóklingurin kann hjálpa feløgunum
í teirra arbeiði at forða kynsligum ágangi á børn og ung í ítróttini.

Elin Heðinsdóttir Joensen
ÍSF forseti

Um at forða kynsligum ágangi 
á børn og ung í ítróttini

1939

• feløg skulu vera ansin og geva gætur, 
at kynsligur ágangur kann koma fyri 

• eggja feløgum at tosa um, hvussu vit 
kunnu fyribyrgja kynsligum ágangi 

• fortelja venjarum, leiðbeinarum og 
leiðarum, hvat kann verða gjørt, um 
illgruni er um kynsligan ágang 

• upplýsa um, hvørjar lógarreglur 
eru galdandi viðvíkjandi kynsligum 
sambandi við børn og ung



12 13Ítróttasamband FøroyaÁrsfrágreiðing 2017-2018

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Fó
tbólt

ssa
mban

d F
øro

ya

Hon
dbólt

ssa
mban

d F
øro

ya

Flo
gb

óltss
am

ban
d Fø

roya

Róðra
samban

d F
øro

ya

Fim
leika

sam
ban

d Fø
roya

Svi
mjisa

mba
nd

 Fø
roya

Judo
sam

ban
d Fø

roy
a

Para
sp

ort
 Fø

roy
ar

Bad
mintonsa

mban
d Fø

roya

Borðten
nis

sam
ban

d Fø
roy

a

Sú
kkl

ing o
g T

ria
thlon

Fræ
lsu

r Ít
róttu

r F
øroya

Ríðisa
mba

nd F
øroya

Skj
ótis

am
ban

d Fø
roya

Bogas
kjó

tisa
mban

d F
øroya

Men
ning

ars
am

bond
/D

SN
Í

Uppskot 2018 Býti 2017 Býti 2016 Býti 2015 Býti 2014

Stuðul frá Úrval 2014-2018

100,000

511,344

248,000

249,631

2,210,522

SSF SST Parasport FíF HSF

2

Stuðul frá Úrval 2014-2018

100,000

511,344

248,000

249,631

2,210,522

SSF SST Parasport FíF HSF

2

STUÐULIN FRÁ LØGTINGI OG ÍTRÓTTAVEDDING BÝTT Á SERSAMBOND

Uppskot til býti, lagt fyri aðalfundin hjá Ítróttasambandi Føroya 5. mai 2018

Býtið 2014 - 2018

Stuðul frá Úrval 2014-2018

Framhaldandi arbeiði:
Skulu vit at enda líta fram í tíðina, kunnu vit stað
festa, at tað vera nøkur av teimum somu tingunum, 
sum framhaldandi fara at krevja stóra orku. Vit 
kunnu stutt reksa nøkur teirra upp: 
• Framhaldandi arbeiðið við anti doping.
• Fyrireiking av at hava oyggjaleikirnar aftur í 

Føroyum. Her hevur tað stóran týdning, at allir 
fasilitetir eru klárir – serliga um leikirnir av onkrari 
orsøk skuldu fallið okkum í lut áðrenn 2029. Her 
eru serliga nakrar ítróttargreinar, sum ikki kenna 
seg hava nóg góðar treytir og umstøður, og tað 
vísir seg at ganga seint við at fáa hetta í rættlag. 

• Víðari arbeiðið við IOC góðkenningini.
• Limaskipanin, har allir limirnir verða skrásettir, 

verður sett í gongd. Henda skipanin hevur stóran 
týdning fyri at fáa eitt fullfíggjað yvirlit yvir 
íðkarar.

• Áhaldandi arbeiðið við at fáa nýtt ÍSFhús. Hetta 
arbeiðið hevur fylt nógv, og vit hava verið á 
nógvum fundum, men framvegis er eingin loysn 
er funnin.

• Fíggjarnevndin heldur somuleiðis fram við sama 
leisti, har fundir verða hildnir við øll sersambondini 
á hvørjum ári.

Heiðursbræv til sjálvboðin
Men, sum sagt var í byrjanini – alt hetta yvirskipaða 
arbeiðið við føroyskum ítrótti var til fánýtis, um ikki 
sjálvbodnu eldsálirnar kring landið dagliga tóku sín 
veldiga stóra part í gerandisdegnum. 

Um ikki tey í øllum veðri, í øllum umstøðum og 
í øllum rokinum av øðrum gerningum dagliga fóru 
frá húsum fyri at nýta sína dýrabæru tíð til okkara 
mongu ítróttarfólk, ja, so var eingin ítróttur.

Tí gleðir og fløvar tað, at vit nú aftur fara undir 
at lata eini sjálvbodnari eldsál eina viðurkenning á 
aðalfundinum. 

Vit hava fingið hópin av góðum uppskotum inn frá 
tykkum – og framhaldandi eiga vit dagliga at leggja 
okkum í geyma – bæði ÍSF, ser og menningar sam
bond og íðkararnir sjálvir – at gera umstøðurnar so 
góðar, sum gjørligt, og hámeta tað veldigu arbeiðs
orku, sum okkara sjálvbodnu lata føroyskum ítrótti 
at frama. 

Ikki tí tey neyðturviliga hava tíðina til tað – men tí 
tey hava hjartalagið til tað. 
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Umboðstingið á várið 2018
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Landskappingin
Landskappingin í 2017 gekk avbera væl. Kappingin 
í EFFOdeildini varð gjøgnumførd uttan stórvegis 
trupulleikar. Víkingur gjørdist meistari annað árið 
á rað. KÍ vann silvur við sama stigatali við Víkingur, 
meðan NSÍ vann bronsu.

Í Kvinnudeildini er megnaði EB/Streymur/Skála 
at koppa KÍ, sum hevur verið einaráðandi seinastu 
árini. Avgerðin fall ikki fyrr enn á seinasta leikumfari 
7. oktober, tá liðið bæði hittust í Hólmanum á Eiði. 
Dysturin endaði 22, sum var nóg mikið hjá EB/S/
Skála at vinna sítt fyrsta meistaraheiti. KÍ vann silvur, 
meðan HB vann bronsu.

Steypakappingin
Finaluvikuskiftið hjá monnum og dreingjum varð 
avgreitt á Tórsvølli 25.26.august, meðan finalurnar 
hjá kvinnum og gentum vórðu leiktar 8. og 9. 
september.

Finalan um Løgmanssteypið 2017 var millum B36 
og NSÍ. Góð uppmøting var millum fjeppararnar og 
stemningurin á Tórsvølli var aftur í ár á altjóða støði 
til finaluna.

NSÍ vann finaludystin á B36 við einum máli móti 
ongum.

Kvinnufinalan var leikt 9. september, og endaði 
finalan við einum 32 sigri til felagsliðið EB/S/Skála 
móti HB.

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

Finaluvikuskiftið bleiv avgreitt í tøttum samstarvi 
við Tórshavnar Kommu og grunnin Tórsvøll, og tey 
skulu hava stóra tøkk fyri alt arbeiðið, sum bleiv lagt 
í vikuskiftið.

Venjaraútbúgvingin
Ein og undanfarin ár var nógv virksemi innan venj
ara útbúgvingina. B1 og B2 skeiðini vóru sum van ligt, 
men orsaka av ov lítlari undirtøku var B3 skeiðið 
í november avlýst. Hetta skeiðið verður ístaðin í 
november í ár. Vit fingu 32 nýggjar venjarar við UEFA 
Blicense, umframt at 16 venjarar afturat nú kunnu 
kalla seg UEFA Alicens venjarar. Nú eru á leið 125 
venj arar við B prógvi og eini 80 við A prógvi, tó at 
licens urin hjá fleiri er útgingin. Nevnast skal eisini, 

at vit fingu ein nýggjan UEFA Pro venjara, tá Bill M. 
Jacobsen stóð royndina á Pro skeiðnum hjá DBU, so 
nú hava vit tveir UEFA Pro venjarar í Føroyum. Bill og 
Jógvan Martin Olsen. 

Av impulsskeiðum høvdu vit vitjan av Kristoffer 
Henriksen, ítróttarsálarfrøðingi hjá Team Danmark, 
sum hevði eitt skeið fyri okkum tveir dagar í 
januar. Annar dagurin var bert fyri luttakarunum 
á Aútbúgv ingini, meðan hin dagurin var opið hjá 
øllum venj arum at melda seg til. Í mai høvdu vit 
vitjan av tveimum venjarum hjá KSI, Dean Martin og 
Thorlaukur Arnason, sum greiddu frá um leikara
menn ing í Íslandi og var hetta skeiðið, eins og skeiðið 
í januar, væl vitjað.

Sum heild gekk útbúgvingarárið væl – og síggja 
vit fram til enn eitt spennandi ár innan venjara
útbúgvingina í ár.

                    
UEFA Study group
Í døgunum 7. – 10. september var Fótbóltssambandið 
vertur fyri sokallaðari UEFA Study Group, har vit 
fingu vitjan av fólki úr Ungarn, Georgia, Liktenstein, 
Gibraltar og Makedonia. Høvuðsevnið varð kvinnu
fót bóltur, og greiddu vit londunum frá hvussu vit 
skipa fótbóltin í Føroyum, umframt at hvørt land 
eisini hevði eina framløgu. Ráðstevnan var fyri tað 
mesta á Hotel Føroyum, umframt at venjingar vóru á 

Tórsvølli. Vitjað var eisini í Klaksvík, har umboð fyri KÍ 
greiddu frá um søgu felagsins, serliga um kvinnuliðið 
við met nógvum meistaraheitum. Ráðstevnan endaði 
við steypa finaluni hjá kvinnum leygarkvøld og eftir 
hetta var døgurði í Mullers pakkhús, í góðum sam
starvi við Tórshavnar Kommunu. Ein sera væleydnað 
ráð stevna, har afturmeldingarnar frá luttakarunum 
og UEFA umboðnum vóru framúr góðar. 

Fótbóltsmennarar
2017 var eisini árið har fótbóltsmennaraskipanin 
bleiv sett í verk, og innibar hetta, at vit settu fýra 
venjarar í fulltíðarstarv. Uppgávan var tvídeild – 
at menna venjingina í feløgunum og at taka sær 
av Ulandsliðsuppgávum. Mennararnir hava havt 
ábyrgd av 45 feløgum hvør og vitjað hesi feløg 
reglu liga. Uppgávan í einstøku feløgunum hevur 
verið fjølbroytt. Teir hava eygleitt og staðið fyri venj
ing um, havt framløgur, temakvøld og ymiskt annað. 
Feløgini hava tikið væl ímóti mennarunum, sum hava 
kent seg vælkomnan í øllum feløgum. Í hesum fyrsta 
árinum hava bæði menarar og feløg verið leitandi 
eftir besta leistinum at menna venjingina og meta 
vit, at báðir partar nú hava betri fortreytir fyri at 
leggja 2018 væl tilrættis, so at vit fáa sum mest 
burturúr. Spennandi verður at fylgja hesum átak
inum framyvir. 

Landsliðsfótbóltur
Føroyskur landsliðsfótbóltur er í støðugari menning. 
Úrslitini hava ongantíð áður verið so góð og áhugin 
fyri landsliðunum er methøgur. U17 dreingirnir vunnu 
seg sum fyrsta føroyska ungdómslandslið víðari til 
úrvælkapping hjá UEFA, samstundis sum Alandsliðið 
hjá monnum, sum nú er vorðið verulig fólkaogn, 
heldur áfram við góðu úrslitunum.

Sjálv HMundankappingin fór av bakkastokki 6. 
september, tá Ungarn var á vitjan á einum fullsettum 
Tórs vølli. Útbyggingin av Tórsvølli hevur verið sera 
væl móttikin bæði av áskoðarum og leikarum, og 
leik vøllurin livir nú fult upp til slagorðini; Tórsvøllur – 
har tjóðin savnast!

U17 landsliðið skrivaði søgu 26. oktober, tá tað 
eydnaðist liðnum, sum fyrsta føroyska lands lið 
nakran tíð, at vinna seg víðari til EMúrvæls kapp ing
ina eftir 22 javnleik móti Luksembourg. Saman við 
20 sigri á Kekkia í fyrsta dystinum í kappingini, var 
hetta nóg mikið at enda á øðrum plássi í bólkinum. 
EMúrsvælskappingin varð leikt á Kypros í mars 
2017.

Fótbóltssamband
Føroya

Sersamband:
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Róðrarsamband Føroya hevur eina 6 mannanevnd, 
aðal fundur felagsins er í mars mánaði. Nevndin er 
mannað av Anniku Vilhelmsen Dalsgarð, forkvinnu, 
Hallgrím Hansen, næstformanni, Irenu Nolsøe, 
skrivara, Petur í Gong, kappingarleiðara, Hjalmar 
Ingebrigsen, nevndarlimi og Marin Sigvaldsdóttir 
Bláberg, nevndarlimi. 

Stevnir í Føroyum
Tað eru á hvørjum ári 7 FM stevnur, hesar verða 
hildnar ymsa staðni rundt landið, tað eru tey lokalu 
feløgini, ið skipa stevnurnar, Tað er tó eitt fast reglu
verk, ið tey skulu halda seg til í samband við skipan
ina av kappróðrinum. Til hvørja stevnu arbeiða um
leið 70 frívillig fólk, uttan hesi varð tað ikki møgu ligt 
at skipa kappróðurin. 

FM	stevnurnar	í	2017	vóru:	
Norðoyastevna í Klaksvík
Sundalagsstevnan í Hósvík
Jóansøkan í Tvøroyri
Varmakeldan í Fuglafirði
Fjarðastevnan á Skála
Vestanstevnan í Miðvági
Ólavsøkan í Tórshavn

Kappingarárið 2017 gekk væl og vóru allir róðrarnir 
væl fyriskipaðir av teimum 7 feløgunum, ið stóðu fyri 
at fyrireika kappróðurin. Tó var veðrið ein avbjóðing 
til allar stevnurnar, men við góðum samstarvi 
var møgu ligt at fáa allar róðrarnar avgreiddar. 
Sundalags stevnan var úrsett orsaka av vánaligum 
veðri. Útsetti róðurin varð rógvin eitt mikukvøld í 
sera góðum róðrarlíkundum. 

Kappróðurin er í framgongd, tað hevur verið ein 
vøkstur í luttakara talinum tey seinastu árini, tó eru 
tað nøkur øki í landinum, har tað er meira aktivitetur. 
í 2017 bleiv eitt nýtt felag stovnað, tað er felagið 
Tindur, sum er heima hoyrandi í Eysturkommunu. 

Ódnartøkini
Ódnartøk verða skipað av Teiti Samulesen og 
Fróða Magnussen. Hesar kappingar eru um vári og 
heysti, har róð verður 140 m. Hesar kappingar eru 
sera væl móttiknar av rógvarum flest. Ódnartøkini 

verða hildin við hjálp frá RSF, dómarum hjá RSF og 
hjálparfólki hjá feløgum rundt landið. 

Inniróður
RSF skipaði í samstarvi við 5 feløg 4 innandura 
kapp ingar. Hetta var eisini ein liður í at kunna úttaka 
rógv arar til landsliðið. 

Kappingarnar vóru hildar á Glyvrum av NSÍ kapp
róður, í Norðagøtu av Tindi, á Tvøroyri av Frobiar 
Sóknar Róðrarfelag og Vágs Kappróðrarfelag og í 
Tórshavn av Havnar Róðrarfelag. 

