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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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STARVSNEVND STARVSFÓLK

UMBOÐSTING

Elin Heðinsdóttir Joensen
Forseti

Jon Hestoy
Varaforseti

Schandorff Vang
Nevndarlimur

John Kjær
Nevndarlimur

Sigurd Rasmussen
Nevndarlimur

Elin Heðinsdóttir 
Joensen
Forseti

Jon Hestoy
Varaforseti

Schandorff Vang
Nevndarlimur

John Kjær
Nevndarlimur

Sigurd Rasmussen
Nevndarlimur

Christian Andreasen
Fótbóltssamband 
Føroya

Gunn Ellefsen
Hondbóltssamband 
Føroya

Magnus Tausen
Flogbóltssamband 
Føroya

Annika V. Dalsgarð
Róðrarsamband
Føroya

Rókur í Jákupsstovu
Svimjisamband
Føroya

Sølvi Reinert Hansen
Frælsur Ítróttur
Føroya

Brandur í Dali
Ríðisamband Føroya

Esmar Joensen
Skjótisamband
Føroya

Arnfinnur Helmsdal
Sersambandið fyri
Súkkling og Triathlon

Jógvan Magnus 
“Eggaba” Andreasen
Bogaskjótisamband 
Føroya

Erik E. Thomsen
Badmintonsamband 
Føroya

Gunn R. Hermansen
Føroya Fimleika
samband

Andras Nolsøe
Borðtennissamband 
Føroya

Jógvan “Egga” Jensen
Parasport  
Føroyar

Sofus Johannesen
Judosamband
Føroya

Ingi Samuelsen
Umboð fyri 
Menningar sambond

Petur Mittún
Aðalskrivari

Jarvin Feilberg Hansen
Ráðgevi

Finnbjørg Nattestad
Skrivstovufólk



Ítróttasamband Føroya

SERSAMBONDINI

Fótbóltssamband Føroya
Christian F. Andreassen, forseti
Róin Schrøter, varaforseti
Fríðin Ziskason
Jákup Martin Joensen
Jógvan Páll Joensen
Fróði Danielsen
Kristmund Johannessen

Hondbóltsamband Føroya
Gunn Ellefsen, forkvinna
Jógvan Emil Nielsen, næstf.
Oyvindur Brimnes
Djóni Højgaard
Annfinn Brekkstein

Flogbóltsamband Føroya
Magnus Tausen, formaður
Niclas Joensen, næstformaður/
peningarøkil
Rúna Hentze, skrivari
Christian Nagata
Jónley Poulsen

Róðrarsamband Føroya
Annika V. Dalsgarð, forkvinna
Hallgrím Hansen, næstformaður
Petur í Gong, kappingarleiðari
Irena Nolsøe, skrivari
Marin S. Bláberg

Svimjisamband Føroya
Rókur í Jákupsstovu, formaður
Anita R. Nysted, næstforkvinna
Anni á Hædd, skrivari
Eyðun Húsgarð
Sørin S. Djurhuus
Dann Hjelm, tiltakslimur

Føroya Fimleikasamband
Gunn Reginsdóttir Hermansen, 
næstforkvinna
Miriam Solmunde, skrivari
Tinna Johansen, AGG

Badmintonsamband 
Føroya
Erik Engelbrecht Thomsen, 
formaður
Elian Elttør, næstformaður
Mariann Øster, skrivari
Aksel Poulsen, kassameistari
Kári Dal-Christiansen, 
tiltakslimur

Parasport Føroyar
Jógvan “Egga” Jensen, formaður
Petur Elias Petersen, 
varaformaður
Tóra Norgerð, skrivari
Uni Rasmussen
Katrin Dagbjartsdóttir

Judo Føroya
Sofus Debes Johannesen, 
formaður
Petur Sigurð Johannesen, 
næstformaður
Mariann Joensen, skrivari

Borðtennissamband 
Føroya
Andras Nolsøe, formaður
Elinborg C. Mortensen, 
næstformaður/skrivari
Rógvi Thorsteinsson, 
peningarøkil

Frælsur Ítróttur Føroya
Sølvi Reinert Hansen, formaður
Niels Jákup Jakobsen, 
næstformaður
Guttorm Sørensen, peningarøkil
Rigmor N. Arge, nevndarlimur
Regin Thomsen, nevndarlimur
Karin Kirke Petersen,  
1. tiltakslimur
Søren Antoft, 2. tiltakslimur

Ríðisamband Føroya
Brandur í Dali, formaður
Zacharias R. Jacobsen, 
næstformaður
Símun Skaalum, skrivari

Skjótisamband Føroya
Esmar Joensen, formaður
Jóannis Joensen
Jógvan Egholm
Jonhard Klettheyggj
Jónstein Johannesen

Sersambandið fyri 
Súkkling og Triathlon
Arnfinnur Helmsdal, formaður
Gunnar Dahl-Olsen, 
næstformaður
Helgi Winther Olsen

Bogaskjótisamband 
Føroya
Jógvan Magnus “Eggaba” 
Andreasen, formaður
Jógvan Niclasen, varaformaður
Jastrid M. Jensen, skrivari
Oddmar Nielsen

Menningarsambond
• Golfsamband Føroya
• Boksisamband Føroya
• Billardsamband Føroya
• Taekwondosamband Føroya
• Kurvabóltsamband Føroya
• Seyðahundasamband Føroya
• Froskmannasamband Føroya
• Tennissamband Føroya
• Dartsamband Føroya
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OLYMPISKA NEVND 
FØROYA
Elin Heðinsdóttir Joensen, forseti
Jon Hestoy, varaforseti
John Kjær, nevndarlimur
Sigurd Rasmussen, nevndarlimur,
Schandorff Vang, nevndarlimur

FÍGGJARNEVNDIN
Elin Heðinsdóttir Joensen, forkv.
Jon Hestoy, nevndarlimur
Jørmann Petersen, nevndarlimur

UNGDÓMS- OG 
MENNINGAR NEVNDIN
Schandorff Vang, formaður
John Petersen, nevndarlimur
Jarvin Feilberg Hansen, 
nevndarlimur

SPF. ÍTRÓTTARVEDDING
Jon Hestoy, formaður
Sigmund Poulsen, varaformaður
Rói Poulsen, nevndarlimur
Gudrun Mortansdóttir Nolsøe, 
nevndarlimur

Schandorff Vang, nevndarlimur

John Kjær, nevndarlimur

Sigurd Rasmussen, nevndarlimur

Elin Heðinsdóttir Joensen, stjóri

ÍTRÓTTADÓMSTÓLUR
Anna Rein, forkvinna
Eyðhild Skaalum, næstforkvinna
Jóhan Lamhauge
Børge B. Hansen
Magnus Dam
Andrass Thomsen, varalimur
Anja Kristina Øster, varalimur
Poul Hansen, varalimur

DOPINGNEVND
Jónfinn Thomsen, formaður
Jóhanna Arge
Pál Weihe
Majbritt Lamhauge, varalimur

ANTIDOPINGNEVNDIN
Jarvin Feilberg Hansen, formaður
Katrin Rubek Nielsen
Sofus Debess Johannesen

ÍTRÓTTAGRUNNUR 
FØROYA
Niels Nattestad, formaður
Álvur Hansen, skrivari
Kristian Johansen
Petur Ove Petersen
Annika H. Lindenskov

FØROYA ÍTRÓTTASAVN
Johannes Joensen, formaður
Palli Ziskason, kassameistari
Andrass Sólstein, skrivari
Petur Ove Petersen
Katrin Holm

ÚRVAL
Ragnar Joensen, formaður
Jóhanna á Bergi
Katrin Olsen
Svanna Hanusardóttir Jensen
Páll Isholm
Petur Mittún, skrivari

HEIÐURSSKJAL
POUL E. PETERSEN
Anna Rein
Óli Holm
Heðin Mortensen
Marjun Kalsø
Signar á Brúnni

NEVNDARYVIRLIT
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Starvsnevndin í ÍSF

Og at øll veruliga kunnu íðka bleiv so dyggiliga 
prógvað á Special Olympics, sum júst hava verið í 
Abu Dhabi. 