Til kappingarnar vóru nógvir rógvarar, ungir sum 
eldri, eisini vóru heilt nýggir rógvarar við. Inniróðurin 
er í framgongd. Hetta hava okkara rógvarar víst 
til útlenskar kappingar, har teir hava hálað nógvar 
medaljur heim til oyggjarnar. 

Landsliðsarbeiði
RSF setti í august 2017 Boga Olsen sum landsliðs
venjara í eitt ár. Uppgávan var at taka sær av lands
liðs arbeiðnum í samband við inniróður og verða við 
til at seta gongd á eina menning av inniróðrinum. 

Vit høvdu 2 landslið, eitt við ungum rógvarum 
millum 12 og 18 ár og so teir eldru rógvarnir frá 18 ár 
og upp eftir. 

Tað vóru 8 ungir rógvara úttikinir til landsliðs
hópin, og hesi luttóku til DM í Gladsaxe í januar 2018. 
Heili 9 heiðursmerki, 5 gull, 2 silvur, 2 bronsu fingu 
okkara ungu til DM. RSF vónar, at hetta kann verða 

við til at eggja øðrum ungum til at venja á róðrar
maskinu gjøgnum veturin og ikki minst, at feløgini 
runt landið taka inniróðurin til sín. 

Tað vóru 7 vaksnir rógvarar úttiknir til EM í 
Amster dam, her vóru úrslitini eisini framúr góð. Tey 
vísa enn einaferð, at vit eru ein kappróðrartjóð, sum 
er partur av heimselituni. 

Úrslitini til EM í Amsterdam vóru 4. gull, 2 silvur og 
eitt 4. pláss. 

Til HM í Alexandria vóru 6 rógvarar við. Úrslitini 
í Alexandria vóru sera góð hóast avbjóðingar við 
sjúku áðrenn og undir sjálvum túrinum. 

Vit fingu á 2000m teininum eitt gull, eitt bronsu, 
tvey 4. pláss, og tvey 6. pláss. 

Á 500m sprint, fingu vit eitt gull og seks silvur. 
Jens Kristian Dam úr Tórshavn gjørdist heims

meistari á 2000m teininum.

Kiwanis	róðrarkupp	2017
Fyrsta Kiwansi róðrarkupp varð hildið í skúlanum 
við Løgmannabreyt, tað var 1. mai 2017. Tað vóru 
næmingar úr 5. og 6. flokkum rundt landið, ið vóru 
við til kappingina. Næmingarnir í hvørjum flokki sær 
skuldu rógva 4000m tilsamans. Kravið var, at allir 
næm ingar skuldu sita á róðrarmaskinuni. Áðrenn 
kappingina høvdu skúlarnir fingið undirvísingartilfar, 
sum Dansk Forbund for Roning hevur gjørt. RSF 
hevur fingið loyvi at brúka hetta tilfarið. Luttakandi 
flokk arnir høvdu gjørt avtalu við lokala róðrarfelagið 
um lán av róðrarmaskinum, hetta er tí eisini ein liður í 
at vísa børnum og ungum á møguleikan at rógva. 

Kappingin í 2017 var sera væl eydnað og fer RSF 
í samstarvi við Kiwanis at skipa fyri eini líknandi 
kapping á heysti 2018. 

Róðrarsamband
Føroya
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Bygnaður
SSF verður í stóran mun rikið beinleiðis av starvs
nevnd ini, aðalskrivaranum og formanninum, við 
góðari hjálp frá nevndarlimum og øðrum eldsálum 
úti í svimjifeløgunum. Tað hevur nú í fleiri ár verið 
sera trupult at finna fólk til undirnevndir, og hevur 
starvsnevndin tí røkt eisini hesar uppgávur, meðan 
verts feløgini taka stóra takið í sambandi við 
meistara stevnur.

Starvsnevnd
Starvsnevnd SSF var fram til aðalfundin í oktober 
2017: Rókur í Jákupsstovu, formaður, Dann Hjelm, 
næstformaður, Anni á Hædd, skrivari, Sørin S. 
Djurhuus og Katrin H. Sørensen, nevndarlimir, 
umframt Anita Ryggshamar Nysted, varalimur. 

Á aðalfundin í oktober 2017 varð nevndin: 
Rókur í Jákupsstovu, formaður, Anita Ryggshamar 
Nysted, næstformaður, Anni á Hædd, skrivari, Sørin 
S. Djurhuus og Katrin H. Sørensen, nevndarlimir, 
umframt Dann Hjelm, varalimur. 

Aðalskrivari SSF er: Djóni Dalsgarð

Dómsnevnd
Í dómsnevnd SSF sita: Janus Rein, formaður, Poul 
Poulsen og Jórun Eið Johannesen.

Svimjifeløg og limatøl
Tann 3. oktober 2017 vóru tað tilsamans 771 
skrásettir limir í føroyskum svimjifeløgum, harav 401 
konufólk og 370 mannfólk. 

Býtið millum feløg var 287 í Havnar Svimjifelag, 
138 í Suðuroyar Svimjfelag, 113 í Ægir, 93 í FLOT, 77 í 
Reysta og 63 í Fuglafjarðar Svimjifelag.

Býtið í aldri var 163 í bólki 06 ár, 397 í bólki 712 
ár, 95 í bólki 1319 ár, 12 í bólki 2035 ár, 46 í bólki 36
50 ár, 33 í bólki 5166 ár og 12 í bólki 6799 ár.

Stevnur í Føroyum
Føroysku svimjifeløgini og SSF skipaðu í 2017 fyri 
til samans 16 svimjistevnum, harav 5 føroyskum  
meistara stevnum í svimjihøll,  har málbólkurin vóru 
føroysk børn, ung, vaksin og masters. Hartil skipaðu 
vit fyri Norður lendsku Meistarastevnuni fyri Ung 
(NMU 2017).

Stevnur uttanlanda
Føroyskir svimjarar kappaðust meira enn 700 ferðir 
uttanlanda í 2017, á minst 24 stevnum, og vunnu har 
eini 151 heiðursmerki tilsamans, harav 76 úr gulli, 45 
úr silvuri og 30 úr bronsu. Tá telja vit eisini heiðurs
merki vunnin á mastersstevnum og hjá útisetum á 
stevnu í Danmark.

Mest vinnandi svimjarar vóru Óli Mortensen 
(1996) úr HS við 18 gull, 8 silvur og 5 bronsur, og 
Alisa Vestergård (2003) úr SuSvim við 6 gull og 2 
silvur. 

Serliga nevniverd heiðursmerki eru væl tá ið 
Signhild Joensen (2000) úr Ægir vann gull í 200 rygg 
og bronsu í 100 rygg á NM 2017, og Óli Mortensen 
(1996) úr HS gull í 1500 frí á NM 2017, umframt at 
føroyska svimjilandsliðið vann svimjistevnuna á 
Oyggja leikum í Gotlandi, við 15 gullheiðursmerkjum, 
10 úr silvur og 10 úr bronsu.

Størstu altjóða stevnur vóru hetta árið Heims
meistara stevnan í Budapest, har Óli Mortensen, 
Róland Toftum, Sára R. Nysted og Signhild Joensen 
lut tóku í svimjikappingini, Dann Hjelm sum dómari 
á svimjistevnuni, og Jon Hestoy sum yvirdómari í 
Open Water. Hartil Evropameistarastevnan á stutt
geil í Keypmannahavn, har Óli Mortensen, Alvi Hjelm, 
Lív E. Eidesgaard og Signhild Joensen luttóku í 
svimji kappingini, og Dann Hjelm sum dómari á svimji
stevnuni.

Føroysk met og juniormet
Føroyskir svimjarar settu tilsamans 32 føroysk met 
og 30 føroysk juniormet, svimjiárið 20162017, tað vil 
siga frá 1. september 2016 til 31. august 2017.
• Signhild Joensen (2000), Ægir  11 føroysk met, 11 

føroysk juniormet
• Róland Toftum (1998), SuSvim  4 føroysk met, 2 

føroysk juniormet
• Vár E. Eidesgaard (2001), HS  3 føroysk met, 6 

føroysk juniormet
• Ægirkvinnur (1999)  4 føroysk met, 2 føroysk 

juniormet
• Beinta P. Debes (1997), HS  2 føroysk met
• Jana B. Thomsen (2000), Ægir  1 føroyskt met, 3 

føroysk juniormet
• Sára R. Nysted (2001), SuSvim  2 føroysk met, 3 

føroysk juniormet
• Ásbjørg Hjelm (1999), Ægir  1 føroyskt met
• Óli Mortensen (1996), HS  1 føroyskt met
• HSmenn (1996)  1 føroyskt met
• HSgentur (2000)  1 føroyskt juniormet
• SSFkvinnur (2000)  2 føroysk landsliðsmet, 2 

føroysk landsliðsjuniormet

Gullnálir
Tvær gullnálir vórðu handaðar á FM á langgeil 2017:

Róland Toftum (1998) úr Suðuroyar Svimjifelag 
fekk gullnál fyri á Danish Open 2017 at hava svomið 
seg til 29.50 og 29.43 (og føroysk met) í 50 bringu.

Signhild Joensen (2000) úr Ægir fekk gullnál við 
stjørnu fyri í finaluni á Danish Open 2017 at hava 
svomið seg til 2:14.01 (og gull og føroyskt met) í 200 
rygg.

Lívbjarging
Lívbjargingarskipan 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.

Ítróttarsálarfrøði
Svimjisambandið byrjaði í 2017 eina verkætlan, 
har ítróttarsálarfrøðiligi ráðgevin Jón Gregersen 
var við á landsliðslegu í Klaksvík umframt til NM í 
Reykjavík og EM í Keypmannahavn, í Klaksvík við 
nøkrum fyrilestrum og sjálvsagt eisini sum ráðgevi, 
men annars fyrst og fremst til at eygleiða hvussu 
stendur til innan hetta økið á føroyska landsliðnum. 
Ein verkætlan sum øll hava verið sera glað fyri.

Stuðlar
Atlantic Airways hevur í nøkur ár verið einsamallur 
høvuðsstuðul hjá Svimjisambandi Føroya, men 
fingu vit á sumri í 2017 ein høvuðsstuðul afturat, 
tá ið avtala varð skrivað við LÍV um stuðul til lív
bjargingar átak okkara.

Sostatt hava vit nú tveir góðar høvuðsstuðlar, og 
vóna vit kanska at kunna finna ein ella tveir afturat, 
til at styrkja um landsliðsarbeiði umframt eitt ætlað 
svimjiførleikaátak.

Annað virksemi
Svimjisamband Føroya hevði nógv jørn í eldinum 
eisini í 2017, harav nevnast kunnu skeið fyri svimji
dómarum, undirvísarum í svimjiskúlanum og lív
bjargingar dómarum, landsliðslegur fyri talent og 
elitu, ráðstevnu fyri nevnarlimum í SSF og lima
feløgunum, umframt at vit í august vóru vertir fyri 
árs fundinum hjá Nordic Life Saving Group, í Koltri.

Svimjisamband
Føroya

1980

SSF
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Nevndin í Føroya Fimleikasambandi
Forkvinna: Katrin Abrahamsen
• Havnar Fimleikafelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1312 limir 
Næstforkvinna: Gunn R. Hermansen
• Fimleikafelagið Ljósið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 limir
Skrivari: Miriam Solmunde
• Fimleikafelagið Støkk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557 limir
Nevndarlimur: Ari Sakariasson amboð og landsliðini 
• Klaksvíkar Fimleikafelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 limir
Nevndarlimur: ONGIN estetiska
• Fimleikafelagið Flog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 limir
Eykalimur: ONGIN
• íalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2741 limir íðka fimleik

Nevndin hevur sambært viðtøkunum, loyvi at finna 
sær umboð í undirnevnd at taka sær av uppgávum. 
Í ár hava vit sett kassameistaran Ann Andreasen og 
Joan S.Jacobsen í undirnevnd. Hetta er komið væl 
við. 

Framtíðarætlanir eru framvegis at menna fim
leikin, breiddini, dómara og venjarahópin. 

Dómararskeið/útbúgving Arnfríða Poulsen og 
Óluva Maria Højgaard hava verið til upptøkuroynd, 
sum altjóða dómari í estetiskum fimleiki. Skeiðið bleiv 
hildið í Budapest. Hetta er ein liður, at útbúgva fleiri 
dómarar í estetiskum fimleiki.

Nýggir altjóða dómarar innan FIG 
Eyvind A Hansen og Pól Esper Hansen eru altjóða 
dómarar. Vit eru væl við í dómarahópinum 4 hava 
prógv sum atljóða dómarar innan FIG kravið.  

Umboð í nevnd. Tað er nærum ógjørligt at fáa fólk 
í nevnd, hetta sjálvbodna nevndararbeiðið veksur, 
og áhugin minkar. Feløgini veksa og hava brúk fyri 
góðum kreftum, og er tað har í hjálpin heldur vil fara, 
tað er í feløgunum teirra børn halda til. Eisini er tað 
stórur mangul uppá dómarar á báðum síðum, møgu
leikin er at fáa dómarar frá útlondunum, men hetta 
er kostnaðarmikið. 

Avtalur: FFS longdi samstarvsavtaluna við 
landsliðsvenjararnar 

Alek Ramezanpour og Annu Margit Thomsen. 
Hesi vóru til dystin fús, nú spennandi kappingar vóru 
fyri framman.  

NM	norðurlendsk	meistarakapping	amboð	
Í NM i Oslo í mai, luttóku: Djóni Sakarisson, Rani A. 
Dalsgarð, Christopher Klevang, Kristian Knudsen, 
Hjálmar A. Dalsgarð og Askur H.Magnason, Havnar 
Fimleikafelag, Silas Gaard Klaksvíkar Fimleikafelag, 
Torleivur Christiansen og Dánjal,Joensen, Fimleika
felagið Ljósið, Rebekka I Rein og Astrid Breckmann 
Havnar Fimleikafelag og Mary F. Petersen Støkk. 
Christopher Klevang kom víðari í finaluna í kappingini 
hjá monnum í lopi, og fekk eitt 4 pláss. Askur H. 
Magnason og Silas Gaard komu eisini víðari í finaluna 
í lopi og blivu ávikavist 4 og 5. Somuleiðis kom Askur 
H. Magnason, sum reserva í finaluna í ringum og á 
gólvi. Genturnar rukku ikki til finalupláss. Men alt í alt 
væl nøgdir íðkarar. 

Oyggjaleikirnar í juni á Gotlandi
Hesi komu við til leikirnar: Aron Jacobsen, Djóni 
Sakarisson Rani A. Dalsgarð, Christohper Klevang og 
Bogi Berg, allir úr Havnar Fimleikafelag, Lív B. Árting, 
Elsbet L. Dalbø, Rebekka I. Rein, allar úr Havnar 
Fimleikafelag, Marta Nielsen og Marý R. Petersen úr 
Støkk. Venjarar vóru Anna Margit D. Thomsen og 
Alek Ramezanpour. Hetta blivu heiðursmerkjadagar, 
kappingarnar gingu sera væl, Vælnøgdir íðkarar 
komu heimaftur við 19 heiðursmerkjum: 4 Gull 
9 silvur og 6 bronsu. Besta úrslitið nakrantíð á 
oyggjaleikunum í fimleiki

Okkara fimleikarar gera aftur 
um seg í Danmark          
Bogi Berg er í løtuni í Danmark í lestrarørindum. 
Bogi var so heppin at verða úttikin saman við 59 
øðrum í danska hópinum til ”Universaide 2017 
í Tapai, í Taiwan” Hetta er ein FIG kapping fyri 
universitetslesandi. Áðrenn kappingina hevði Bogi 
góðar vónir. Men feilir kosta sera nógv, og tað merkti 

hann. Bogi fekk besta úrslit av danska hópnum á 
gólvinum, men úrslitini rukku ikki heiðursmerkir. Men 
eitt satt upplivilsi. 

Á fyrsta sinni verður Føroyar vertir fyri 
NEC (North Europeon Championship) 
Tað er fyrstu ferð, at NEC verður í Føroyum; at 
standa fyri fyrireikingunum til NEC var heitt á Erlu 
Mikkelsen og Harald Joensen, hesi fingu stórt rós 
fyri tiltakið. Kapping var hildin 21. og 22. oktober, 9 
lond luttóku; Danmark, Ísland, Finland, Norra, Svøríki, 
Írland, Scotland, Wales og Føroyar. Høllin á Hálsi var 
ikki liðug útbygd sum væntað, og amboðini úr FIMI 
og okkurt úr Bylgjuni skuldi setast upp í høllini. Til 
dystin fús at fáa karmarnar eftir krøvunum, vóru 
um boð fyri høllina saman við FFS, foreldrum og 
avvarandi til landsliðini at fáa hetta gjørt. Arbeitt var 
til langt út á næturnar. Hesir íðkarar luttóku Aron 
Jacobsen, Djóni Sakariasson, Rani A. Dalsgarð og 
Christopher A. Klevang, allir, HF, og hesar kvinnur 
Mary F. Petersen frá Støkk, Christina Arge frá 
Ljósinum. Rebekka I Rein og Astrid Breckmann frá 
HF.

Kappingin gekk sum eftir ánni; avtalað var við 
KVF um at senda beinleiðis frá finaluni, eins og 
streamað bleiv. Soleiðis lýsti FFS NEC kappingina: 
Eitt vikuskifti við fantastiskum fimleiki er farið aftur 
um bak, og eftir sita vit við sera góðum upplivilsum 
og minnum, Kappingin var fyri fyrstu ferð í Føroyum, 
og ikki kann sigast annað enn, at FFS er sera stólt, 
av at hetta stóra tiltakið eydnaðist so sera væl. 
Okkara íðkarar rukku ikki til eitt finalupláss á hesum 
sinni, men so tætt uppá. ”Øvelse gør mester” sigur 
orðatakið. Stutt sagt frá eftirmetingini, eitt tað besta 
fyri skipaða NEC nakrantíð :o) 

Fimleikafagnaðurin var í Norðurlandahúsinum 3. 
og 4. november.Til tiltakið vóru 412 íðkarar frá feløg

unum; Havnar Fimleikafelag, Fimleikafelagið Ljósið, 
Fimleikafelagið Støkk og Fimleikafelagið Flog. Evnið 
hesuferð var ”ÆTT” 

Hugaligt at síggja, hvussu stórar og flottar hesar 
4 framførslurnar feløgini høvdu megnað at sett 
saman við rørslum, hugflogi, ljósi, búnum og tónleiki. 
Fim leika felagið Ljósið vann, tey vísti best: ”dirvið, 
eina greiða søgugongd og vísti best breiddina í 
felag num” Útselt var til allar sýningarnar. 

Kappingar her heima: Í amboðs og estetiskum 
fimleiki skipaði FFS fyri kappingum skiftivís ímillum 
Tórshavn og Runavik, í amboð vóru 5 kappingar, sum 
endaðu við FM, við 120 íðkarum. Í estetiskum kapp
ing unum vóru 4 kappingar við FM, 18 lið við íðkaratali 
148. Tað eru broytingar í báðum síðunum, serliga hjá 
teimum yngru har tað legst til. FFS hevur gjørt eina 
roynd í amboðsfimleiki, at børn ikki skulu kappast 
fyrr enn tey eru 9 ár. Ístaðin fara tey frá 79 ár til 
góðkenningar dagar, har tey fáa stempul so hvørt 
tey hava klára stig/ amboð. Tá ið tey hava rokkið 
øllum amboðum og eru 9 ár, fara tey til kapping. 
Hetta er ikki væl móttikið í øllum feløgum, tí tað 
krevur meiri av venjarunum verður sagt, men fyri 
íðkarar nar er tað spennandi og mennandi. Hetta er 
eitt stig at koma víðari, enn har vit hava verið í alt 
ov langa tið. Tað er sera óheppið, at ein íðkari kann 
luttaka til NM, NEC ella á oyggjaleikunum, og bert 
klára seg í einum amboði. Tað hevur ikki eydnast at 
fáa hesa roynd í estetiska fimleikinum, feløgini vilja 
ikki hoyra talan um hetta, tí so missa tey, tey yngru. 
Tað eru kappingarnar, sum geva teimum áhuga og 
dirvið verður sagt.

Vinnararnir í FM í estetisku kappingini hjá kvinnu
unglinum og kvinnum vinna luttøku til HM, í 2017 í 
Helsinki. Hydra kvinnuliðið frá Ljósinum og Vípan 
kvinnuunglingarnar frá Støkk umboðað Føroyar, sum 
landslið. FFS lat møguleikan til onnur lið at luttaka 
fyri egnu rokning, og kvinnuliðið Svalan hjá Støkk og 
kvinnu unglingarnar Eina hjá Havnar Fimleikafelag 
tóku av at luttaka. Innleiðandi kapp ing in gekk sera 
væl, kvinnuliðið Hydra bleiv nr. 20 og Svalan nr 26 
av 30, meðan kvinnuunglingarnar Eina blivu nr. 12 
og Vípan nr. 17 av 24. Liðið Eina kom í final una ájavnt 
við eitt danskt lið og endaðu tær á einum 9 plássi. 
Hetta er besta úrslit hjá teimum føroysku íðkarunum 
higar til til HM.

Føroya
Fimleikasamband
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2017 hevur verið eitt sera aktivt ár hjá Badminton
samband Føroya (BSF). Umframt at hava havt tær 
vanligu heimligu kappingarnar  fimm GrandPrix 
í ein mansleiki, tríggjar kappingar í tvímansleiki og 
blandaðum tvímansleiki, tvær kapping fyri U9, FM 
fyri tey ungu í einmans, tvímans og blandaðum 
tvímans leiki og Kontrast FM, so hevur eisini verið 
nógv virksemi uttanlands.

Á fyrsta sinni luttók okkara ungdómslandslið til 
Yones Junior Cup í Berlin við leikarum frá U13U22. 
Eisini á fyrsta sinni luttók U17 EM fyri bæði bland
aðan tvímansleik og fyri einstaklingar í Prag. BSF 
hevur brúkt ein stóran part av vetrarhálvuni til, at 
leita eftir einum nýggjum landsliðsvenjara afturat. 
Ein venjari, sum kann verða við til, at styrkja okkara 
menn ingararbeiði og tryggja okkum betur úrslit í 
framtíðini. Hetta førdi til, at vit frá 1. Januar 2018 
og fram til 31. Desembur 2019 hava gjørt avtalu við 
Sune Gavnholt frá Danmark. 

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

Januar 2017 – Reykjavík International Games
72 leikarar, 1 venjari
Hetta er eitt sera gott tiltak fyri breiddina – eitt tiltak 
sum samlar øll feløgini – og gav okkum 10 gull og 16 
silvur heiðursmerki.

Som nakað nýtt  leiktu vit landsdyst – Føroyar  
Ísland – her vunnu Føroyar bæði í U13, U15 og í U17. 
Bartal Poulsen, sum vann einstaklingar fyri harrar  
í U19, varð útnevndur til besti badmintonleikari 
fyri menn og fekk eina heiðursløn frá tí íslandska 
forsetanum.

Apríl 2017 - Junior Faroe Islands Open - 
altjóða kapping fyri U15 og U17/19 í Tórshavn
Fyri aðru ferð skipaðu BSF og KBF fyri einari opnari 
altjóða kapping fyri U15 og U17/19 í Føroyum. 
Badmintonleikarir úr Íslandi og Grønlandi luttóku. 
Hetta tiltak eydnaðist sera væl.

Apríl 2017 – Yonex Junior Cup í Berlin
15 leikarar/3 venjarar/2 liðleiðarar
Fyri fyrstu ferð sendu vit á páskum eitt ungdóms
landslið til Yonex Junior Cup til Berlin. Ein kapping 
við sterkum leikarum frá fleiri evropeiskum londum. 

Hetta var ein avbjóðing fyri okkara leikarar, men 
eisini var hetta við til at menna okkara leikarar. Vit 
tryggjaðu okkum 1 gull og tvey bronsu heiðurs
merkir í hesum stera hópinum.

Juni 2017 - aðalfundurin hjá BSF
Simone Romme stillaði ikki upp aftur. Í hennara stað 
kom Elian Eltør sum næstformaður. Aðalfundurin tók 
undir við uppskotinum um uppdatering av reglum 
fyri Grand Prix kappingar.

Juni 2017 – Tórshavn Open
Á øðrum sinni skipaðu vit fyri invitatiónskappingini 
Tórshavn Open. Ein kapping sum verður hildin annað 
hvørt ár. Ein kapping sum er tann síðsta kappingin í 
fyrireikingunum til Oyggjaleikirnar. Í hesari kapping 
luttóku sterkir leikarar frá KBK, Lyngby og Ikast. 
Leikarar sum skulu gera okkara leikarar dystarklárar  
í Gotlandi. Parallelt við Tórshavn Open hildu vit eitt 
dómaraskeið, her tveir nýggir dómarar vóru útbúnir.

Juni	–	Island	Games	í	Visby	á	Gotlandi
10 leikarar/2 venjarar/2 liðleiðari/1 dómari
Et minni ættarliðsskifti gjørdi tað truppult fyri 
okkum, at endurvinna góðu úrslitini frá 2015, men 
Rannvá Djurhuus Carlsson tryggaði okkum bronsu 
í ein mans leiki  og saman við Niclas Højgaard vann 
Rannvá eisini bronsu í blandaðum tvímansleiki. Men 
við hópinum av okkara ungu  leikarum sær framtíðin 
bjørt út. 

Juli 2017 - Summer School í 
Podcertrtek í Slovenia
2 leikarar/1 venjari
Venjingarlega fyri U17, sum er á sera høgum støði. 
Fleiri evropeisk lond taka lut á hesi leguni, og bæði 
leikarir og venjarir fáa sera nógv burturúr.

Juli 2016 - North Atlantic Camp á Giljaneesi
8 leikarar/1 venjari
Venjingarlega fyri leikarar og venjarar úr Íslandi, 
Grøn landi og Føroyum í aldursbólkinum U13, U15 og 
U17.

August 2016 - Nordic Camp - venjingarlega 
fyri	U15	í	Kristianssand	í	Norra
4 leikarar/1 venjari
Venjingarlega fyri teir bestu U15 leikararnar í 
Norðurlondum. Á leguni luttóku Noreg, Svøríki, 
Finnland, Ísland og Føroyar.

November	2016	–	U17	EM	fyri	blandað	
lið og einstaklingar í Prag í Tjekkia
6 leikarar/1 venjari/1 liðleiðari
Fyri fyrstu ferð luttóku vit til EM við U17 hópinum 
bæði til liðkappingina og til einsaklingakappingina. 
36 lond høvdu meldað til í liðkappingini. Føroyar kom 
í bólki saman við Rusland, Rumenia og Grikkaland. 
Vit megnaðu ikki at vinna nakrar av liðdystunum, 
men tað eydnaðist Jónas Djurhuus at vinna ein av 
einstaklingadystunum móti Rumenia, soleiðis bleiv 
liðúrslitið móti Rumenia 41. Í einstaklingakappingini 
eydnaðist ikki okkara leikararum at koma víðari í 
kappingini.

Tiltakið var sera væl skipað, og okkara leikarar 
fingu nógvar dystir og sostatt nógvar royndir við á 
vegnum.

Badmintonsamband 
Føroya

Sersamband:

Nevndir

Starvsnevnd
Erik Engelbrecht Thomsen, Formaður
Elian Elttør, Næstformaður
Mogens Eriksen, Nevndarlimur
Bjørg Djurhuus, Tiltakslimur
Mariann Øster, Skrivari og kassameistari  

 
Dómsnevnd
Fróði Hansen
Aksel Poulsen
Rainer Latuparisa

Feløg
Havnar Badmintonfelag
Miðvágs Badmintonfelag
Kláksvíkar Badmintonfelag
VÌF Badminton (nedlagt medio 2017)
ÍF Badminton
Sandoyar Badmintonfelag
Badmintonfelagið Nápur

Tal av limum: 634
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Væleydnað	kappingarluttøka
Eins og vanligt skipaði Parasport fyri kappingum og 
FM kappingum í Boccia, Svimjing, frælsum ítrótti og 
borðtennis, eins og skipað var fyri fótbóltskapping 
í samstarvi við FSF. Luttakaratalið var umleið tað 
sama sum tað hevur verið seinastu árini í bólkinum 
fyri fólk við menningartarni, meðan tað er gleðiligt 
at síggja at nakað fleiri nýggj ungfólk við rørslutarni 
hava hug at royna seg í ítrótti. 

Vit hava havt luttakarar í NM í Para svimjing, har 
eisini fleiri heiðursmerkir vóru vunnin , og nakrir 
Special Olympics svimjarar hava verið á væl eydnað
ari venjingarlegu í Spania. 

Fótbóltur: Fótbótslið hevur verið í innbodnari 
Special Olympics kapping í Reykjavík, har umframt 
Íslandsk lið,  eisini Isle of Man og Isle of Wight lut
tóku. Kappingin gekk sera væl, men tað rakk ikki til 
nakað heiðursmerki.

Fýra boccialeikarar vóru í europeiskari boccia
kapping í Letlandi. Úrslitið var heilt hampiligt, og rakk 
tað til eitt triðjapláss í liðkappingini. 

Tveir Racerunnarar luttóku á international 
RaceRunners cup í Danmark.

Annars hevur 2017 verið merkt av nógvum polit
iskum virksemi. Fleiri altjóða sambond ið vit eru limir 
í hava havt aðalfundir, og hevur formansval verið hjá 
fleiri teirra.

Víðkaði	ítróttatilboð
Parasport hevur alla tíð lagt dent á at víðka og 
betra um ítróttartilboðini til fólk ið bera brek, og 
má samstarvið við BSF og Havnar badmintonfelag 
takast fram sum eitt gott dømi um hvussu hetta 
í stóran mun kann gerast. HBF vendi sær til 
Parasport í samband við at tey fingu nýggjan 
venjara ið hevur royndir við Para badminton. Ligið 
var ikki á boðunum, og var roynd gjørd at hava 
opnar Parabadminton venjingar. Hetta var somikið 
væl móttikið at hildið hevur verið á við venjingunum 
allan vetur. Talið av íðkarum hevur ligið ímillum 
38 fólk við rørslutarni, og nakað minni av fólki við 
menningartarni til hvørja venjing, og eru íðkarar ið 
eru byrjaðir við Parabadminton nú eisini at síggja í 
onkrum traditionellum badmintonfelag. Hildið verður 
fram við samstarvinum, og eru kappingar uttanlands 
í planunum fyri 2018. BSF ið hevur ábyrgd av 

badminton í Føroyum stuðlar verkætlanini, og gevur 
hetta atgongd til altjóða kappingar. 

Eisini FSF er stuðlandi í arbeiðinum at menna 
fótbólt ímillum fólk ið bera brek, og og er vónin at 
samstarv kann gerast við onnur sersambond á 
líknandi hátt.