7000 íðkarar – harav 10 føroyskir - góvu har alt 
tey áttu, og løgdu ikki so nógv í vanligu fatanina av, 
hvat ber til og ikki.

Hóast hesin skarin mangan man hava møtt einum 
hugburði, sum sigur: »tú kanst ikki«, so gera limir og 
venjarar í Parasport Føroyum aftur og aftur púra 
greitt, at øll kunnu. 

Øll kunnu íðka. Eisini tey, ið sum ofta verða bólkað 
sum ”tey við skerdum førleikum”. 

Og júst tí er hesin bólkurin ein serliga stór kelda 
av íblástri til okkum onnur. 

Tí øll fáa jú nakað gott burturúr at íðka. Bæði 
tann einstaki – men eisini samfelagið, sum heild. 
Hvørjaferð vit venja, seta vit virðir inn á tríggjar 
ymsar kontur: 

• í fyrsta lagi okkara egna sjálvvirði, tá vit vinna 
á okkum sjálvum og gerast betur. 

• Í øðrum lagi á ta sosialu, tá vit knýta bond í 
sterkum felagsskapum.

• Og í triðja lagi setur hvør einasta venjing eisini 
eina upphædd inn á fíggjarligu kontuna hjá 
landinum – við betri heilsu, færri sjúkradøgum, 
sunnum frítíðartilboðum og uppalandi árinum.

Framhaldandi fara vit at seta fokus á tað stóra 
virðið, sum ítróttur hevur fyri einstaklingin – og fyri 
føroyska samfelagið. 

Tit í sambondunum vita tað øll. Men okkara 
stóra uppgáva er at gera greitt fyri øllum øðrum, 
at ítróttarfeløg og sjálvboðin dagliga skapa eitt 
ovurstórt samfelagssligt virði. 

Tá tingárið er liðugt hava vit tí boðið øllum 
politisku flokkunum til eitt Ítróttating. Saman við 
sambondunum ynskja vit at greiða teimum frá 
ómetaliga stóra virðinum av ítróttinum. 

»Øll 
kunnu 
íðka«
Tað er eitt av slagorðunum hjá Parasport 
Føroyum. Tað er so deiliga líkatil – og vit taka 
av fullum hjarta undir við tí. Í Føroyum skulu øll 
kunna íðka, og ÍSF ynskir eisini, at øll skulu íðka
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Børn og ung
Tað gera vit, tí vit hava ein varhuga av, at politiska 
skipanin neyvan er nóg tilvitað um, hvussu stóran 
mun tað ger fyri til dømis heilsuverk og sosialar veit-
ingar, at fólk eru virkin og røra seg heilt frá barns-
beini til ellisár. 

Og afturat tí kemur tað sosiala. Vit taka okkum av 
børnunum og teimum ungu hvønn einasta dag undir 
tryggum, skipaðum viðurskiftum. 

Vit læra tey eina rúgvu, sum samfelagið eisini 
fær gagn av – millum annað at taka ábyrgd og sam-
stundis at vísa samhaldsfesti. At halda reglur, sam-
starva, seta sær mál, arbeiða ímóti teimum og at 
vera skipað og disiplinerað.

Og hvat er alternativið til ítróttin?
Fyri børn, sum hava avbjóðingar og trupulleikar 

bæði likamliga og sosialt, síggja vit so mangan, at 
ítrótturin gerst teirra frírúm. Teirra møguleiki. 

Og øll børnini, sum ikki hava trupulleikar ella av-
bjóð ingar? Hvat hevði verið av teimum øllum, um 
tey ikki gingu til eina ella fleiri ítróttargreinar? Hvar 
høvdu tey verið seinnapartar, kvøld og vikuskifti – og 
hvat høvdu tey gjørt? 

Vit ynskja at fáa fólk at hugsa um, hvat alterna-
tivið til ítróttin man vera? 

Tí bara soleiðis fáa vit tey at skilja, hvussu stórt 
samfelagssliga virðið av ítróttinum er. 

Ítrótturin byggir í sera stóran mun á sjálvboðið 
arbeiði – og av tí sama tykist tað, sum fíggjarligi 
stuðulin frá landinum fyri alt tað, sum vit dagliga 
gera, ikki stendur mát. 

Og tað ger tað tungt. Tí vit kappast øll um teir 
somu stuðlarnar ár um ár. 

Og jú betri úrslitini eru og jú longri vit koma – jú 
tyngri verður tað fíggjarliga. 

So: eitt av høvuðsmálunum er at fáa samfelagið 
sum heild at varnast tað stóra samfelagsliga virðið 
av bæði ítrótti og rørslu. Og at virða tað, sum 
ítrótturin í roynd og veru kostar. 

Rørsla fyri børnini
Ikki tí. 

Tað nýtist ikki kosta so nógv fyri at gera stóran 
mun. 

Tí er eitt annað av okkara málum at fáa børnini at 
røra seg meiri. Serliga tey, sum ikki frammanundan 
ganga til nakran ítrótt. 

Gløgga slagorðið ljóðar »Øll kunnu íðka« - og tí 
tankanum ynskja vit at fylgja. 

Vit síggja, at vektin hjá føroyingum sum heild 
støðugt økist. Eisini hjá børnunum. Tað er ein vaks-
andi heilsutrupulleiki. Herfyri hoyrdu vit, at 1/3 av 
børn unum hava motoriskar trupulleikar. Tí fara vit 
at seta fokus á rørslu í dagsstovnum, í skúlum og í 
familjunum. 

Vit ynskja, at rørsla verður hugsað inn í heildina 
– millum annað fyri at sleppa undan vaksandi 
yvirvektini.

Í skúlanum ynskja vit at broyta heitið á avsettu 
tímunum frá »ítróttur« til »rørsla«. Vit vilja, at rørsla 
í skúlanum og ítrótturin uttanfyri skúlan skulu verða 
ein natúrlig samanhangandi eind.

Vit hava longu fundast við Mentamálaráðið um 
at fáa meiri rørslu inn í dagstovnar og skúlar, og tey 
vóru sera positivt sinnað um at seta hetta í verk. 

Upplagt er eisini at fáa Fólkaheilsuráðið við. Vit 
gera longu nakað av tí sama við átakinum ABC 
Sálar heilsa, har ÍSF saman við Fólkaheilsuráðnum 
eggjar familjum og fjøldini sum heild til at vera virkin.

Breidd og úrval
Og »fjøldin« er í hesum høpi eitt lyklaorð. Tí tá fjøldin 
íðkar, fáa vit eina góða breidd í tann íðkandi skaran. 
Øll fara sjálvandi ikki at skara framúr, men ítróttur 
snýr seg jú um so nógv annað enn bert at vinna.

Vit mugu tí skrúva upp fyri tí sosiala og tí stutt-
liga. Úrvalsdyrkanin, sum nú byrjar alsamt fyrr, má 
javn vigast av stuttleika, so børnini spæla seg til 
rørsl una, heldur enn at venja seg til hana. 

Vit eiga at miðja ímóti, at spælið í ítróttinum 
verður virt – eins væl og góðu úrslitini. 

Tí hvat við teimum ungu, sum ikki uppnáa úrvals-
støði? Gevast tey? Og ger tað nakað við teirra 
kenslu av felagsskapi og teirra sjálvsvirði ikki at 
teljast ímillum úrmælingarnar? Hetta hevði verið 
upplagt gransk ingar evni!

Breiddin er so neyðug, tí vit vita jú, at breiddin og 
úrvalið treyta hvørtannað. Tey eru ikki mótsetningar, 
men tvær síður av somu søk. 

Tí samstundis, sum vit minnast breiddina og 
stutt leikan, hava vit eisini sera nógv evnarík ítrótta-
fólk, sum skulu lyftast, skulu tey kunna kappast móti 
heimsins bestu. Tað, at vit hava úrvalsíðkarar, sum 
skara framúr og sum fáa góð altjóða úrslit, eggjar 
eis ini breiddini til. Tey eru fyrimyndir og hetjur fyri 
børn ini, sum eisini fara at droyma stórt og verða íðin 
við venjingini. 