Parasport Føroyar

Sersamband:

Javnstøða í ítróttinum 
Tað er útvið full javnstøða í ítróttunum ið Parasport 
varir av. Gamaní eru fleiri av einum kyni í onkrum 
ítrótti, men fordeilt yvir allar ítróttargreinirnar er 
nøkulunda javnstøða. 

Sersambandið 
Sersambandið Parasport føroyar hevur eina fimm
mannanevnd ið hevur ábyrgd av yvirskipaða 
virkseminum og ætlanunum. Umframt venjarar er 
eitt fólk í starvi, ítróttarráðgevin, ið tekur sær av 
dag liga rakstrium, sambandi við venjarar, feløg, um
framt at ráðgeva, kunna um og menna ítrótt fyri 
fólk ið bera brek  m.a. í skúlum, á stovnum.og aðra
staðni. Eisini skipar ítróttarráðgevin saman við venj
arunum fyri kappingunum og venjingar savn ingum. 

Sersambandið fekk nýtt navn í 2017. Gamla navnið 
Ítróttars ambandið fyri brekað, var hildið verða 
ótíðar hóskandi og í onkrum førum ein foring fyri at 
mál bólkurin kundi kennast við tað.

Tí var í 2016 farið undir tilgongdina at finna nýtt 
navn og endurskapa samleikan.

Komið var á mál tíðliga í 2017, og á aðalfundinum 
hjá ÍSF í apríl var navnið Parasport staðfest. 
Parasports ella para ítróttir er navnið ið fleiri altjóða 
og nationalir felagsskapir brúka um ítrótt fyri fólk ið 
bera brek.

Samstundis var eisini nýggj, tíðarhóskandi heima
síða gjørt, og sá hon dagsins ljós í august 2017.

Sum heild hevur móttøkan av navninum verið 
væl mót tikin, men enn er nakað á mál at læra fólk at 
kenna og brúka navnið.

Nevndin
Formaður: Egga Jensen
Peningarøkil: Petur Elias Petersen
Skrivari: Tóra Norðgerð
Nevndarlimir: Uni Rasmussen
og Katrin Dagbjartsdóttir 

Vertir	fyri	NM	í	boccia
Parasport heldur fram við heimliga og altjóða virk
seminum. Í Mai. 2018 verða vit vertir fyri NM í boccia, 
og koma uml. 110 norðurlendskir gestir hendanvegin 
í hesum sambandi. Kappingin verður í nýggju Stór
høllini á Hálsi, og gleða vit okkum til avbjóð ingina.

Arbeitt verður framhaldandi við at menna 
ítróttar fólk til heimligar og altjóða kappingar – 
størstu eru Special Olympics World Games í Abu 
Dhabi í 2019, og Paralympics í Tokyo í 2020.

Størsta arbeiði fer tó við at rekrutera nýggj og 
nýkomin ítróttarfólk ið bera brek  bæði við menn
ingar avbjóðingum og rørsluavbjóðingum.

Arbeiði frameftir
Parasport ynskir framhaldandi at menna og fremja 
rørslu, uppvenjingar og kappingarítrótt, og annað 
ið fremur støðuni hjá tí ið ber brek.
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Eitt gott ár við stórum framburði
Vit í Judo Føroyum kunnu í ár hyggja aftur á eitt 
gott ár við stórum framburði.

Vit eru framvegis at telja millum tey smærru 
ser sambondini. Í fleiri ár vóru bara tvey aktiv feløg 
(Havnar og Sunda Judofelag), men fyri nøkrum 
árum síðani fingu vit Skálafjarðar Judofelag afturat.

Tvey nýggj feløg
Seinasta árið hava vit fingið tvey feløg afturat. 
Klaks víkar Judofelag, sum hevur ligið stilt í útvið 
15 ár, er byrjað aftur, og tey hava fingið ovurhonds 
stóra undirtøku, ikki færri enn 70 aktivar limir.

Í vetur byrjaði Vága Judofelag aftur aftan á ein 
steðg upp á yvir 30 ár, og eisini har hevur verið 
stór undirtøka, serliga millum børn, men eisini onkur 
vaksin.

Hetta fegnast vit um, og harafturat kunnu vit 
upplýsa, at arbeitt verður við at byrja judovenjing 
aðrastaðni eisini, so vit síggja ógvuliga ljóst upp á 
hesi viðurskiftini.

Venjaraskeið
Judo Føroyar hevur eina miðvísa ætlan við at menna 
judo ítróttin í Føroyum. Í hesum sambandi hava 
vit gjørt avtalu við svenska judosambandið um at 
skipa fyri venjaraskeiðum fyri venjarum okkara. Eitt 
skeið var í januar 2017, og ætlanin er at endurtaka 
tað skeiðið aftur í september í ár. Seinni í ár er so 
ætlanin at hava framhaldsskeið fyri venjarar.

Dómaraskeið
Vit hava eisini avtalu við danska judosambandið um 
dómaraskeið. Vit hava eisini ein føroyskan dómara, 
sum er í lestrarørðindum í Danmark, har hann tekur 
dómaraskeið og dømir í donsku kappingini. Hann 
hevur eisini dømt fyri okkum í NM í Svøríki í fjør, 
eins og hann í vetur dømdi í Reykjavík International 
Games. Hann hevur eisini seinasta árið skipað fyri 
dómara skeiði í Føroyum.

Hølisviðurskifti
Hølisviðurskiftini hjá tveimum av judofeløgunum eru 
hetta seinasta árið betraðar munandi.

Klaksvíkar Judofelag hevur fingið egin hølir í 
Svimji høllini í Klaksvík, og seinni í vetur fekk Havnar 
Judo felag síni egnu hølir í útbygdu ítróttarhøllini á 
Hálsi. Hetta gevur hesum feløgunum góðar møgu
leikar at vaksa og tillaga venjingina, tá tey kunnu 
hava máttuna liggjandi úti og hava møgulleika at 
fáa nógv fleiri tímar allar dagar í vikuni. Hini feløgini 
venja í fimleikahøllum við teimum avmarkingum, ið 
fylgja við tí, m.a. tað at mátturnar mega leggjast út 
til hvørja venjing og ruddast vekk aftur aftaná.

Kappingar
Vit hava í vetur aftur skipað fyri Grand Prix kapping 
fyri einstaklingar. Í vetur øktu vit hesa kappingina frá 
5 til 7 umfør, havav tvey vóru á Oyrarbakka, tvey í 
Klaks vík og trý í Havn

Føroyameistarakappingin hjá børnum fyri ein
stak lingar var í vetur hildin í Klaksvík, og hon gekk 
væl við nógvum luttakarum.

Føroyameistarakappingin fyri unglingar og vaksin 
varð hildin í nýggju hølunum hjá Havnar Judofelag 
hóskvøldið 5. apríl. Hendan gekk stak væl við fleiri 
luttakarum enn vit hava havt seinastu árini, og m.a. 
kundu vit fegnast um at hava tveir vektbólkar við 
kvinnum. Finalurnar vóru á 12. sinni hildnar saman 
við borðtennis og badminton, eitt tiltak, ið aftur 

Judosamband
Føroya

Sersamband:

hesaferð eydnaðist sera væl, eisini takkað verið 
Kring varpi Føroya, sum seinastu nógvu árini hevur 
sent finalurnar seinnapartin beinleiðis í sjónvarpi.

Á gallaveitsluni, sum var aftan á felags FMkapp
ing ina á Hálsi, handaði Judo Føroyar sum vanligt 
einum ungum íðkara Fightersteypið. Hetta steypið 
fingu føroysk judofólk frá donskum vinarfeløgum í 
1980, og hvørt ár síðani hevur tað verið latið til ein 
ungan judoleikara, sum í FMkappingini og gjøgnum 
árið hevur víst serligt ídni og tekniskan kunnleika. 
Fighter steypið í ár fekk Bjarni Kyrri Ólavsson úr 
Havnar Judofelag.

Fleiri kvinnur
Sum nevnt frammanfyri er limatalið í judo økt nógv 
seinasta árið, serliga tí endurstovnaður Klaksvíkar 
og Vága Judofelag hava fingið stóra undirtøku.

Eisini kunnu vit fegnast um, at fleiri kvinnur eru 
byrjaðar at venja judo. Hóast talið ikki er so heilt 
stórt enn, so fegnast vit um øll framstigini, og vilja 
gera okkara til at stuðla upp undir tær, bæði við 
venj ingum og kappingum, so vit kunnu fáa eina 
veruliga kvinnudeild í menning.

Altjóða kappingar
Vit hava luttikið í fýra altjóða kappingum farna árið.

Í kappingini um Norðurlendska meistaraheitið í 
mai 2017 megnaði Búgvi Poulsen at vinna gull í kapp
ingini fyri veteranar.

Vit luttóku eisini í Irish Open fyri veteranar 
sein asta heyst. Har eydnaðist tað bæði Hjalmar 
Johannesen, Sigmundi Johansen og Petur Sigurð 
Johannesen at vinna bronsu í sínum vektbólki, um
framt at Petur Sigurð Johannesen eisini vann silvur í 
opna bólkinum.

Í Reykjavík International Games eydnaðist tað 
Silju Johannesen at vinna bronsu.

Vit høvdu bæði unglingar og vaksin við í Danish 
Open kappingini í Danmark í vár, og har eydnaðist 
Petur Sigurd á Túgvu og Jákup Hentze Davidsen at 
vinna bronsu í sínum vektbólki.

Harafturat vann Sanna Nolsøe Djurhuus gull í 
einari kapping fyri lesandi í Oxford.

Landsliðsvenjari
Judo Føroyar arbeiðir støðugt við at menna 
landsliðsarbeiði, og í hesum sambandi hava vit í vár 
sett Roland Vogt úr Danmark sum landsliðsvenjara 
saman við Petur Sigurð Johannesen. Hetta verður 
gjørt sum ein roynd, har danski venjarin kemur 
til Føroya nøkur vikuskifti at leggja føroysku 
venjarunum lag á, samstundis sum hann venur við 
teimum ymisku landsliðunum, alt frá unglingum til 
seniorar, eins og bæði kvinnur og menn. Eisini er 
ætlanin at fara á einar tvær venjingarlegur komandi 
árið sum lið í hesi royndarverkætlanini, sum endar 
við luttøku á Oyggjaleinunum á Gibraltar í juli 2019.

Venjingarlega í Føroyum
Seinasta summar luttóku vit við fleiri fólkum 

í altjóða venjingarlegu í Gerlev í Danmark, har 
luttakararnir fingu sera nógv burturúr.

Í ár ætla vit so sjálvi at skipa fyri einari venjingar
legu í Klaksvík um mánaðarskifti juni/juli. Hendan 
fyrsta venjingarlegan verður gjørd sum ein roynd, 
ið vónandi eydnast væl, og ætlanin er so komandi 
ár at víðka hana, so vit møguliga eisini kunnu fáa 
útlendskar luttakarar til leguna.
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Nýggj byrjan og søguskriving
Kappingarárið í borðtennis er júst at enda komið, og 
stóri endabresturin á kappingarárinum var stóri FM
finaludagurin saman við badminton og judo fyrst í 
apríl.

Árið hevur verið merkt av søguliga góðum úrs
litum á oyggjaleikum, formans og venjaraskifti og 
einari nýggjari menningarætlan.

Formansskifti
Lítið av útskifting hevur verið í nevndini í Borð tennis
sambandi Føroya seinastu árini, men tó varð eitt býti 
framt á ovastu rók í fjørheyst. Formaðurin seinastu 
sjey árini, Jóannes Guttesen, ynskti at takka fyri seg, 
og Andras Nolsøe tók við sum formaður.

Hetta er aðru ferð, at Andras er formaður. 
Andras, sum bæði er royndur og kendur í føroyska 
borð tennis umhvørvinum, var nevniliga eisini for
maður tíðarskeiðið 2003 til 2009.

Av tí at nevndin í Borðtennissambandinum lítið 
og einki er broytt í nógv ár, so er arbeiðslagið av tí 
sama avbera gott, og tað er at fegnast um, at ein 
royndur og framfýsin harri hevur tikið við formans
sessinum. 

Skiftið er farið fram smidliga, einamest tí at 
nevndin frammanundan er væl smíðað saman, og 
støðu og trúfestið ovast í Borðtennissambandinum 
kastast aftur omaneftir í skipanini – í einstøku 
feløgum, hjá einstøku leikarunum og so framvegis.

Menningarætlan
Fyrst í hesum árinum var nýggja stórhøllin á Hálsi í 
Havn klár at flyta inn í. Hetta hevur givið borðtennis í 
høvuðs staðnum nýggjar møguleikar.

Borðtennissamband Føroya hevur sett í verk eina 
menn ingarætlan, sum skal vera við til at fáa fleiri at 
spæla borðtennis og grundleggjandi at hækka um 
støðið. Sum liður í hesari menningarætlan er Pætur 
Albinus settur sum ungdómslandsliðsvenjari. Ung
dóms landsliðið hevur tikið tik á seg við skipaðum 
venj ingum og venjingarlegum, og evnini hjá ungu 
leik arunum stóðu sína roynd í kapping í Roskilde fyrr 
í ár, har teir royndust væl. Hetta var bara byrjanin – 
ætlanin er at fara á fleiri slíkar ferðir framyvir.

Svenski Jan Berner er settur sum mennari. Jan 
er fyrrverandi føroyskur landsliðsvenjari, og hollu 
royndir hansara úti í heimi skulu eitt nú nýtast til 
til tøk at fáa fleiri at spæla og at bjálva venjarar úti 
í feløg unum at taka ímóti hesum leikarunum við 
góðari og effektivari venjing.

Borðtennissamband
Føroya

Sersamband:

TBF 70 ár
23. februar í ár fylti Føroya elsta borðtennisfelag, 
Tvøroyrar Borðtennisfelag (TBF), 70 ár. Almenn mót
tøka og veitsla var í heimbygdini, og fyrr á degnum 
varð eisini skipað fyri borðtenniskapping fyri børn, 
vaksin og veteranar. Hugaligt var at síggja, at nógvir 
veteranar møttu upp við batti í hond.

Breiddin ímillum tey vaksnu er nakað vaksin í 
borðtennis seinasta árið. Í Havn er glið komin á 
eitt nýstovnað motiónslið, sum venur einaferð um 
vikuna, og hevur hugna og rørslu sum fremsta enda
mál. Har eru øll vælkomin at royna seg.

Í sambandi við FMkappingina í apríl varð skipað 
fyri sokallaðu miðaldeildini, har fyrrverandi spælarar 
og motiónistar royndu seg. Hetta var fyrstuferð í 
fleiri ár, at miðaldeildin var spæld. Undirtøkan var 
góð, og vónin er, at miðaldeildin er komin fyri at vera.

Søguskriving
Í juni í fjør vóru oyggjaleikir í Gotlandi. Sigast má, at 
tað hesaferð gekst upp á stás – føroyskt borðtennis 
skrivaði nevniliga søgu!

Henrietta Nielsen gjørdist fyrsta føroyska 
kvinnan, sum vann heiðursmerki í einmansleiki. Hon 
vann silvur. Saman við Duritu F. Jensen vann hon 
eisini gull í tvímansleiki, og var hetta fyrstuferð 
í søguni, at Føroyar vinna gull á kvinnusíðuni á 
oyggja leikunum.

Staðfestast má, at føroyska Alandsliðið í borð
tennis hevur ment seg upp á eitt støði, har tað telist 
ímillum stinnastu londini á oyggjaleikunum. Serliga 
kvinnur nar gera seg galdandi heilt har frammi, og 
saman við mansliðnum, sum eisini er væl fyri, hevur 
tað mangan verið um reppið at kastað heiðursmerki 
av sær í liðkappingini. Ein roynd at fáa heiðursmerki 
í lið kappingini á oyggjaleikunum verður gjørd aftur á 
Gibraltar komandi ár. Liðið er samanumtikið væl fyri, 
bæði á kvinnu og manssíðuni, so vónirnar at røkka 
hesum eru góðar.

Alandsliðið fekk á heysti í fjør nýggjan landsliðs
venjara. Talan er um danska Simon NykjærFisher, ið 
er ein ungur og nýmótans venjari, og sum longu er 
komin við hópin av góðum ískoytum til leikararnar á 
teimum venjingarlegunum, ið hava verið fyriskipaðar.

Næsta uppgáva hjá Alandsliðnum verður síðst í 
mai, tá ið tann árliga vinarkappingin ímillum Føroyar, 
Ísland og Grønland verður spæld í Nuuk. Eisini verða 
kappingar í Danmark seinni í ár, og næsta summar 
eru oyggjaleikir á Gibraltar á skránni.
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Starvsnevndin mannað við fimm limum
Strembað verður eftir at finna limir, sum hava tilknýti 
til bæði landavegsrenning og breytina, samstundis 
sum vit ynskja at flest møgulig feløg verða umboðað. 
Einasta undirnevndin er kappingarnevndin, sum 
partvíst er mannað av starvsnevndini. Tankar eru 
frammi um at stovna eina mastersnevnd. Føroyskir 
masters hava møguleika at umboða Føroyar til NM
kappingar. 

Altjóða viðurkenning hjá IAAF er helst vónleys at 
vinna. Tað fæst at vita allastaðir, og stendur eisini 
greitt í reglugerðini hjá IAAF. Tí kann tað verða eitt 
plástur á sárið, at EMA – European Masters Athletics 
– hevur gloppað hurðina fyri føroyskum limaskapi, 
so Føroyar eisini kunnu luttaka til EM og HM fyri 
Masters. Formaðurin í EMA bjóðaði føroyingum við á 
aðalfundin sum eygleiðarar, og seinni høvdu vit eisini 
ein fund við hann. Arbeitt verður víðari við hesum.

Útseldar rennikappingar
Tey bæði seinastu árini hava vit upplivað nakað heilt 
nýtt, nevnliga útseldar rennikappingar. Tórshavn 
Maraton og Vágar ½ maraton hava bæði verið út
seld, og longu nú er renningin úti í Fugloy í juli útseld. 
Hetta er týðulig staðfesting av at renningin áhald
andi er í menning. 

Størri er uppgávan at menna frælsa ítróttin á 
breytini. Eftir at Tórbreyt kom í 2008, var ein jøvn 
fram gongd á hvørjum ári fram til 201415. Men vit 
missa tey ungu eftir miðnám, og hesi seinnu árini eru 
nakrir stórir árgangir farnir burturav. Fyri at halda 
ung dóminum til, hava vit havt nøkur tiltøk. Vit hava 
verið á Gjáargarði tveir dagar við venjing, spølum, 
sam veru og fyrilestri um kost við uppfylgjandi kost
ráð geving. Vit hava havt ein dag á Oyrabakka við 
alterna tivari venjing, har taekwondo venjarar vóru 
gestir. Og seinni kom eisini Jarvin Hansen frá ÍSF at 
greiða frá um doping. 

Ætlanin er eisini at fara suður í nýggju Marg
høllina á venjingarlegu. Vit ætla tá, umframt egnar 
venjingar, at hava serligar venjingar fyri børn og ung 
í Suðuroy. Marghøllin hevur spurtbreytir, lopgrøv og 
um støður til hæddarlop. Møguleiki er at fara suður 
at hava onkrar innandurakappingar í Marghøllini, 
sam stundis sum vit vóna at síggja børn og ung úr 
Suðuroy norðanfyri til kappingar. 

Marghøllin verður ikki seinasta frambrotið fyri 
frælsa ítróttin. Vígvøllurin við Másheyg nærkast 
alsamt. Soleiðis nevna tey í Klaksvík breytina til 
frælsan ítrótt. Tá hendan eftir ætlan stendur liðug í 
2019, er sannlíkt, at frælsur ítróttur ger eitt stórt lop 
fram eftir. Hugaligt er eisini at síggja, at Eysturoyggin 
er komin við aftur. Barna og ungdómsvenjingin hjá 
Roysn inum hevur gjørt at tey grønu nú rúgva væl 
upp til kappingarnar á Tórsbreyt. Eisini við góðum 
úrslitum.

Saman við feløgunum arbeiðir FÍF alsamt fyri at 
betra umstøðurnar á Tórsbreyt, sum ikki nóg góðar. 
Tórshavnar Kommuna er sera samstarvssinnað, og 
hevur í ár játtað pening, soleiðis at ljósviðurskiftini 
kunnu fáast í rættlag. Hetta verður eitt risaframstig 
bæði fyri trygdina og fyri serliga tær teknisku 
venjingarnar. Vit fegnast tí almikið um, at hetta nú 
kemur í rættlag. 

Frælsur	Ítróttur
Føroya

Sersamband:

Oyggjaleikir
Oyggjaleikir vóru seinasta summar, og hetta er 
størsta og mest spennandi ítróttarliga avbjóðingin 
hjá FÍF. Kappingin í frælsum ítrótti er sera hørð, 
og ofta skal nógv til fyri at vinna heiðursmerki. Vit 
høvdu vónir um heiðursmerki til tríggjar av okkara 
íðkarum. Í øllum trimum førum var eisini gullvón. 

Rebekka Fuglø livdi upp til vónirnar. Á 1.500 m 
setti hon føroyskt met og vann bronsu, og í 800 m 

finaluni spurtaði hon seg til tryggan sigur, og vann 
sítt fyrsta oylgull. Størsti gullfavoritturin var lang
teina rennarin Marna Egholm. Í harðastu renning, 
sum yvirhøvur er sæð á oyggjaleikum, mátti hon 
sættast við silvur á bæði 10.000 m og í hálvum 
maraton. 

Tórur Mortensen var ein av favorittunum í trí
støkki, og rakti hann ein góðan dag, so kundi einki 
forða honum gullinum. Men Tórur var smáskaddur 
og ikki heilt í kappingarformi. Einans triðja lopið 
bleiv góðkent. Men tað var so ríkiligt til at vinna 
silvur heiðurs merkið og stutt var til gullið. Nakað 
óvæntað kom eitt heiðursmerki afturat. Margit 
Weihe Fríðmundsdóttir setti føroyskt met í trístøkki, 
og hetta var nóg mikið til at vinna bronsu. Sostatt 
komu vit heim við einum gullmerki, trimum silvur
merkjum og tveimum bronsumerkjum, sum avgjørt 
var nøktandi. 

Sólskinssøgan var at vit fyri fyrstu ferð høvdu lið 
við til boðrenningarnar hjá kvinnum. Bæði á 4x100 
m og 4x400 m fingu vit stór føroysk met og komu 
víðari í báðar finalurnar. Hetta var sera stuttligt, 
spennandi og skapti eina serliga felagskenslu millum 
genturnar og ferðalagið alt.
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Kappingarárið	2017/18
Eitt tað mest hendingaríka kappingarárið í føroysku 
flogbóltssøguni higartil er júst endað. Lagt varð til 
brots í september í 2017, og endabresturin var 14. 
apríl í 2018, tá ið Fleyr og ÍF kundu kalla seg føroya
meistarar eftir seinnu FMfinalurnar í stásiligu stór
høllini á Hálsi. Í hesum tíðarskeiðinum hava eitt ótal 
av dystum verið leiktir, steypakappingar fyriskipaðar 
og ógloymandi løtur ríkað okkum lívið. 

Mjølnir legði bragdliga fyri bæði hjá kvinnum og 
monnum í Meistaradeildini, men skjótt vísti tað seg, 
at hjá kvinnunum var tað Fleyr, ið var sterkast. Hjá 
monnunum var javnari, og leingi vóru tað ÍF, Mjølnir 
og Fleyr, ið kappaðust um FMfinaluplássini. 

Steypakappingin
Í steypakappingini vóru hálvfinalurnar leiktar í eini KÍ
høll, sum til endamálið varð uppstigað við betri ljósi 
og taraflexgólvi. Tað var sum í gomlum døgum!

Jokaraliðið SÍb gjørdi bart og vann allar sínar 
dystir í steypakappingini hjá monnum. Ikki minst 
sjálva finaluna frammanfyri helst størstu áskoðara
fjøld til ein flogbóltsdyst nakrantíð í Føroyum, tá ið 
teir vunnu 32 á ÍF. Dráttur gjørdi næstan tað sama 
ímóti Fleyr, men mátti til endans lúta 32. Stórhøllin 
á Hálsi var karmur um steypafinalurnar allar, og 
vit kunnu ikki annað enn fegnast um tann karm, ið 
føroyskur flogbóltur nú hevur fingið. 

Hjá teimum ungu var tað sum ikki eina ferð SÍ, ið 
var í at kalla øllum finalum og vann tær allar flestu.

Flogbørn
Størsta einstaka verkætlanin hjá FBF nakrantíð er 
Flogbørn. Talan er um serligt átak fyri tey yngstu, 
ið stíga fyrstu stig síni inn í flogbóltin. Peter og 
Anne eru tvey nøvn, ið allar flestu børn í føroysku 
skúlunum kenna og øll børn, ið spæla flogbørn 
heilt víst kenna. Tey bæði leiða verkætlanina, og 
tey koma út í hvønn krók í landinum at skipa fyri. 
Skúlakappingarnar, ið hava verið fyriskipaðar, hava 
eydnast framúr væl. Yvir 700 børn úr 2., 3. og 4. 
flokki í Havn hava verið í kapping í stórhøllini á Hálsi. 
Kappingar av hesum slagnum hava verið kring alt 
landið. Og tað verður enn størri næsta ár!

Altjóða pallurin
U17 og U19 landsliðini hjá gentum og dreingjum 
vóru í NEVZAkapping í oktober í 2017. Serliga U17 
dreingirnir stóðu seg ómetaliga væl, og vóru bein
leiðis óhepnir ikki at leika seg í hálvfinaluna. Fram
gongdin hjá dreingjunum er serliga eyðsýnd, og 
hesir somu garparnir mannaðu liðið, ið tók ímóti 
Íslandi, Skotlandi og Luksemborg í stórhøllini á Hálsi 
í mars 2018. Teir høvdu fyrireikað seg væl, vóru 
upp settir og undirtøkan frá føroyingum var sterk. 
Øll londini vunnu og taptu dyst, og Føroyar settu 
punktum í dramatiskum dysti ímóti vinnarunum úr 
Luksem borg. Ein stór landsliðsløta á heimavølli!

Menninir stóðu seg væl á Oyggjaleikum, og høvdu 
eitt tað besta liðið í longri tíð. Tíverri glapp sigurin í 
hálvfinalunum, men bronsan varð vunnin í stórum 
stíl. Kvinnurnar vóru ikki við grundað á ótrygg 
fíggjar lig viðurskifti innan ÍSF, tá ið tilmeldingin var 
um framt endaumfar í EM.

Flogbóltssamband 
Føroya

Sersamband:

Javnstøða
Hjá okkum er ikki neyðugt at fara út eftir serstøkum 
stuðli at tryggja nakra javnstøðu og enn minni at 
kalla inn til tíðindafund at breggja okkum av hesum. 
Tað er sjálvsagt!

Men tá ið tað kemur til tey íðkandi, eru eru 
gentur nar í fleirtali, men millum flogbørnini eru 
dreingir nir væl við. Málið er at fáa líka nógvar 
dreingir sum gentur, og at bæði genturnar og 
dreingir nir skulu fjølgast. 

Skipan
FBF er skipað við eini 5mannanevnd. Nevndin kann 
seta undirnevndir og seta fólk í starv. Higartil hevur 
FBF ikki havt nógv lønt fólk. Og talan er bara um 
smærri samsýningar, ið verða lætnar. 

Í framtíðini má hetta helst verða endurskoðað, tí 
virksemið er so nógv vaksið, at fyrisitingin má verða 
styrkt. 

Fíggjarlig viðurskifti
Eftir almikið stríð innanhýsis í ÍSF tykist ein góð 
gongd vera viðv. fíggjarligum viðurskiftum og fíggjar
býti millum sersambondini. Tó kundu vit hugsað 
okkum eina nógv skjótari gongd, har virksemi skipað 
undir sersambandinum so sum landskapping og 
steypa kapping fyri børn umframt landsliðsvirksemi, 
menn ingar virksmemi osfr. verður hægri mett í být
inum. Her er langur vegur enn, og fíggjarliga tronga 
játtanin leggur loft á virksemi okkara – tíverri. 

Framtíðin
FBF hevur allar dagar sett sær fyri, at næsta ár skal 
vera enn betur enn farna árið. 2018/19, verður tí enn 
betri og enn virknari enn 2017/18. Vit skulu hava fleiri 
børn til Flogbørn, vit skulu hava enn sterkari lands
kapp ing og steypakapping, og Uliðini og Alinini 
skulu vera enn virknari. Serliga á heimavølli, so vit 
venja bæði leikarar og áskoðarar til altjóða lands liðs
flog bólt.



36 37Ítróttasamband FøroyaÁrsfrágreiðing 2017-2018

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 um
boða byrsuskjóting í Oyggjaleika, Norðurlanda og 
alheims samstarvi annars.

Limafeløgini eru Veiðifelagið Byrsumúli (VBM), 
Sunda Byrsufelag (SBF), Vestmanna Byrsufelag 
(VBF) og Eysturskot (EYS).

Feløgini hava 216 aktivar limir.
Eysturskot (EYS) er nýggjasta felagið og í 

Klaksvík eru tey væl á veg at stovna felag.

Virksemi	2017
Kappingarárið 2017 gjørdist gjørdist sum altíð sera 
spennandi.

Fleiri tiltøk vóru framd í 2017, M.a. kann nevnast:

Oyggjaleikirnir á Gotlandi:
Aftur hesaferð vóru Føroyar umboðaðar. Fýra 
skjúttar luttóku til leikirnar og komu vit aftur við 2 
medaljum, einari gull og einari bronsu.

Føroya Cup:
Av tí at FM er avgjørt eftir einum degi, hevur oftani 
veri tosað um, at kappingarárið kanska er meira 
spennandi annað hvørt ár, nemliga tað árið Oyggja
leika úttøkan er. Fyri at halda øll árini spennandi, 
er her skipað fyri einari Føroya Cup kapping, sum 
strekkir seg yvir alt árið. Hendan sær út til at vera 
væl eydnað og tað er eisini ætlanin at halda fram við 
hesari.

Kappingar	uttanlanda:
Eins og undanfarin ár hava fleiri skjúttar luttikið í 
kappingum uttanlanda 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”. Og sigast má kappingin hepn
aðist 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 fara 
at leggjast fleiri luttakarar úr okkara grannalondum 
afturat hesari kappingini.

Vápnalógin:
Nú er nýggja lógin komin í gildi og sum vit skrivaðu 
í seinastu frágreiðing, skipaði Skjótisambandið fyri 
at gongd kom á undirvísing í vápnatrygd. Hetta má 
eisini sigast at hava hepnast sera væl og longu nú 
eru heilt nógv, sum hava ogna sær vápnaloyvi við 
trygdar skeið.