Samstundis, sum vit í starvsnevndini ynskja, at vit 
øll taka lógvatak og gerast meiri tilvitað um breidd-
ina, skulu vit sjálvandi eisini framvegis taka okkum 
væl av teimum, sum kunnu koma langt.

Og tað er júst fyri at tryggja úrvalsíðkarunum 
enn betri kappingarmøguleikar, at vit halda á í stríð-
num fyri at vinna okkum pláss í enn fleiri altjóða 
kapp ingum og felagsskapum.
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IOC
Undirtøkan fyri at stuðla hesum arbeiðinum er stór. 
Allir politisku flokkarnir tóku til dømis lógvatak fyri at 
geva okkum eina fíggjarliga hækking, sum er markað 
til IOC. Tískil halda vit á við arbeiðinum at fáa IOC-
góðkenningina.

Á fundi við IOC í desember gjørdist greitt, at vit 
ikki eru samd um støðuna viðvíkjandi limaskapi hjá 
Føroyum í IOC. Tó hava vit kortini fingið ein fót inn 
um hurðina; eina viðurkenning, sum vit síggja sum 
ein møguleika.

Tað er eitt positivt tekin, at vit nú hava fingið 
loyvi til at luttaka í European Games, sum eru teir 
Europeisku Olympisku leikirnir. Vit eru eisini sloppin 
við til »European Youth Olympic Festival«, sum eru 
teir Europeisku Olympisku leikirnir fyri ung. Um rætt 
skal vera rætt, og alt var so knívsskorið, ja, so áttu 
vit heldur ikki at sloppið tað. Men tann hurðin er nú 
gloppað.

Hartil eru vit sera fegin um, at vit í ár sleppa við 
sum eygleiðarar til kappingina, sum eitur Games 
of Small States of Europe. Vit fara at arbeiða fram 
ímóti, at vit kunnu luttaka í hesi kappingini framyvir.

Men luttøka er bara møgulig hjá teimum sam-
bond unum, sum longu hava fingið altjóða limaskap. 
Fyri tey, sum ikki hava altjóða limaskap, verður hetta 
ikki ein møguleiki. Tí er hetta kanska enn ein gularót 
at streingja á fyri at fáa altjóða góðkenningina.

Tí vit síggja greitt, at framgongdin er størst hjá 
teimum ítróttargreinunum, sum hava hóskandi 
altjóða kappingar.

Skeiðsvirksemi
Fyri at megna at lyfta hesa stóru tvíbýttu upp-
gávuna: at halda breiddina, samstundis, sum úr mæl-
ingar nir eisini verða loftaðir, hava vit – saman við 
tykkum í sambondunum – gjørt ymisk átøk. 

Tað týdningarmesta er uttan iva at lyfta venj arar-
nar. Tí tá venjararnir eru vælútbúnir, verða venjingar-
tilboðini betri, bæði ítróttarliga og sosialt. Tað er 
gott fyri børnini – men tað er eisini ein fyrimunur fyri 
venj ararnar sjálvar, at vit syrgja fyri at lata teir væl 
í til sína stóru uppgávu. Í alt hava útvið 100 venjarar 
lut tikið á venjaraskeiðunum, »Venjari 1 og 2«.

Eisini hevur starvsnevndin saman við skriv stovu-
fólkunum ferðast kring Føroyar við evniskvøldinum 
»ÍSF á ferð«, har kunnað verður um virksemið hjá 
ÍSF, og har ymisk mál frá teimum luttakandi verða 
umrødd. 

Førleikarnir í feløgunum sum heild verða eis-
ini styrktir við skeiðunum fyri kassameistarar og 
nevndar limir, umframt evniskvøldum í ítróttar-
sálarfrøði – og antidoping, sum vit eftir áheitan hava 
fingið á skrá í ár. 

Antidoping
Og júst antidopingin hevur í ár fylt meiri enn undan-
farin ár. Vit hava í samstarv við Antidoping Danmark 
útbúgvið føroysk dopingeftirlitsfólk, sum á fyrsta 
sinni sjálvstøðugt hava staðið fyri dopingroyndum í 
Føroyum.

36 royndir eru tiknar av ítróttarfólkum í Føroyum 
í 2018 innan fótbólt, hondbólt, kappróður, inniróður, 
svimjing, judo, boksing og fimleik. Allar royndirnar 
vóru negativar. 
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Dopingroyndirnar eru tiknar í Klaksvík, Runavík, 
Norðagøtu, Tórshavn, Vestmanna, Sandavági og í 
Vági, og sambært føroysku dopingeftirlitsfólkunum 
eru ítróttarfólk vorðin meiri tilvitað um antidoping. 

Hartil hava vit lagt doyðin á at fáa venjingar mið-
støðir at skriva undir antidoping-samstarvs avtaluna. 

Summi hava ført fram, at vit nú ætla okkum at 
dopingtesta øll, sum royna at lætna nøkur kilo - men 
so er ikki. Tað snýr seg tvørturímóti um at verja 
almenningin - og serliga tey ungu - so tey frítt kunnu 
ferðast í dopingfríum umhvørvi. Vit vilja vísa teimum, 
at vit taka trupulleikan við doping í størsta álvara.

Vit eru fegin um, at átta venjingarmiðstøðir í 
Føroyum nú eru við í avtaluni, og at tað støðugt 
gongur rættan veg. Vit merkja eisini, at fólk sum 
heild eru positivt sinnað um antidoping átakið. 

Hinvegin vísir tað seg ganga striltið við lógini um 
antidoping. Lógaruppskotið er dottið niðurímillum 
tvey málaráð. ÍSF metir tað vera sera álvarsamt, 
at myndugleikarnir ikki raðfesta hetta arbeiðið og 
greitt staðfesta, at vit í Føroyum ikki góðtaka doping 
millum ítróttarfólk okkara. 

Men Ítróttasambandið heldur kortini av sínum 
eintingum fram við antidopingarbeiðinum, og í 2018 
eru útvið 400.000 kr. brúktar uppá hetta arbeiði.

Nýggja ÍSF-húsið
Í eina tíð hevur verið tosað um ymsar loysnir fyri 
nýggja ÍSF-húsið, uttan at tað tó er blivið til meira. 
Men nú gongur rætta vegin. Avtala er gjørd við Tórs-
havnar Kommunu um sølu av verandi húsi, og avtala 
er somuleiðis fingin við kommununa um, at nýtt hús 
kann byggjast í Gundadali við vestaru síðu av ovara 
vølli. 

Vit eru sera fegin um hesa loysnina, sum fer at 
gera ÍSF-húsið stásiligt og hóskandi - sum eitt portur 
inn til stóra ítróttarøkið í Gundadali, har nógvar 
ítróttar eldsálir í øllum aldri hava sína dagligu gongd.

Heiðra ítróttin
Ímillum allar eldsálirnar í Føroyskum ítrótti eru hópa-
tals fólk, sum eru verd at heiðra. 

Tí miðja vit ímóti, at tiltakið, har vit kjósa »Ársins« 
innan ymsar geirar í ítróttinum, spakuliga skal vaksa.

Byrjanin var heiðursskjal Poul E. Petersens. Í ár 
vaks handanin til eisini at umfata Ársins ÍtróttaNAVN 
og Ársins ÍtróttaÁTAK. Peter Hentze Niclasen fekk 

Peter Hentze Niclasen fekk heiðurs
skjal Poul E. Petersens

Torkil Veyhe varð kosin 
Ársins ÍtróttaNAVN
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heiðursskjal Poul E. Petersens, Torkil Veyhe varð 
kosin Ársins ÍtróttaNAVN og Flogbørn vórðu kosin 
Ársins ÍtróttaÁTAK. 