 
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 kapp
ingunum – Føroya Cup og Oyggjaleikaúttøkuni, eisini 
á Internetinum.

Skjótisamband
Føroya

Sersamband:

Hetta vita vit at fólk hava verið sera glað fyri.
Vit hava eisini luttikið í kappingum í Danmark og 

Íslandi tey seinastu árini og her hava uml. 17 skjúttar 
verið við og útslitini 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 mai 2018 hevur Skjótisambandið skipað fyri 
venjingar legu í Danmark, har 18 evnagóðir skjúttar 
luttaka. Undirvíst verður av góðkendum venjarum 
og sera góðum skjúttum. Nevnast kann, at ein av 
venjarunun, Jesper Hansen, hevur verið í finaluni 
í World Cup, verið til OL og í 2013 gjørdist Jesper 
heims meistari í leirdúgvuskjóting.

Eisini verður skipað fyri at fáa venjarar hendan 
vegin. Her er talan um bæði venjing og venjara
útbúgvingar.

Arbeitt verður við at føroysk skjóting við í annan 
altjóða limaskap. Her er arbeiðið við at fáa limaskap 
NSR (Nordic Shooting Region) komið rættiliga væl 
áleiðis.
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Eitt hendingaríkt ár er farið afturum
Stóra málið hjá fleiri av okkara súkklarum og 
triathlet um var sjálvandi Oyggjaleikir, sum í ár vóru 
á Gotlandi. Nógv vildu stríðast fyri einum plássi á 
landsliðnum, og ríkir vóru møguleikarnir, tí heili trý 
landslið skuldu mannast. 

Burtursæð frá veðrinum so eydnaðist leikirnir 
sera, sera, sera væl. Tað bleiv til gull, silvur og bronsu 
í hópa tali – til kvinnur og menn, yngri sum eldri. 

Yndi	og	Mallorca
Men alt byrjaði langt áðrenn Oyggjaleikirnar.  
Í novembur 2016 byrjaðu vit felagsvenjingina. Yndi 
hevði fingið nýggjar súkklur, og nú bleiv tosað um 
watt og watt og watt. Vit styrktuvandu eisini, og 
hetta helt fram líka til leðin gekk til venjinarleguna 
saman við „Laurits Betjent“ á Mallorca. 

Oyggin bleiv súkklað oman og niðan, eystur og 
vestur. Tað bleiv súkklað niðan til Appelsinbúðina, og 
tað bleiv súkklað oman og niðan úr Sa Calobra. Tað 
bleiv súkklað niðan eftir Puig Mayor, og Drotninga 
og Kongaetapan blivu eisini koyrdar.

Giant	Várkappingin	2017 
og úttøkukappingarnar
Afturkomin til Føroyar høvdu súkklarar møguleika at 
royna seg í Giant Várkappingini, sum var ein kapping 
saman sett av fimm Einkultstartskappingum.

Mars mánaði gekk við nøkrum einkultstartskapp
ingum og nógvari venjing. Venjing fram móti út tøku
kappingini. Landsliðini skuldu mannast, og øll nøvnini 
á øllum íðkarunum skuldu finnast innan Flaggdagin.

So meðan fyrsta kappingin í árinum bleiv fyri
skipað í góðum veðri fyrst í mars mánað, so fór at 
kava av grimd tá landavegsúkklingin skuldi avgreið
ast. Tað kavaði og tað kavaði, og tað endaði við at 
dómarin avgjørdi at steðga kappingina – mitt í kapp
ing ini.

Mistanki var um at tað saktans kundi blíva kalt 
meðan úttøkukappingin fór fram, og longu leygar
morgunin 22. apríl bleiv avgjørt, at broyta einkult
startin nakað. Ætlanin var, at kappast skuldi frá 
Hotel Føroyum og allan vegin niðan á Sornfelli. Men 
kavi var uppi á toppinum, og tí bleiv málið flutt oman 
á lands vegin – har landsvegurin gongur niðan móti 
Sornfelli.

Oyggjaleikir og Gotland
og nógv heiðursmerkir
Heiðursmerkini „heglaðu“ oman yvir okkum. Torkil 
tók stafettina frá seinastu leikunum, og tók alt 
og øll á bóli í og vann ein sannførandi sigur, tá 
hann í einkult startinum vann við næstan tveimum 
minuttum á nummar tvey. 

Dávur Magnussen koyrdi eisini ein brandgóðan 
einkultstart, og var hetta við til at gera, at liðið vann 
bronsu í liðkappingini.

Tvær dedaljur fyrsta dagin.
Annan dagin skuldu landavegsúkklarar aftur 

royna seg. Hesa ferð í Landavegsúkkling. Kvinnurnar 
fingu eina fína byrjan í einkultstartinum, og systrar
nar Birita og Svanna Poulsen fóru tí við góðum 
treysti upp á súkklurnar mikudagin, tá kappast 
skuldi í landa veg súkkling. Birita kom á mál við somu 
tíð sum vinn arin, og tað bleiv til eitt flott 25. pláss hjá 
Biritu.

Løtu seinni skuldu menninir í eldin. Sól og summar, 
og enn ein góður dagur, og enn ein gylt medalja. 
Faktiskt tvær. Dávur gjørdist næstur um málstrikuna 
og Torkil fimtur. Nú ráddi um, at triði føroyingurin 
fekk eina so góða plasering sum gjørligt. Tað 
eydnað ist, og so bleiv tað til bæði silvur og bronsu í 
landa veg súkklingini.

Ein kapping var eftir áðrenn leiðin gekk aftur til 
Føroyar. Tað var criterium kappingin hjá landaveg
súkklarunum. Tað var fríggjadagur og tað var regn 
og tað var grimdarregn, tá bæði kvinnurnar og 
menninir skuldu royna seg í seinastu kappingini.

Vit byrja um 30 sekund, bleiv rópt frá dómara
borð inum. Onkur faldaði hendur og bað eina bøn, 
men áðrenn menn vistu av bleiv skotið fyri starti. 
Avstað. Fleiri vóru ikki klárir, men Torkil var. Tað var 
dómarin ikki, og tí yvirsá hann, at ein sum var heint
aður við einum umfari foraði Torkil og Lauk eina 
erliga kapping um sigurin. 

Karl Patrick Lauk gjørdist vinnari og silvur til 
Torkil. Eitt flott 11. pláss til Dávur og eitt 4. pláss til 
liðið. Akkurát ov stuttir til triðju liðmedaljuna.

Kring	Føroyar	og	FM	og	góð	uppmøting
Lagið var gott eftir góðu úrslitini á Oyggjaleikunum, 
og bæði kvinnur og menn ynsktu at kappingin bleiv 
fyriskipað. Hetlendingar lovaðu eisini at koma um 
kappingin bleiv skipað. 

Sum sagt, so gjørt. Ein stórur hópur legði til 
brots fríggjadagin 21. juli tá leiðin gekk úr Havn, um 
Oyggjar vegin til Vestmanna og aftur til Havnar. Ein 
tryggur sigur til Torkil og ein spennandi kapping 
bleiv tað millum Biritu Poulsen og Olgu Hamilton úr 
Hetlandi. 

Hendan dagin átti Olga munin, men fylgjandi 
dagarnar endaði Birita ovast á sigurspallinum.

Til FM kappingarnar var uppmøtingin eisini góð. 
Eisini veðrið var gott, hóast vit nú vóru komin heilt út 
í oktobur mánað. Tríggjar FM kappingar skuldu av
greið ast eitt og sama vikuskifti.

Hósdagin 5. oktobur skuldi Býarkoyringin avgreið
ast. Havnin var karmurin um kappingina hesa ferð, 
og sjálvur Rasmus Effersøe var miðpunktið í kapp
ingini. 

Ein sera teknisk ruta sum fekk onkrar súkklarar, 
við tunguni mitt í munninum, at taka títt og ofta í 
bremsuna. 

Favoritturin punkteraði tíðliga í kappingini. Ferðin 
fór niður, men so kom „øði í grindina“, og ferðin fór 
uppaftur. 

Torkil megnaði skjótt at koyra feltið innaftur, og 
so sótu teir á strípu aftanfyri Torkil. Helgi, Dávur og 
Gunnar og aðrir. Ferðin var høg og Dávur takkaði tí 
fyri seg. Helgi og Gunnar hildu tørn, men so punkter
aði Helgi, og so kundi Gunnar løtu seinni koyra á mál 
– eins og Torkil – „i ensom mejestæt“.

Næsta dag gekk leiðin niðan á Sornfelli. Einkult
starturin skuldi koyrast frá Effostøðini í Kollfjarðadali 
allan vegin niðan á Sornfelli. Hesa ferð var ongin kavi 
á toppinum, og hesa ferð vóru tað umframt 13 mans, 
tvær kvinnur, ið bjóðaðu sær sjálvum og øllum hinum 
av. 

Favoritturin vann og fleiri enn tríggir minuttir vóru 
niður til nummar tvey, sum ikki óvæntað gjørdist 
Helgi W. Olsen. 

Helgi W. Olsen legði legði hart út triðja dagin, tá 
kappast bleiv í Landavegsúkkling Runt Agnið. Helgi 
fekk skjótt eitt gott hol aftur til feltið. Hetta helt 
hann eina góða løtu. Torkil, Jan og aðrir jagstraðu, 
men tá Torkil løtu seinni setti „turbo´ina“ til, so var 
tað bara Jan sum megnaði at halda tørn. Ein fyri og 
annar eftir duttu súkklarar av – sum perlur av snóri.

Trýggjar gull til Torkil og trýggjar til Biritu, og eitt 
langt og spennandi kappingarár var farið at halla.

Sæð við Oyggjaleikabrillum gekk árið gott. Tað 
hevur eisini verið gott á annan hátt. Tað eru aftur 
kvinnur á føroyska landsliðnum, og tað er at frøðast 
um. Torkil Veyhe skiftið lið og skrivaði undir sáttmála 
við Team Virtu Cycling í fjør.

Vit fylgja tí spent við hvussu leikur ferð hjá Torkil 
í 2018, men ongin Torkil uttan eitt gott felag og onki 
felag uttan limir, og serliga ung og børn. Tað er tí 
okkara vón at felagið verður betur at skipa barna 
og ungdómsvenjingina í 2018. Nógv vatn er runnið 
í ánna, men fyri nøkrum árum síðan súkklaði Torkil 
runt á vøllinum við Eysturskúlan, tá felagið saman 
við MBM skipaði fyri súkklukapping fyri skúla ung
dóm har. Nú luttekur hann í stórum kappingum úti í 
verð og verður kosin sum mest álopssinnaði súkklari 
í Tour de Normandie.

Sersambandið fyri 
Súkkling og Triathlon

Sersamband:
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Kappingarárið 2017/18 er júst endað og endaði við 
einum braki av finalum í hvonn og FTZdeildini, har 
menninir spældu tvær góðar og spennandi finalur 
og kvinnurnar máttu út í tríggjar finalur fyri at finna 
FMvinnaran.

Fleiri børn enn nakrantíð hava hendan veturin 
spælt hondbólt. 146 barna og ungdómslið, áleið 50 
U8lið og 39 vaksnamannalið, hava í ár kappast. Tað, 
sum er serliga gleðiligt at síggja er, at tey smærru 
feløgini klára seg alsamt betur. Í ár vunnu EB, ÍA og 
SÍF Bkappingar, ið vit síggja er hækkað í støði og 
sum eisini verður tikið í størri álvara enn áður. Til 
finalurnar í steypakappingini hjá Bbólkunum vóru 
hallirnar stúgvandi fullar. Tí hava vit umrøtt til næsta 
kapp ingarár at gera meira burturúr Bfinalunum, so 
at fleiri børn sleppa at merkja ein líknandi hondbólts
hýr, sum er í Hølini á Hálsi til vanligu steypa finalurnar.

Í vetur hevur HSF skipað fyri leikaramenning eina 
ferð um mánaðin fyri børnum, sum eru fødd í 2002 
til 2005. Samanlagt hava 500 børn luttikið, og tað 
hevur hilnast avbera væl.

Hondbóltssamband 
Føroya

Sersamband:

Alandsliðini hjá monnum og kvinnum hava í ár 
á fyrsta sinni luttikið í HM og EMundankappingini. 
Av tí at Alandsliðini í fjørsummar vunnu ávikavist 
Challange Trophy og EMundanundankappingina, 
vunnu Føroyar sær atgongd at spæla millum tey 
bestu. Kvinnurnar hava í ár spælt EMundankapping 
móti Makedonia, Serbia og Svøríki og hava ein dyst 
eftir móti tveimum teimum síðstnevndu. Menninir 
spældu HMundankapping í Italia í januar, har teir 
hittu Rumenia, Ukraina og Italia. Avrikini vóru heldur 
ójøvn.

Føroyar vóru í mars vertir fyri eini U20HM
undan kapping hjá kvinnum. Kappingin hilnaðist 
sera væl, og U20kvinnurnar spældu seg til góð 
úrslit. Tær taptu móti Slovenia við tveimum málum 
og vunnu móti Turkalandi. Tær iðraðu seg aftaná, 
tí Føroyar høvdu møguleikan at spæla seg til tveir 
sigrar og harvið spæla seg víðari til HMendaspælið 
fyri U20landslið.

Nógv landsliðsvirksemi liggur fyri framman 
komandi mánaðirnar. U15 dreingir, U16 gentur, U18 
menn og U20 menn skulu øll royna seg í ymsum 
kappingum í summarmánaðunum. Harumframt skulu 
Akvinnurnar sum nevnt spæla tveir EMundan
kappingardystir.

Í heyst byrjar EMundankappingin hjá monnum 
og Føroyar skulu millum annað spæla móti 
hondbóltsstjørnunum úr Danmark. Stóra avbjóðingin 
hjá HSF er, at heimadystirnir hjá Føroyum møguliga 
ikki verða spældir á heimavølli, tí eingin føroysk 
høll lýkur altjóða krøv. Vit hava kannað tær hallir 
í Føroyum, sum eru best egnaðar og hava sent 
evropeiska hondbóltssambandinum, EHF, umsókn 
um loyvi at spæla landsdystirnar í Føroyum. Nú 
verður bíðað eftir svari.

Framtíðarætlanin er framvegis fyri føroyskan 
hond bólt, at Føroyar eru við til eitt EM og HMenda
spæl fyri Alandslið áðrenn 2030.

Í Hondbóltssambandi Føroya er ein starvsnevnd 
við eini forkvinnu, fýra nevndarlimum og einum til
taks limi. Undir starvsnevndini eru fimm undir nevndir 
og ein umsiting sum telir hálvttriðja fólk. Eftir ætlan 
heldur sami bygnaður fram næsta kapp ingar ár.

Nevndin er just farin undir at vitja øll feløgini í 
land inum. Endamálið er at síggja og hoyra, hvørjar 
av bjóð ingarnar eru og geva góð ráð og leggja lag á.

Málið fyri næsta kappingarár er, at uppaftur fleiri 
spæla hondbólt.
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FM	KAPPINGAR
Fyriskipað verður á hvørjum árið, fyri regluligum 
FM kappingum. Fimm kappingarumfør eru í kapp
ríðing, har dystast verður um hava skjótasta ross 
í fimm ymsum greinum. Hetta eru kappingar ið 
byrjaði fyri áleið 100 árum síðani. Tí er kappríðing 
millum elstu ítróttargreinar í Føroyum.