Vit droyma um at víðka hesar heiðranirnar og 
skipa fyri einum stórum gallatiltaki, har vit viður-
kenna og hátíðarhalda føroyskan ítrótt í breiðasta 
høpi. Hetta skal vera eitt árligt tiltak, sum flest onnur 
lond eisini hava. 

Vit vita, hvussu nógv arbeiði liggur aftanfyri teir 
túsundtals venjingartímarnar, sum hvørja viku eru 
kring landið. Og vit vita, hvussu nógv fólk og hvussu 
nógv tíð eru aftanfyri hvørt einasta góða úrslit, sum 
føroyskir íðkarar fáa uttanlands. 

Tá vit nú ynskja, at onnur skulu síggja og virða 
hetta stóra arbeiði, er tað natúrligt, at vit sjálvi 
ganga á odda við at heiðra og virðismeta tey fólkini, 
sum dagliga taka tey tungu tøkini. 

Oyggjaleikir
Og tað skulu eisini nógv tung tøk takast av so 
mongum - feløgum, sambondum, venjarum og íðk-
arum - áðrenn stóri, føroyski hópurin fer til Gibraltar 
á oyggjaleikir í summar. 

Oyggjaleikir eru framvegis stóra kappingin hjá 
nógvum av føroysku ítróttarfólkunum. Í ár telur 
føroyski hópurin 150 fólk við íðkarum, venjarum og 
leið arum, og hartil koma teir mongu áskoðararnir, 
sum trúgvir fylgja við.

Í sambandi við 80 ára føðingardagin høvdu vit 
stóra og sera væl vitjaða framsýning á Torginum í 
SMS við millum annað myndum frá øllum oyggja-
leikunum, vit hava luttikið á, og draktunum, vit hava 
havt hesi árini. Henda framsýningin fer nú ferð kring 
Føroyar.

Á torginum skrivaðu vit somuleiðis undir sam-
starvs avtalur við Atlantic Airways, Televarpið, SMS 
og Skálkur.fo. 

Onnur arbeiðsøki á skrá
Av øðrum málum, sum vit framyvir fara at arbeiða 
við, kunnu vit stutt nevna javnstøðu, íðkaraumboðan 
og barnaváttanina.

Í mun til javnstøðuna hava vit fingið hagtøl til 
vega um, hvussu kynsbýtið er í nevndum, millum 
venjarar, dómarar og annað.

Flogbørn hjá Flogbóltssambandinum 
vórðu kosin Ársins ÍtróttaÁTAK
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Vit meta tað vera av stórum týdningi, at bæði 
kynini eru umboðað, og nú vit arbeiða móti IOC góð-
kenn ingini, kunnu vit tað sama vera klár á hesum 
økinum, tí IOC hevur stórt fokus á javnstøðu. 

Vit ynskja at miðja ímóti einum kynsbýti, sum 
eitur 30/70 í 2025 og 40/60 í 2030.

Tá tað kemur til íðkaraumboðan, ynskja vit at 
fáa íðkarar við inn í arbeiðið hjá ÍSF. Mangan hava 
íðkararnir eitt øðrvísi perspektiv, og vit meta tað 
hava stóran týdning at íðkararnir sjálvir verða 
hoyrdir. 

Endaligi leisturin er ikki lagdur, men hugsanin er, 
at tað skulu vera roynd fólk, sum millum annað hava 
luttikið í stórum altjóða kappingum og sum kunnu 
koma við hugskotum og afturmeldingum til nevndina.

Tá umræður barnaváttanina er greitt, at tað 
eisini á hesum økinum manglar lógarverk. So leingi 
almennu mynduleikarnir ikki hava gjørt sítt, slepst 
ikki víðari við málinum. Eisini hetta tykist vera eitt 
mál, sum er endað millum tveir stólar hjá myndug-
leikunum.

Men fyri ÍSF snýr tað seg um, hvørja hugsan vit 
hava um venjaraleiklutin og børnini. Tað snýr seg 
um, at feløgini seta trupulleikarnar við kynsligari 
misnýtslu á skrá, og at tey gera sær eina hugsan 
um, hvussu slíkir trupulleikar skulu handfarast. 

Barnaváttanin er ikki ein endalig trygd, men tað 
er kortini ein staðfesting av, at man hevur hesi viður-
skiftini fyri eyga og undir ongum umstøðum góð-
tekur tey. Tað er somuleiðis ein liður í, at øll feløg 
støðugt eiga at hava fokus á at forða misnýtlsu av 
børnum. 

Tí øll skulu kunna íðka. Púra vandaleys. 

Niðurløga
4. apríl í ár hevði ÍSF 80 ára føðingardag. Í 80 ár hava 
vit staðið saman um føroyska ítróttin. Tað er long 
tíð, og nógv er hent hesi árini. 

Dagurin varð hildin við stórari móttøku, áður-
nevndu framsýning í SMS og við at ítróttafeløgini 
høvdu opið hús kring landið. Øll tiltøkini vóru sera 
væl vitjað og fingu nógv uppmerksemi. 

Ætlanin er, at »opið hús« tiltakið skal verða eitt 
árligt afturvendandi tiltak á føðingardegi ÍSF. Næsta 
ár verður hetta á sjálvum føðingardegnum, leygar-
dagin 4. apríl.

Øll kunnu íðka. Øll skulu røra seg. Og samfelagið 
má virðismeta hetta veldiga samfelagssliga virðið í 
størri mun, enn higartil. 

Hesi trý verða okkara greiðu mál at arbeiða fram 
ímóti komandi tíðina.

Eg fari til endans at veita øllum teimum, sum 
varða av føroyskum ítrótti eina hjartans tøkk fyri 
teirra arbeiði farna árið.

Vegna starvsnevndina í ÍSF

Elin Heðinsdóttir Joensen
forseti
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Umboðstingið
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Landskappingin
Landskappingin í 2018 gekk avbera væl. Tað, sum 
varð serligt við kappingin í Betri-deildini hjá monnum, 
var, at HB vann sera sannførandi og sett stigamet. 
NSÍ vann silvur, meðan B36 vann bronsu.

Í Kvinnudeildini megnaði EB/Streymur/Skála at 
endur vinna meistaraheitið. Kappingin var jøvn, og 
av gerðin fall ikki fyrr enn á seinasta leikumfari. HB 
vann silvur, meðan KÍ vann bronsu.

Í fjør vóru 419 lið tilmeldaði í landskappingini, sum 
er so eitt sindur færri enn árið fyri. 302 lið vóru 
tilmeldaði innan mansfótbólt og 117 lið innan kvinnu-
fótbólt. 

Steypakappingin
Finaluvikuskiftið varð avgreitt á Tórsvølli 24.-25.
august.

Finalan um Løgmanssteypið 2018 var millum 
B36 og HB. Góð uppmøting var millum fjeppararnar 
og stemningurin á Tórsvølli var aftur í ár á altjóða 
støði til finaluna. Spenningur var stórur, og eftir at 
dyst urin endaði 2-2, vann B36 eftir longda leiktíð og 
brots sparks kapping.

Umframt forseta FSF’s og løgmann, luttók 
Fríðrikkur krúnprinsur eisini við steypahandanina.

EB/S/Skála vann kvinnufinaluna 2-1móti HB.
Allar finalurnar vórðu vístar beinleiðis á 

heimasíðuni 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 viku skiftið.

Eins og undanfarin ár var nógv virksemi innan 
venjara útbúgvingina. B1 og B2 skeiðini vóru sum 
vanligt, umframt at B3 skeiðið var í november. Vegna 
væntandi undirtøku høvdu vit einki B4 skeið í fjør, 
men tað er sett á skrá aftur í ár. A-skeiðið verður 
somuleiðis boðið út í ár.

Seinastu tíðina hevur verið arbeitt við at dagføra 
og endurnýggja alla venjaraútbúgvingina, og er 
hetta arbeiðið nú komið somikið áleiðis, at frá 2019 
fer nýggja skipanin av bakkastokki. Útbúgvingar-
leiðin líkist sær sjálvum, men í ár fara vit at bjóða út 
eina nýggja útbúgving sum hevur fingið heitið ”FSF-

Ungdóms venjarin”. Hetta er eitt útbúgvingartilboð til 
venjarar við B-licensi, sum ikki fara undir A-útbúgv-
ingina.

Landsliðsfótbóltur
Føroyskur landsliðsfótbóltur nær á hvørjum ári 
nýggjar hæddir. 2018 varð árið, tá Nations League 
byrjaði. Tað er eingin loyna, at føroyskur fótbóltur 
hevði sett nøsini upp eftir betri úrslitum, men sum 
luta kastið lagaði seg, so komu vit í ein sera sterkan 
bólk. 

Øll nýggju landsliðini vóru í gongd, og leiktu vit 
yvir 50 dystir í 2018.

Mennaraskipanin
Skipanin við fótbóltsmennarum hevur nú virkað í 
tvey ár, og sigast má, at vit hava fingið góðar royndir 
av hesum. Ymiskar loysnir hava verið royndar í 
ymsum feløgum og hava mennararnir fingið gott 
inn lit í feløgini og tann tørv, sum er á staðnum. 
Feløg ini hava tikið væl ímóti mennarunum, sum hava 
kent seg vælkomnan í øllum feløgum. Í fyrsta tíðar-
skeið num hava bæði mennarar og feløg verið leit-
andi eftir besta leistinum at menna venjingina og 
serliga máttu vit finna eina skjóta loysn, tá Thomas 
Thinggaard valdi at taka av nýggjum avbjóðingum í 
Danmark seinasta summar. Hinir tríggir mennararnir 
hildu fram, og gjørt var av at skipa fyri temakvøldum 
í feløg unum í august-september, har 3-4 feløg 

Fótbóltssamband
Føroya

Sersamband:
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samlað ust í hvørjum stað. Temakvøld vóru hildin 
innan fýra ymisk tema, sum vóru: málmansvenjing, 
venjing 6-9 ár, teknisk venjing U11/13 og spæl undir 
trýsti fyri U15 og eldri. Yvir 180 luttakarar vóru á 
tema kvøldum, so hesin leisturin eydnaðist væl og 
verður bygdur út til komandi summar. 

Í ár verður mennaraskipanin nakað broytt, har 
størri fokus verður sett á at fáa høvuðsungdóms-
venjararnar í feløginum at virka optimalt og av 
álvara fáa sett menningarætlanina á breddan. Í 
einum samstarvi millum mennarar, grassroots, 
venjara útbúgving, stjørnufótbólt v.m. er ætlanin at 
samantvinna allar hesar partar, so at vit framyvir 
draga somu línu á hesum pallinum, sum vit kallað 
FÓTBÓLTSMENNING.
Grassroots 
Eitt av høvuðs fokusøkjunum hjá FSF í løtuni er at 
fáa fleiri at spæla fótbólt.

Í tí sambandi er Christina Ravnsfjall sett sum 
grass rooots samskipari, og arbeiðir hon miðvíst við 
at fáa fleiri atr spæla fótbólt, bæði børn og vaksin. 
Starvið er sett í samráð við UEFA og stuðlar UEFA 
verk ætlanini via UEFA verkætlanini GROW2020.

Endamálið hjá UEFA er at vaksa um talið av fót-
bólts spælarum í Evropa. FSF hevur sett sum mál, at 
í 2021 skulu 15% av føroyingum spæla fótbólt. Fyri 
at fylgja við gongdini er nógv orka løgd í fáa hagtøl 
til vega fyri 2018. Hagtalsgreiningar eru gjørdar 
fyri fleiri øki í Føroyum, har føroysku feløgini hava 

“heim stað”. T.d hvussu nógv børn búgva í økinum og 
hvussu nógv teirra eru skrásett í comet. Ymisk viður-
skifti eru viðvirkandi til, at hagtølini fyri 2018 ikki eru 
nóg neyv, men hetta verður broytt til 2019. Fyri 2018 
eru góð 10% av fólkatalinum skrásett í comet.

Kvinnur í fótbólti
Ein av hornasteinunum í strategiini er kvinnur í fót-
bólti.

Á aðalfundinum í 2018 vórða lógirnar fyri FSF 
dag førdar soleiðis, at starvsnevndin fekk ábyrgd 
at tilnevna eina kvinnu í starvsnevndina hjá FSF. 
Hendan skipan verður nýtt í eini skiftistíð til aðal-
fundin í 2023, tá feløgini sjálvu skulu velja kvinnu 
bein leiðs í starvsnevndina. Hendan skipan við til-
nevn ing av kvinnuligum nevndarlimi í eini skiftistíð er 
nógv roynd uttanlands við góðum úrslitum – millum 
annað í starvsnevndini hjá UEFA og FIFA.

1.januar 2019 tók Anja Rein við sum nevndarlimur 
í FSF.

Framhaldandi menning av feløgunum
FSF arbeiðir alla tíðina við at menna feløgini, og í tí 
sambandi er ein “leiðsluhondbók” gjørt, sum verður 
útflýggjað á aðalfundinum. Ætlanin er at hon eisini 
skal verða á intranetinum, og verða eitt livandi skjal, 
sum verður endurnýggjað árliga.

Harafturat fer FSF í 2019 at skipa fyri ymsikum 
skeiðum, sum kunnu hjálpa feløgunum fram á leið.
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Róðrarsamband Føroya er í løtuni mannað við eini 
fimm-mannanevnd: Anniku Vilhelmsen Dalsgarð, 
forkvinnu, Elsu Magnussen, næstforkvinnu, Irenu 
Nolsøe, skrivara, Petur í Gong, kappingarleiðara og 
Rúna Joensen, nevndarlimi. Aðalfundur felagsins er í 
mars mánaði.

Stevnir í Føroyum
Tað eru á hvørjum ári sjey FM stevnur, og verða 
hesar hildnar ymsa staðni rundt landið. Lokalu feløg-
ini skipa stevnurnar. Tað er tó eitt fast regluverk, ið 
tey skulu halda seg til í samband við skipanina av 
kapp róðr inum. Til hvørja stevnu arbeiða umleið 70 
frívillig fólk, og uttan hesi var tað ikki møguligt at 
skipa kapp róðurin.

FM stevnurnar í 2018 vóru:
Norðoyastevna í Klaksvík
Sundalagsstevnan í Kollafirði
Jóansøkan í Vági
Eystanstevnan í Runavík
Fjarðastevnan á Skála
Vestanstevnan í Sandavági
Ólavsøkan í Tórshavn

Kappingarárið 2018 gekk væl og vóru allir róðrarnir 
væl fyriskipaðir av teimum sjey feløgunum. Tó var 
veðrið ein avbjóðing til allar stevnurnar, men við 
góðum samstarvi var møguligt at fáa allar róðrarnar 
avgreiddar. Sundalagsstevnan var útsett orsakað 
av vánaligum veðri. Útsetti róðurin varð rógvin eitt 
miku kvøld í sera góðum róðrarlíkundum.

Kappróðurin er í framgongd, og tað hevur verið 
ein vøkstur í luttakaratalinum tey seinastu árini, 
tó eru tað nøkur øki í landinum, har tað er meira 
aktivitetur.

Til summarstevnurnar í 2018 vóru tað millum 
700-750 luttakandi rógvarir til hvørja av teimum sjey 
stevn unum.

Til tann føroyska kappróðurin verða brúktar fýra 
ymiskar bátastøddir: 5-, 6-, 8- og 10-mannafør.

5-mannaførini verða brúkt til fimm ymiskar 
róðrar: barnaróður gentur og dreingir upp til 14 ár, 
gentur og dreingir í aldrinum 14-18 ár og 5-mannafør 
kvinnur. Í 6-mannaførunum eru tað tvær kappingar: 
menn og kvinnur. Í 8-mannaførunum er ein kapping, 
har tað oftast bara mann fólk rógva, tó er tað møgu-
ligt at hava bland aðar manningar, somuleiðis í 
10-manna førum er ein kapping, har tað eisini oftast 
bara eru menn, ið rógva, tó er eisini møguligt at hava 
bland aða manning.