Tað eru fýra ymiskar kappingargreinar. Trav, 
Skeið, Tvíspor ung og Tvíspor vaksin. Sostatt eru 
20 FM kappríðingar á hvørjum árið. Hetta eru alt 
kappingar ið Ríðisamband Føroya, skipar fyri í 
tøttum samstarvið við feløgini.  

Skipað verður eisini fyri kappingum í gonguløgum 
fyri íslandsross, her eru árliga tríggjar ella fýra FM 
kappingardagar, hendan kapping er aftur deild upp 
í bólkar, fyri tey ymsu gonguløgini og sergreinar 
innan hesu gonguløg. Vanliga verður kappast í seks 
greinum, t.v.s. At tað eru minst 18 FM kappingar 
hvørt ár.

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

Um veturin skipa feløgini eisini hvør í sínum lagið 
fyri kappingum, hetta gongur serliga fyrí seg í reið
høllinum í Havnardali, har góðir møguleikar eru fyri 
hesum.

NR	7	TIL	HM
Í 2017 umboðaði Elin V. Tindskarð Føroyar, við HM í 
gongulagskapping fyri íslandsross í Hollandi. Úrslitini 
vóru aftur hesa ferð sera góð, Elin V. Tindskarð og 
Hølkvir gjørdis nr 7 í greinini T2

Ríðisamband Føroya fegnast stórliga um úrslitini 
í hesari stórari ítróttargrein. Tað eru 60.000 limir 
í FEIF, altjóða sambandinum fyri íslandsross og 
260.000 ross, so at Føroyar kunna gerast nummar 7 
er eitt sera stórt bragd.

Av tí at tað er so kostnaðarmikið at ferðast við 
rossum, var bert eitt umboð sent til Hollands. Ríði
sambandið vónar tó at fíggjarorkan verður betri 
komandi árini. Tað vísir seg tó at vera trupult at fáa 
stuðlar til hetta. Kappingin við størri ítróttargreinar 
um stuðlar, er sera hørð og tí er ríðingin noydd at 
avmarkað sína luttøku.  

Arbeitt verður tó miðvíst eftir at fáa fleiri umboð 
við til komandi kappingar, hetta er tó í stóran mun 
treytað av hvussu fíggjarorkan hjá sambandinum 
verður framyvir.

 
SVENNING	REINERT	GULLNÁLL
Aftaná seinasta kappingina í 2017 handaði forsetin 
í ÍSF eftir áheitan frá Ríðisambandinum, Svenningi 
Reinert gullnálina hjá ÍSF. Svenning Reinert ið var 81 

ár tá hann gavst, hevur riðið kapp í nærum 70 ár. 
Tað var ein sera hátíðarlig løta uppi í Marknagili við 
talum og Svenning Reinert takkaði sjálvur í talu ÍSF 
og forsetanum Elini H. Joensen fyri heiðurin.

Vit í Ríðisambandinum vilja eisini takka ÍSF, fyri at 
tit vildi vísa honum hesa uppiborna virðing.

NÝGGJ ÚTGERÐ
Fyri at geva okkara íðkarum bestu treytir at 
kappast, hevur Ríðisamband Føroya í 2017 gjørt 
stóra íløgu í nýggja útgerð at taka tíð við. Hóast 
hetta er sera kostnaðarmikið, verður mett at hetta 
er neyðugt stig, fyri at tað ikki skal kunna setast 
spurnartekin við tíðtakingina. Í hesum sambandi 
hava vit havt fólk á skeið uttanlanda og somuleiðis 
koma fólk úr Svøriki til Føroya, at læra okkum meira 
um útgerðina

ÚTGBÚGVINGAR
Fyri at menna okkara reiðfólk, venjarar og dómarar 
er tað seinastu árini miðvíst arbeitt við at fáa bestu 
fólkini innan ítróttina heim til Føroya at undirvísa. Av 
tí at Ríðisambandið ikki sjálvt hevur nakra reiðhøll, 
verður hetta gjørt í tættum samstarvið við tey feløg 
ið eiga hallir.

Vit eru errin um at vit hava okkara egna altjóða 
dómara. Heri D. Dahl er regluliga uttanlanda og 
dømir. Hetta krevur at útbúgvingin hjá honum verður 
viðlíkahildin og tað er nakað sum vit eisini stuðla.  

FELØG

Ríðisamband Føroya

Sersamband:

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, 
ítróttarumboð
Limatal: 150

Føroya Ríðingarfelag
Nevnd:
Hallur Hansen, formaður 
Bryndis Hjartardóttir, 
næstformaður
Tummas Pauli av Reyni, 
Jakobina Niclasen,
Osvald S. Johanson 
nevndarlimir
Bjørn Patursson, 
kassameistari
Limatal: 300
 
RÍÐISAMBAND	FØROYA
Nevnd:
Brandur í Dali, formaður 
Zacharias R. Jacobsen, 
næstformaður
Símun Skaalum, nevndarlimir

Feløg og limatøl
Bogaskjótifelagið Tambar – uml. 40 limir
Bogaskjótifelagið Ørvur –  uml. 35 limir
Bogaskjótifelagið Vágaskot –  uml. 35 limir

Kappingar	í	Føroyum
BSKF og feløgini hava hendan veturin skipa fyri 8 
kappingum fyri vaksnu skjúttunum og 9 kappingum 
fyri tey ungu. Tríggjar FM kappingar (2 fyri ung á 12 
og 15 metra frástøðu, og eina fyri vaksin á 18 metra 
frástøðu), síðani hava feløgini hvør sær skipa fyri 
Open kappingum.

Uttanlanda kappingar
Á oyggjaleikunum í Gotlandi í 17, høvdu vit 8 skjúttar, 
og fingu sera góð úrslit, compound skjúttarnir vunni 
í alt 7 heiðursmerki og recurve skjúttarnir vunnu 6 
heiðursmerki

4 skjúttar luttóku á HMkapping í Mexico í okober. 
2017. 

5 skjúttar luttóku á RIG 18, har 2 av skjúttinum 
fingu silvur heiðursmerki

Hvat verður gjørt fyri at menna ítróttin? 
BSKF hevur avtalu við norskan venjara – Morten Bøe 
– og hevur hann veri fast heima og vant skjúttarnar 
fýra ferð um árið.

Áhaldandi arbeiða fyri at fáa eina fasta útibreyt, 
at skjóta á.

Javnstøða í ítróttinum
Tilgongdin av ungum skjúttum er javnt býtt millum 
kynini, serliga hendan veturin hava fleiri kvinnur víst 
áhuga fyri bogaskjótingini, og vóna vit at hetta fer at 
halda fram.

Sersambandið
Bogaskjótisamband Føroya hevur 4 fólk í nevnd, 
formann, varaformann, nevndarlim og skrivara. 

Framtíðarætlanir
Bæði BSKF og feløgini hava ynski um at fáa góðar 
og brúkiligar umstøður til uttandura skjóting, so man 
ikki stendur á berum hvørt ár tá uttandura skjótingin 
byrjar!

Eisini eru ætlarnir um at skjúttar skula á skeið 
í einum forriti sum verður nýtt til at føra skorina 
inná, kallast IANSEO. Hetta er eitt forrit ið er ment 
til bogaskjóting, og verður hetta forritið nýtt til allar 
altjóða kappingar. 

Hjartamál
At veita fólki ein møguleika, at savnast um hesa 
elligomlu ítróttargrein.

Bogaskjótisamband
Føroya

Sersamband:
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Taekwondosamband Føroya er eitt nýstovnað 
menningar samband. Í Føroyum er einans eitt 
taekwondo felag við 100 íðkarum. Felagið eitur 
Hwarang Føroyar og heldur til í Søldarfirði. Høvuðs
venjari er 13 ára gamli Høgni Kunoy Dávason, ið 
hevur vant taekwondo síðani hann var 5 ára gamal.

Taekwondo er ein suðurkoreanskur ítróttur, ið 
setir hesir virðir høgt: vælvera, disiplin, vilji og virðing. 

Stevnur uttanlands
Hwarang Føroyar hevur luttikið í fýra stevnum í 
Dan mark í 2017. Get2sport er ein stevna fyri nýbyrj
arar, Wonderful Copenhagen er fyri royndar íðkarar, 
Rødovre Cup og Esbjerg Cup eru stevnur fyri 
allar íðkarar. Í Rødovre Cup, ið var í oktobur, bleiv 
Hwarang Føroyar fjórmest vinnandi felag. Í februar í 
ár var felagið aftur til stevnu í Danmark, í Esbjerg, og 
her bleiv Hwarang Føroyar mest vinnandi felag av 29 
lut tak andi feløgum og 250 íðkarum. 

NM/DM	
Í januar 2017 luttók Høgni Kunoy Dávason í NM, ið 
var hildið í Svøríki (øll norðurlond og baltisku londini 
kunnu luttaka). Har bleiv Høgni Kunoy Dávason nr. 4 
í sínum bólki. Í novembur 2017 vóru 2 íðkarir til DM, 
Dávid á Lakjuni og Høgni Kunoy Dávason, og vunnu 
teir ávikavist silvur og bronsuheiðursmerki.

Venjingarlegur
Hwarang Føroyar hevur skipað fyri 4 venjingarlegum 
í Føroyum seinasta árið. Á tveimum av teimum hevur 
Mathias Gabrielsen úr Nørrebro Taekwondofelag 
vant íðkarar í Hwarang Føroyar. Hann telist millum 
bestu taekwondoíðkararnar í Danmark. Harumframt 
hava íðkarar og avvarðandi verið á summarlegu í 
Esbjerg í juli 2017.

Graduering
Graduering er 23 ferðir um árið. Graduering er eitt 
slag av dugnaskapsroynd, har íðkarar skulu vísa, 
hvat teir hava lært. Íðkarar skulu duga eitt ávíst 
pensum fyri at hava staðið gradueringina, og sum 
prógv fáa teir eitt nýtt belti. Fyri at kunna graduera 
skal próv dómarin hava 4. dan, og til gradueringarnar 
hevur Hwarang Føroyar fingið hjálp frá Philip Reyes, 

4. dan, Amager Taekwondofelag og Mr. Lai, 6. dan og 
stór meistari, úr Singapore.

Altjóða samband
Tað er av alstórum týdningi, at felagið fær vitjan 
uttan úr heimi. Serliga er tað sambandið við Philip 
Reyes, Mr. Lai og Mathias Gabrielsen, ið hevur havt 
stóran týdning fyri at kunna menna felagið. 

Tað hevur vakt miklan ans, at eitt lítið land sum 
Føroyar hevur klárað seg so væl til kappingar uttan
lands, og í hesum sambandi hava fleiri bjóðað seg til 
at koma til Føroya at hjálpa felagnum. 

Eitt felag og samband í menning
Hetta er ein sera spennandi tíð hjá TSF og Hwarang 
Føroyar. Í takt við at Hwarang Føroyar fær fleiri 
royndar íðkarar, økjast møguleikarnir fyri at seta 
fleiri feløg á stovn í Føroyum og at skipa fyri FM í 
taekwondo, eins og møguleikarnir økjast fyri at fáa 
fleiri íðkarar at luttaka í kappingum uttanlands: DM, 
NM og øðrum størri altjóða kappingum. 

Taekwondosamband	
Føroya - TSF

Menningarsamband:

Framtíðarætlanir 2018 
2018 er eitt spennandi ár fyri taekwondoíðkarar í 
Føroyum. Í februar gjørdist Hwarang Føroyar mest 
vinnandi felag í stórari stevnu í Esbjerg – og eru 
fleiri kappingar og legur á skrá hjá felagnum í 2018, 
tær flestu uttanlands: Í apríl var venjingarlega við 
Mathias Gabrielsen í Søldarfirði. Í mai fara 16 úrvals
íðkarar til Lomma Cup í Svøríki. Í juni fara 34 lágbelts
íðkarar til Danmarkar á get2sportstevnu. Í juli 
verður summarlega í Rødovre. Kappingin, Wonderful 
Copen hagen, verður í august. Í oktobur er ætlanin, at 
30 íðkarar luttaka á stevnu í Rødovre; og í novembur 
er somuleiðis ætlanin, at 20 íðkarar úr Føroyum 
skulu luttaka í DM. 

Umframt kappingar v.m. verður graduering í juni, 
har Claus Henriksen, 7. dan, úr Solrød Taekwondo
felag, kemur at graduera føroysku íðkararnar. 

Í septembur er ætlanin hjá TSF at skipa fyri FM 
í Føroyum, og verður tí arbeitt við at fáa alla ser
útgerð og serdómaraskeið til vega, ið krevst fyri at 
skipa fyri slíkari kapping.

TSF hevur eisini lagt dent á, at allir venjarar í 
felag num hava venjaraskeið, og hava allir venjararnir 
tikið venjaraskeið 1 í 2017 og 2018. Ætlanin er eisini 
at víðari menna allar venjararnar í komandi ári.
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Heimligar kappingar:
Í Nov. 2017 var Tórshavn Boksing partur av 
Showdown hjá Burn, har vit høvdu fleiri sýningar
dystir og tveir amatørdystir, vit vunnu ein og taptu 
ein. Amatør boksarar vóru komnir úr Danmark fyri at 
luttaka.

Útlendsk luttøka/landslið:
Tórshavn Boksing hevur, tey seinastu 2 árini, arbeitt 
við at fáa eitt permanent venjingarhøli, og fáa greiðu 
á limaskapinum í DABU (Danmarks Bokse Union) og 
ÍSF. Klárir reglar skuldu gerast um, hvussu vit sum 
føroyskt ítróttarfelag kann kappast í útlandinum. 
Av tí at vit bæði eru limir í DABU og ÍSF, ber nú til at 
kappast undir føroyskum flaggi í Danmark. Nú øll 
hesi tingini eru komin uppá pláss, fara vit at arbeiða 
við at fáa onkrar av okkara boksarum klárar til 
kappingar.

Menna	ítróttin:
Nakrar uttanlandaferðir hava verið hesi seinastu 
árini, bæði sum venjingarlegur og diplom dystir. 

Eisini hava vit havt vitjan úr AK Jyden, Lindholm 
Bokseklub, Pandrup Bokseklub, Nykøbing F. 
Bokseklub og Cik frá Kph.

Áhugin fyri at koma til Føroyar at boksa er stórur, 
og hevur tað tí gjørt tað møguligt hjá Tórs havn 
Boksing, at stápla eina venjingarlegu uppá beinini 
vikuskifti 5.8. Apríl. Har fleiri kend nøvn vóru við. 
2 profvenjarar, 3 profboksarar, 1 MMA, 2 amatør
boksarar, 1 journalist frá TV3 Sport og fólk frá Budo 
Experten. Fleiri limir hjá Tórshavn Boksing vóru eisini 
við, og dyrnar vóru opnar fyri øllum.

Javnstøða:
Tórshavn Boksing hevur nógvar ymiskar limir, bæði 
kvinnur og menn, eldri og yngri. Øll venja saman, og 
ger hetta venjingina og felagsskapin til nakað heilt 
serligt. Tað er bert eitt boksifelag í Føroyum, so vit 
hava onga kapping.

Boksisamband Føroya:
Nevndin er manna av trimum nevndarlimum:
Martin Meng, formaður
Jógvan Joensen, næstformaður
Beinta Tórsdóttir Johannessen, nevndarlimur

Framtíðarætlanir:
Mai: Verða venjingardystir í venjingarhølinum hjá 
Tórshavn Boksing, 810 dystir eru á skránni, har 
okkara boksarar møtast og boksa á amatør støði. 