Ódnartøkini
Ódnartøk hava verið skipað av Teiti Samulesen og 
Fróða Magnussen. Hesar kappingar eru um várið og 
um heystið, har róð verður 140 m. Hesar kappingar 
eru sera væl móttiknar av rógvarum flest. Komandi 
vár- og heystkappingar í Ódnartøkum fara framyvir 
at verða fyriskipað av RSF. Rógvarnir fara ikki at 
merkja nakað til hetta, tí ódnartøkini fara at verða 
skipa á sama hátt sum undarnfarnu ár við hjálp frá 
dómarum hjá RSF og hjálparfólki hjá feløgum rundt 
landið.

Róðrarsamband
Føroya

Sersamband:
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Inniróður
RSF skipaði í samstarvi við seks feløg tríggjar innan-
dura heystkappingar og FM í inniróðri í februar 2019. 
Hetta var eisini ein liður í at kunna úttaka rógvarar til 
landsliðið.

Kappingarnar vóru hildar á Giljanesi v/Sandavágs 
kappróðrarfelag, í Runavík v/NSÍ kappróður og á 
Argjum av/Argja Róðrarfelag.

Til kappingarnar vóru serliga nógvir ungir rógv-
arar, har ímillum fleiri nýggir rógvarar. Inni róðurin er 
í harðari kapping við annan vetrarítrótt, men hóast 
hetta, so hava okkara rógvarar víst á útlendskum 
kapp ingum, at Føroyar eru ein róðrartjóð. Okkara 
rógvarar hava enn einaferð hálað nógvar medaljur 
heim til oyggjarnar.

Landsliðsarbeiði
RSF setti í august 2018 Magnus Debess Madsen 
sum landsliðsvenjara fyri tíðarskeiðið august 2018 til 
mars 2019. Uppgávan var at taka sær av landsliðs-
arbeið num í samband við inniróður og verða við til at 
seta gongd á eina menning av inniróðrinum.

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

Tað vóru tvær kappingar, sum rógvarnir skuldu 
lut taka í, EM og DM, ið var hildið í Gladsaxe í januar 
2019 luttóku tey ungu og teir rógvarnir, ið vóru eldri 
enn 18 ár. Til HM, sum var hildið í Long Beach USA, 
vóru tað einans teir rógvarnir í vóru eldri enn 18, í 
vóru við.
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Bygnaður 
SSF verður í stóran mun rikið beinleiðis av starvs-
nevndini, aðalskrivaranum og formanninum, við 
góðari hjálp frá nevndarlimum og øðrum eldsálum 
úti í svimji feløg unum. Tað er hevur verið trupult at 
finna fólk til undirnevndir, og hevur starvsnevndin tí 
røkt eisini hesar uppgávur, meðan vertsfeløgini taka 
stóra takið í sambandi við meistarastevnur. 

Starvsnevnd 
Starvsnevnd SSF var fram til aðalfundin í oktober 
2018: Rókur í Jákupsstovu, formaður,  
Anita Ryggshamar Nysted, næstformaður,  
Anni á Hædd, skrivari, Sørin S. Djurhuus  
og Katrin H. Sørensen, nevndarlimir, umframt  
Dann Hjelm, varalimur.  
Á aðalfundin í oktober 2018 varð nevndin:  
Rókur í Jákupsstovu, formaður, Anita Ryggshamar 
Nysted, næstformaður, Anni á Hædd, skrivari, 
Sørin S. Djurhuus og Eyðun Húsgarð, nevndarlimir, 
umframt Dann Hjelm, varalimur.  

Aðalskrivari SSF er: Djóni Dalsgarð 
Í dómsnevnd SSF sita: Janus Rein, formaður,  
Poul Poulsen og Jórun Eið Johannesen. 

Svimjifeløg 
Seks svimjifeløg eru virkin í SSF:  
Fuglafjarðar Svimjifelag, Havnar Svimjifelag, 
Svimjifelagið FLOT, Svimjifelagið Reysti,  
Suðuroyar Svimjfelag og Ægir. 

Stevnur í Føroyum 
Føroysku svimjifeløgini og SSF skipaðu í 2018 fyri 
tilsamans 19 svimjistevnum í svimjihøll, harav 4 
føroyskum meistarastevnum, har málbólkurin vóru 
føroysk børn, ung og vaksin. 2 meistarastevnur vóru 
serliga góðkendar av FINA sum úttøkustevnur til HM. 

Stevnur uttanlanda 
Føroyskir svimjarar kappaðust í 2018 meira enn 750 
ferðir uttanlanda, á minst 25 stevnum, og vunnu har 
minst 57 heiðursmerki tilsamans: 15 úr gulli, 19 úr 
silvuri og 23 úr bronsu. Tá telja vit eisini heiðurs merki 
vunnin av útisetum á stevnu í Dan mark. 

Serliga nevnivert er, at føroyska svimjilandsliðið 
vann flest heiðursmerki av øllum á Bergen Swim 
Festival 2018, umframt at Alvi Hjelm vann silvurmerki 
og Vár E. Eidesgaard bronsuheiðursmerki á Norður-
lendsku Meistarastevnuni í 2018.  

Størstu altjóða stevnur vóru EM á langgeil 2018 í 
Glasgow, har Signhild Joensen og Alvi Hjelm luttóku, 
umframt HM á stuttgeil 2018 í Hangzhou, har 
Signhild Joensen og Óli Mortensen luttóku. 

Føroysk met og juniormet 
Føroyskir svimjarar settu tilsamans 15 føroysk met 
og 14 føroysk juniormet í 2018: 

• HS lið (menn) - 4 føroysk met,  
1 føroyskt juniormet

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

• Signhild Joensen (2000), Ægir - 3 føroysk met
• SuSvim lið (menn) - 2 føroysk met,  

2 føroysk juniormet
• Róland Toftum (1998), SuSvim - 2 føroysk met
• Rókur Trygvason (2000), Ægir  

- 2 føroysk juniormet
• Ægir lið (menn) - 2 føroysk juniormet
• 

Svimjisamband
Føroya

1980

SSF

Sersamband:
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Altjóða virksemi 
• 30. - 31. januar: NSF aðalskrivarafundur í Oslo
• 14. apríl: NSF aðalfundur í Reykjavík
• 23. apríl: LEN PC fundur í Nyon
• 2. mai: LEN LSPD fundur í Nyon
• 1. juni: NSF aðalfundur í Budapest
• 2. juni: LEN kongress í Budapest
• 19. juli: FINA 110 ára hald í Lausanne
• 2. august: LEN PC fundur í Glasgow
• 5. august: LEN LSPD fundur í Glasgow
• 26. - 27. september. NLSG ársfundur í 

Vierumaki
• 28. - 30. september : NEG ráðstevna í Vantaa
• 10. desember: FINA eykaaðalfundur í 

Hangzhou

Onnur SSF-tiltøk 
• 2. - 4. mars: SSF ráðstevna við Gjógv
• 16. - 18. mars: Landsliðslega í Vági
• 16. - 17. juni: Landsliðslega í Tórshavn
• 16. september: Svimjifagnaðardagur í Klaksvík
• 10. oktober: FINA facilities vitjan í Tórshavn
• 12. oktober: SSF aðalfundurin 2018 í Tórshavn
• 19. oktober: Heystfagnaður í Tórshavn
• 3. november: Svimjiskúlaskeið á Toftum
• 30. nov. - 2. des.: FINA venjaraskeið í Tórshavn

Lívbjarging 
Lívbjargingarskipan SSF styrkist alsamt við vaksandi 
áhuga hjá feløgum, kommunum, svimjihallum og 
stovnum at fáa nøktandi lívbjargingarprógv. Vit í 
SSF royna tað vit kunnu at fáa formligar avtalur við 
komm unur sum hava svimjihøll, og við Menta mála-
ráðið, fyri okkara viðkomandi til ein dag at røkka 
tí enda máli, at eingin svimjing skal fara fram í 
føroyskum svimjihallum, uttan at nøktandi lívbjarging 
er til staðar. Í 2018 byrjaðu vit so smátt at hyggja 
út um svimjihyljarnar eisini, til at royna at betra um 
støð una har sum flestu druknivanlukkurnar henda, 
nevniliga við bryggjukant. 

Ítróttarsálarfrøði 
SSF byrjaði í 2017 eina verkætlan, har ítróttarsálar-
frøðiligi ráðgevin Jón Gregersen var við á lands liðs-
legu í Klaksvík umframt til NM í Reykjavík og EM í 
Keyp mannahavn, 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 verk ætlan 
sum í fyrstu atløgu endaði við framløgu á Svimjiráð-
stevnuni í 2018, men sum øll hava verið sera glað 
fyri. 

Gransking 
Altjóða svimjisambandið sjósetti í 2018 sokallaða 
“FINA Olympic Aquatics Support Programme”, til 
limalond at kunnu søkja um fíggjarligan stuðul 
til útgerð og annað í sambandi við verkætlanir. Í 
Føroyum valdu vit at søkja um stuðul til at byggja 
upp eina viftu av testum til landsliðssvimjarar, og 
fingu vit í hesum sambandi stuðul til keyp av út-
gerð ið kann máta hvussu nógv og hvussu hart 
okkara svimjarar venja, umframt útgerð til at máta 
ilt upptøku.  

Svimjiførleikakanning 
SSF gjørdi í samráð við Mentamálaráðið eina kanning 
á vári í 2018, har føroysk skúlabørn í fimta flokki 
vóru spurd um teirra svimjiførleika. Úrslitini av hesi 
kanning koma út í næstum.  

Stuðlar 
Atlantic Airways hevur í nøkur ár verið einsamallur 
høvuðsstuðul hjá Svimjisambandi Føroya, til LÍV á 
sumri í 2017 kom afturat sum høvuðsstuðul til lív-
bjargingar átak okkara.
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Gunn Reginsdóttir Hermansen, forkvinna
Miriam Solmunde, næstforkvinna/skrivari
Tinna Johannesen, estetiskur samskipari
Eydna Eyvindardóttir Danielsen, amboðs samskipari
Katrin Abrahamsen, kassameistari
Ásvør Lognberg, tiltakslimir
Jóna Hvannastein, tiltakslimir

Limatøl
Fimleikafelagið Flog 144
Fimleikafelagið Ljósið 350
Fimleikafelagið Støkk 762
Havnar Fimleikafelag 1199 
Klaksvíkar Fimleikafelag 289
Sandoyar Fimleikafelag 60
Tvøroyrar Fimleikafelag 200

Nýggj nevnd
Tað hevur verið eitt avbjóðandi og spennadi 
ár fyri okkum í starvsnevndinið. Sum við øllum 
nýggjum, skulu vit eisini læra. Vit eru takksom fyri 
ótrúliga góða hjálp frá feløgunum og fyrrverandi 
nevndarlimum.

Samstarv við Jón Gregersen
Vit hava havt eitt samstarv við ítróttasálarførðingin 
Jón Gregersen. Við tveimum góðum fyrilestrum, 
hava vit fingið amboð, sum kunnu hjálpa okkara 
kappingar íðkarum, at handfara órógv og nervøsitet. 
Ætlanin er, at halda á fram við samstarvinum til 
næsta fimleikaár.

Dómaraskeið
Vit hava í ár havt dómaraskeið í amboð og este-
tiskum. Tað er at gleðast um, at áhugin hjá teimum 
ungu fyri at døma økist. Serliga á kvinnusíðuni í 
amboð vóru nógvir luttakarar, og hava fleiri av 
teimum dømt til kappingar í ár.

Í mai 2018 stóð Arnfríð Poulsen level 3 á dómara-
skeiðnum í estetiskum fimleiki. Við hesum próvnum 
kann hon døma allar altjóða kappingar. 

Ætlanin fyri komandi fimleikaár er, at hava fleiri 
byrjunarskeið fyri nýggjar komandi dómarar.

Stuttlig frálæra
Í 2018 vitjaðu donsku Ida-Marie Pedersen og 
Lasse Smedegaard, sum eru royndir fimleikarar og 
venjarar. Tey løgdu stóran dent á grundvenjing og 
at brúka spæl í venjingartímanum. Fyrstu ferð tey 
vóru í Føroyum høvdu tey venjingartímar fyri á leið 
200 børnum og ein fyrilestur fyri breiddarvenjarar. Í 
november 2018 høvdutey venjingartímar á Sandi hjá 
Sandoyar Fimleikafelag og í Kambsdali hjá Fimleika-
felaginum Flog. 

Hetta eydnaðist sera væl, og gav íblástur og hug-
skot til venjingartímarnar.

Til næsta fimleikaár verða fleiri tiltøk og verk-
ætlanir fyri breiddarvenjarar og breiddar fimleikin.

Special Olympics í Abu Dhabi
Fimleikaliðið loppurnar, sum venja hjá Ljósinum 
luttóku í mars 2019 í Special Olympics.

Á liðnum vóru Súsanna, Bjørt, Eyð og Jenny. Tær 
vunnu bæði gull, silvur og bronsu sum einstaklingar 
og eitt 4.pláss í bólkaseriuni.

Flog 30 ár
Í ár gjørdist Fimleikafelagið Flog 30 ár. Flog var 
stovnað í 1989 av Benadictu Ellingsgaard, Jóhannus 
Hansen, Laila Solmunde, Magnu Petersen og Petur 
Páll Mikkelsen. Tey hava í dag 10 breiddarlið fyri 
børn, og hava ætlanir um at luttaka til amboðs-
kappingar.

Føroya
Fimleikasamband

Sersamband:
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Ungdómsnevnd
Fimleikasambandið ynskir, at hoyra beinleiðis frá 
venjarum og íðkarum um teirra ynskir og royndir. Tí 
verður ein ungdómsnevnd sett á stovn. Endamálið 
er, at samla tey ungu frá øllum feløgunum. Tey 
koma at fáa ymiskar uppgávur, og møguleika at 
verða við í arbeiðinum hjá Fimleikasambandinum 
t.d. fimleika fagnaðinum og fimleikagalla. Tey fáa eitt 
rúm, har tey kunnu koma við teirra hugskotum og 
hugleiðingum.

Fleiri fimleikafeløg
Seinstu árini er eitt stórt arbeiðið gjørt fyri at fáa 
fimleika venjingar ymsa staðni í landinum, í t.d Vest-
manna, á Tvøroyri og á Sandi. Við fimleika venjingum 
gjøgnum árið og framsýningum hava tey bygt eitt 
gott grundarlag fyri fimleikin í økinum. Eitt grundar-
lag, sum Fimleikasambandið ynskir at stuðla við 
ymiskum skeiðum og tiltøkum.

Fimleikafagnaður
Síðst í januar 2020 verður fimleikafagnaðurin í 
Norður landahúsinum. Hetta er ein stór sýning og 
upp living fyri feløgini, og vóna vit, at øll feløg luttaka. 
Evnið verður lýst í juni 2019 til ársins fimleikagalla.

Úrval
Astrið Nanly Breckman og Rebekka Ingadóttir Rein 
fingu í ár játtað stuðul úr Úrval hjá ÍSF. Hetta var at 
frøðast um, tí tær hava gjørt eitt megnar arbeiði, 
og eru fyrimyndir í føroyskum fimleiki. Í 2018 vóru 
tær úttiknar á danska landsliðið. Astrið á junior liðið 
og Rebekka á senior liðið, sum eisini vísur teirra 
sjálvsagi og ídni.

Landsliðið í amboð og  
HM í estetiskum fimleik
Vit arbeiða við at seta eitt útlendskt venjarapar 
saman við einum føroyskum venjaratoymi. Av tí at 
fim leikurin ikki er við á oyggjarleikunum í 2019, er 
ætlanin at luttaka í Island Games í Isle of Man, NM og 
NEC í Íslandi.