Juni: Vit fara til Klaksvíkar fyri at kunna um 
boksing og í hesum sambandi hava venjingarlegu. 
Um alt gongur sum ætla, so kemur Team Meng 
Boxing til Føroyar at vera við á venjingarleguni. Øll 
eru vælkomin.

August: Fara tveir venjarar á venjaraskeið í 
Danmark.

September: Venjingarlega í AK Jyden í Aalborg. 
Møguliga diplom og amatørdystir tá ið vit eru í 
Danmark á venjingarlegu.

Oktober: Venjingarlega í Føroyum, har donsk 
boksifeløg luttaka.

November: Samarbeiði við Burn til Showdown, har 
vit ætla at fáa boksarar úr norðanlondum til Føroyar. 

Desember: Til Danmarkar at boksa, og upptakt til 
byrjunarmeistaraheiti várið 2019.

Boksisamband
Føroya

Menningarsamband:

Hjartamál:
Okkara hjartamál er at fáa boksiítróttin í Føroyum á 
eitt høgt støði, vekja áhugan hjá øðrum at seta fleiri 
boksifeløg á stovn og fáa fleiri ymiskar holdtímar, 
fyri at røkka fleiri áhugamálum og aldurbólkum, 
bæði innan motiónsboksing og kampboksing.

Fleiri skúlar hava vent sær til okkum, fyri at vita 
um skúlaflokkar kunnu koma at boksa í ítróttar
tímunum. Fleiri ymiskir flokkar í Tórshavnar Komm
unu hava verið til boksivenjing, og eru tey sera væl 
nøgd. Vit hava sent Tórshavnar Kommunu ummælir 
frá hesum lærarum, við vón um at skapa eitt gott 
sam starv við skúlarnar. 
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Golfsamband Føroya varð stovnað 25. oktober 
2017, og fyrsta nevndin varð mannað við somu 
nevnd, sum mannar Tórshavnar Golffelag, tó við 
teirri broyting í mun til felagið, at Ingi Samuelsen 
er for maður í sambandinum og Jógvan Amonsson 
er peninga røkil. Hinir nevndarlimirnir eru Janus 
Norðberg, Hans Pauli Henriksen og Bjarne 
Jørgensen.

Virksemið hevur síðan aðalfundin verið avmarkað 
til fundarvirksemi við tilknýti at virkseminum í 
ítrótta sambandinum.

Mest týðandi hendingin fyri golfítróttina í 2017 var 
luttøkan á Oyggjaleikunum á Gotlandi, har Føroyar 
luttóku við einum mansliði og einum einstaklingi 
á kvinnu síðuni. Úrtøkan var, eins og á undanfarnu 
leikum, at føroyingarnir lógu í niðjara endanum, 
har ein staka kvinnan kláraði seg eitt vet betri enn 
menn inir, har liðið endaði á 16. plássi av 18 luttakandi 
oyggjum.

Laka úrslitið á Oyggjaleikum skyldast fyrst av 
øllum tí veruleika, at føroyskir golfleikarar ikki hava 
nakra golfbreyt at leika og venja á, men mugu lata 
seg lynda við tær umstøður, sum eru á Glyvursnesi í 
løtuni, og sum illa tola samanbering við eina veruliga 
golfbreyt.

Júst ætlaða golfbreytin á Glyvursnesi er fremsta 
ynskið hjá føroyskum golfspælarum, og tí fegnast 
bæði felag og golfsamband um, at Tórshavnar 
komm una nú hevur sett breytina á fíggjarætlan, tó 
at ætlaðu íløgurnar fyrst eru settar til 2019, so at 
trý hol verða løgd um árið í árunum 2020 til 2022, og 
vónandi eisini í árunum 2023 til 2025, so at Føroyar 
hava eina fulla breyt at bjóða til ætlaðu oyggja
leikirnar í 2029. 

Ikki fyrr enn ein verulig breyt við minst 9 holum 
og góðum kringumstøðum er komin í Føroyum, kann 
roknast við, at verulig gongd kemur á golfítróttina.

Hóast umstøðurnar ikki eru tær bestu, og hóast 
núverandi golføki á Glyvursnesi verður órógvað av 
umfatandi bori og spreingiarbeiðinum í sambandi 
við útbyggingina av Tórshavnar havn, verða golf
kapp ingar hildnar á Glyvursnesi. Størstar eru 
tær báðar opnu kappingarnar, Tórshavn Open og 
BankNordik Open, felagsmeistarakappingin í bæði 
slag spæli og holspæli og so prixkappingin, ið er ein 

saman teljing av øllum kappingunum, sum hava verið 
í leik árinum.

Í løtuni miðsavnar nevnd í felagi og sambandi seg 
um at kanna møguleikarnar fyri at geva føroyskum 
golfleikarum møguleika fyri at venja innandura við 
hjálp av nútímans talgildari tøkni. Størsta avbjóðingin 
er at finna eitt egnað høli at hýsa einum slíkum 
simulatori har tað helst eisini skal vara pláss til at 
venja stutt sløg (innspæl og putting) eisini.

Ætlanin er eisini at fáa útlendskan venjara at 
koma til Føroya eitt tíðarskeið í summar at leggja 
før oysku spælarum lag á, eins og møguleikarnir 
verða kannaðir at senda føroyskar spælarar til 
kapp ingar uttanlands, nú golf ikki stendur á oyggja
leika skránni aftur fyrr enn í 2021 í fyrsta lagi.

Fyri at kunna um ítróttina í einum breiðari høpi, 
er felagið farið í eitt samstarv við SMS í Havn um 
at skipa fyri nøkrum serligum golfdøgum í sølu mið
støðini, har fólk fáa høvi at royna seg og kunna seg 
nærri um ítróttina.

Tórshavnar Golffelag er einasti limur í Golf sam
bandi Føroya. Í golffelagnum eru í løtuni 85 limir.

Golfsamband
Føroya

Menningarsamband: Menningarsamband:

Hetta er fyrsta ársfrágreiðing, latin frá kurvabóltið. 
Vit hava nú havt kappingar í 3 ár á rað, og eru vit 
sera væl nøgd við tí positivu gongdini, sum myndar 
seg fyri kurvabóltin.  Tey fyrstu 2 árini, frá 2015/16 
og 16/17, vóru trý feløg og 3 lið, í kappaðust, hjá 
monnum. Hamar og Sporðdrekin úr Tórshavn og 
Ravnur av Toftum. Kvinnur høvdu ikki nakra kapping 
tá, men leiktu tó dystir eisini.

Í hesum kappingarárinum 17/18, hava vit fingið 
enn eitt felag, Hávur úr klaksvík, hettar hevði so 
samstundis tað gleðiliga við sær at  Hávur gjørdu 
eitt kvinnulið. Vit hava so havt okkara fyrsta ár, við 
eini kvinnukapping eisini. 3 lið vóru í hesu kapping, 2 
frá Hamar og 1 frá Hávur.

Hjá monnum hava 5 lið verið við í Trygdkappingini 
í 17/18. Hamar hevði 2 lið meldaði til. Kappingin 
hevur koyrt soleiðis, at øll hava leikt 2 dystir móti 
hvørjum ørðum – heima/úti. 4 tey fremstu, leika ein 
semifinalu dyst og síðan ein finaludyst. 

Møguleikar	fyri	at	vaksa	meir?
Vit miðja sjálvandi móti at kurvabólturin skal vaksa, 
so at vit eisini kunna byrja at skipa fyri kappingum 
fyri ungdómi. Feløgini hava øll ungdómsvenjingar, 
og vit vóna at kunna skipa fyri nøkrum ung dóms
dystum í 18/19 og onkrari opnari kapping. 

Havnafeløgini fingu eina nýggja høll at venja í, tá 
høllin á argjahamri var liðugt útbygt í 17. Hetta hevur 
flutt kurvabóltin eitt stórt fet, á røttu leið. Nú venja 
og leika havnafeløgini, á vølli sum hevur fulla stødd. 
Samstundis sum pláss er fyri nógv fleiri til venjing.

Ravnur venur í høllini á toftaskúla, og tann 
vøllurin manglar nakrar metrar í fyri at verða fulla 
stødd, men høllin er væl rúmligari enn vanligu 
‘skúlahallirnar’

Hávur venur í vanligari, líttlari skúlahøll og hevur í 
so máta ikki líka góðar møguleikar at hava venjingar, 
og hevur leikt allar sínar heimadystir í ár, í Havn og 
Toftum. Hetta kemur væntandi í rættlag til komandi 
ár, tá klaksvíkar kommuna ætlar at seta kurvar upp í 
ítróttarhøllini.

Oyggjaleikir
Vit vóru við til oyggjaleikirnar 2017, og var hettar 
ein sera gevandi túrur fyri føroyskan kurvabólt. 
Tó so, at vit ikki komu aftur við nøkrum flottum 
úrslitið, so hava allir leikarnir, íð luttóku, fingið so 
nógv í skjáttuna, at tað líka sum setti enn meir ferð á 
heimligu venjingarnar og kappingina.

Ein tílíkur túrur, har tú fær møguleikan, sum 
nýggjur ítróttur, at vita á hvørjum støðið vit eru á, 
er altavgerandi fyri menning av leikarum. Vit sóu at 
tað er langur vegur upp til tey bestu, men millum 
tey londini, í lógu niðarliga, har kundu vit saktans 
spæla við. Landsliðsvenjingar hava ikki verið síðan 
leikirnir vóru, men fara at byrja aftur nú í summar, tá 
kappingin liggur still.

Næsta stig á leiðini
Tey fyrstu 2 kappingarárini, koyrdi kurvabólturin 
sum nýstovnaður ítróttur, innan ÍSF. Hettar bleiv 
stýrt av frívilligum kreftum, úr havnafeløgnum. Tann 
18.11.17 var so fyrsti almenni stovnandi aðalfundurin 
hjá Menningarsambandinum fyri kurvabólt. 
Felagið skipaði seg soleiðis, Formaður:John 
Norðbúð Thomsen, Kassameistari:Birgir Petersen, 
Skrivari:Janus J. Hannesarson, Nevndarlimir: Bjarni 
W. Zachariassen og Ísak Hansen.

  Kappingar og venjingar hava koyrt gott, við 
hjálp av nógvum frívilligum kreftum. Vit halda 
at nú er rættað tíðin, at byrja at hugsa um at 
útbúgva hjálparfólk. Dómara og venjaraskeið, 
verða tí á skránni, í nærmastu framtíð. Tað er nógv 
nýtt at skula seta seg inn í hjá nevndini, men tá 
framgongdin er sum nú, er tað sera hugaligt at fara 
til verka.

Feløg og limatal
Kurvabóltsfelagið Hamar, 58 limir
Sporðdrekin  30 limir
Ravnur  37 limir
Hávur  22 limir

Tilsamans eru 147 aktivir limir

Menningarsambandið	
fyri kurvabólt
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Limafeløg og limatøl
Billardfelag Fuglafjarðar (BFF)
– 16 aktivir limir – 14 hvílandi limir
Havnar Billardfelag (HaBI) – 14 aktivir limir
Tvøroyra Billardfelag (TBF)
– 12 aktivir limir – 28 hvílandi limir
Klaksvíkar Billardfelag (KLBF) – 27 aktivir limir

Kappingar
Í liðkappingini eru 3 deildir.  Í 1 og 2 deild eru 6 lið í 
hvørjari deild, har øll liðini spæla 2 fer í móti hvørjum 
øðrum, ávikavíst ein heimadyst og ein útidyst. Í 3 
deild er frí tilmelding og vóru 8 lið tilmelda 2017/18.

Úrslit: 2017/18
1 deild vann BFF, TBF bleiv nummar tvey
og KLBF bleiv nummar trý.
2 deild vann BFF, KLBF bleiv nummar tvey
og TBF bleiv nummar trý.
3 deild vann  KLBF, BFF bleiv nummar tvey
og TBF bleiv nummar trý.

Kappingin fyri einstaklingar 2018 verur spælt hjá 
TBF 46 mai. Við í kappingini um at gerast føroya 
besti billardspælari eru 8 persónar. 6 teir fremstu á 
styrki listanum frá liðkappingini koma beinleiðis víðari 
til finalu umfarið. Síðani er frí tilmelding, har kappast 
verur um tvey tey seinastu plássini.

Í kappingina 2017 sum var í Klaksvík vóru 12 
spælara tilmeldaðir at spæla um 2 tey sístu plássini. 
Støðið var sera høgt, tað sama kann mann siga um 
lið kappingarnar, har er tað eisini hækkandi.

Føroyameistari bleiv Jákup L. Baldvinson BFF. Nr 
2 Páll Heri Nolsøe TBF og nr 3 Dánjal Pauli Joensen 
BFF. 

Haldor Holm Cup 2017 var sum altíð í Klaksvík. 
Vinnari bleiv Jákup L. Baldvinsson sum hevði 41,05 
í snitt, sum er nýtt met. Nr 2 Jens Kjartan Feilberg 
BFF og nr 3 Jógvan Jørgensen HaBi. 

Landslið
Tað er sera torført at hava “landslið” í billard, tá ið 
tað bara verur spælt billard í Føroyum og Danmark. 
Tó hava vit arbeitt miðvíst eftir at fáa landslið sent 
til Dan markar at kappast og hevur hetta eydnast 
okkum so væl, sum tað ber til. Vit trúgva upp á at 
billard kann mennast í Føroyum, um vit hvørt ár 
kunnu fáa avbjóðing og vitan uttan í frá. 

BiSF hevur gjørt eina avtalu um landsdyst í móti 
Herning Billardforening 2427 mai. Her koma okkara 
10 spælara at dystast í móti 10 spælarum frá teirra 
felag. Eisini er tað løgd miðvís venjing og undirvísing 
á túrinum.

Landsliði er manna av 2 teimum bestu spælar
inum úr hvørjum felagaði og 2 nevndarlimum.

Billard í Føroyum er í menning og tað koma 
nýggjir spælarar aftur at hvørt ár og tað gleðast vit 
um í BiSF.

BiSF
Billardsamband Føroya

Menningarsamband:

ONNUR	MENNINGARSAMBOND:

Føroya Seyðahundafelag

Menningarsambandið	fyri	tennis

Menningarsambandið	fyri	froskmenn
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Uppskot 2018 Býti 2017 Býti 2016
Fótbóltssamband Føroya 1.512.500 1.501.500 1.320.384
Hondbóltssamband Føroya 2.277.929 2.058.421 1.233.400
Flogbóltssamband Føroya 1.259.501 1.237.752 1.131.745
Róðrasamband Føroya 801.699 815.640 634.776
Fimleikasamband Føroya 1.121.689 1.210.553 821.926
Svimjisamband Føroya 986.002 1.044.917 933.768
Judosamband Føroya 512.959 496.807 476.096
Parasport Føroyar 784.815 781.899 535.209
Badmintonsamband Føroya 863.381 857.853 638.987
Borðtennissamband Føroya 503.656 529.709 477.786
Súkkling og Triathlon 525.376 504.125 435.482
Frælsur Ítróttur Føroya 588.455 603.863 568.388
Ríðisamband Føroya 502.345 518.346 439.033
Skjótisamband Føroya 488.790 478.880 425.051
Bogaskjótisamband Føroya 448.358 442.197 420.170
Menningarsambond/DSNÍ 572.544 567.536 547.799

13.750.000 13.650.000 11.040.000
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