Í ár er HM í estetiskum fimleiki í Spania, her lutaka 
FM vinnararliðini hjá kvinnuunglingum og kvinnum, 
um framt onnur lið frá Ljósinum, Støkk og HF.

Framsøkin feløg
Fimleikafeløgini eru sera framsøkin og seta ting í 
verk. Í ár hava fleiri feløg við góðum úrslitum luttikið 
til útlendskar kappingar, sum DM í amboð, Easter 
Cup í estetiskum fimleiki.

Umframt ymiskar venjingarlegur, innanhýsis 
venjara skeið og innanhýsis kappingar í amboð. Tað 
er at gleðast um, at so nógvar góðar kreftir og 
íðkarar eru í feløgunum.
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Virksemi í 2018
2018 hevur verið eitt sera aktivt ár hjá Badminton-
samband Føroya (BSF). Umframt at hava havt tær 
vanligu heimligu kappingarnar – fimm Grand-Prix 
í einmansleiki, tríggjar kappingar í tvímansleiki og 
blandaðum tvímansleiki, tvær kapping fyri U9, FM 
fyri tey ungu í einmans-, tvímans- og blandaðum 
tvímansleiki og Kontrast FM, so hevur eisini verið 
nógv virksemi uttanlands.

Á fyrsta sinni luttók okkara U19 ungdómslandslið 
til U19 HM í Toronto, Kanada. Landsliðið luttók í 
bæði liðkappingina og sum einstaklingar. BSF hevur 
í 2018 styrkt seg á venjarasíðuni. Sune Gavnholt 
úr Danmark byrjaði sum venjari 1. januar 2018. 
BSF hevur harvið havt eitt sterkt venjaratoymi við 
Aritra Nandi og Sune Gavnholt. Sune hevur verið 
yrkis badmintonleikari, og hevur í nógv ár ligið í top 
10 í Danmark og í top 100 í verðini í einmansleiki 
sum vaksin leikari. Hann hevur luttikið í meira enn 
110 altjóða kappingum. Hann hevur verið danskur 
mestari 5 ferðir og europameistari 4 ferðir, sum 
ungur leikari. Í 2018 hevði Sune tvær venjingar við 
brutto landsliðshópinum - eina í Tórshavn og eina í 
Ikast.

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

Januar 2018 – Landsdystur móti 
Íslandi/Meistaramót TBR 
9 leikarar, 2 venjari
Landsdysturin móti Íslandi varð spældur í Reykjavík. 
Tað blivu spældir 10 dystir, og dysturin endaði við 
einum 10-0 tapi til Føroyar. Eftir landsdystin varð 
kappingin Meistaramót TBR spæld, har vit tryggjaðu 
okkum 3 silvurheiðursmerki.

Februar 2018 – Reykjavík 
International Games 
61 leikarar, 1 venjari
Hetta er eitt sera gott tiltak fyri breiddina – eitt tiltak 
sum samlar øll feløgini – og gav okkum 13 gull og 9 
silvur heiðursmerki. Eisini varð landsdystur spældur 
– Føroyar-Ísland – her vunnu Føroyar í U13 og U15, 
men taptu tepurt í U17 og U19. Bartal Poulsen, sum 
vann einstaklingar fyri harrar í U19, varð útnevndur 

til besti badmintonleikari fyri menn og fekk eina 
heiðursløn frá tí íslendska forsetanum.

Apríl 2018 – Yonex Junior Cup í Berlin
17 leikarar/3 venjarar/2 liðleiðarar
Fyri aðru 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 tey. Vit tryggjaðu 
okkum tvey silvur og ein bronsu heiðursmerkir í 
hesum sterka hópinum.

Maj 2018 - Junior Faroe Islands 
Open í Tórshavn
Fyri triðju ferð skipaðu BSF og HBF fyri einari 
opnari altjóða kapping fyri U15 og U17/19 í Føroyum. 
Badminton leikarar úr Danmark luttóku. Hetta tiltak 
eydnaðist sera væl.

Juni 2018 - Aðalfundurin hjá BSF
Mogens Eriksen stillaði ikki upp aftur. Í hansara stað 
kom Kári Dal-Christiansen. Aðalfundurin tók undir við 
uppskotinum um uppdatering av reglum fyri FM hjá 
teimum vaksnu.

Juli 2018 - Summer School  
í Podcertrtek í Slovenia
3 leikarar/1 venjari
Venjingarlega fyri U17, sum er á sera høgum støði. 
Fleiri evropeisk lond taka lut á hesi leguni, og bæði 
leikarar og venjarar fáa sera nógv burturúr.

Badmintonsamband 
Føroya

Sersamband:
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Juli 2018 - North Atlantic 
Camp í Akranes í Íslandi
8 leikarar/1 venjari
Venjingarlega fyri leikarar og venjarar úr Íslandi, 
Grønlandi og Føroyum í aldursbólkinum U13, U15 og 
U17.

August 2018 - Nordic Camp í Tórshavn
10 leikarar/2 venjarar
Venjingarlega fyri teir bestu U15 leikararnar í 
Norður londum og U17/19. Á leguni luttóku Noreg, 
Ísland og Føroyar.

November 2018 – U19 HM í Toronto í Canada
6 leikarar/1 venjari/1 liðleiðari
Fyri fyrstu ferð luttóku vit til HM við U19 hópinum 
bæði til liðkappingina og til einsaklingakappingina. 41 
lond høvdu meldað til í liðkappingini. Føroyar komu í 
bólk saman við India, Algeria, Sri Lanka og Kenya. Vit 
taptu 0-5 ímóti India og Sri Lanka, men vunnu 5-0 
ímóti Kenya. Algeria møtti ikki, so vit komu víðari úr 
bólk inum á einum triðja plássi. Vit skuldu tá spæla 
um pláss ini 17 til 24. Vit taptu 0-5 ímóti Tjekkia og 
Mexico og 1-4 ímóti Peru, men vit standa eftir við 
einari sera góðum úrsliti sum nummar 24, tá ið kapp-
ing in byrjaði vóru vit undanskipaði sum nummar 41. 
Í ein staklinga kappingini eydnaðist ikki okkara leik-
ararum at koma víðari í kappingini.

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

December 2018 - EM fyri blandað lið  
First Stage í Aire sur la Lys í Frankaríki
6 leikarar/1 venjari/1 liðleiðari
Føroyar vóru í bólki við Estlandi, Slovakia og 
Frankaríki. Tað var sera hørð mótstøða, og tað 
eydnaðist tíverri ikki Føroyum at vinna nakran dyst. 
Men hóast alt ein framúr avbjóðing fyri Føroyar at 
hava møguleikan at taka lut í tílíkari kapping.   

Nevndir
Starvsnevnd
Erik Engelbrecht Thomsen, Formaður
Elian Elttør, Næstformaður
Kári Dal-Christiansen, Nevndarlimur
Bjørg Djurhuus, Tiltakslimur
Mariann Øster, Skrivari og kassameistari 

Dómsnevnd
Fróði Hansen
Aksel Poulsen
Magnus Gaard

Feløg
Havnar Badmintonfelag
Miðvágs Badmintonfelag
Kláksvíkar Badmintonfelag
ÍF Badminton
Sandoyar Badmintonfelag
Badmintonfelagið Nápur

Tal av limum
634
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Árið 2018 var árið har fólk skuldu venja seg við 
nýggja navnið á sersambandinum Parasport 
Føroyar, ella bert Parasport.

Við góðum stuðli frá Betri eydnaðist tað at fáa 
tveir filmar framleiddar ið vístu trý ítróttarfólk ið 
íkða para-ítrótt á ymiskum støði, og lýsa nýggja 
sam leikan hjá sersambandinum – við sloganinum “øll 
kunnu íðka”

Parasport Føroyar hevur í 2018 lagt dent á 
rekruter ing, at fáa fleiri at íðka ítrótt.

Hetta var gjørt við áðurnevndu filmum, men er 
eisini løgd grund undir samstarv við venjarar, onnur 
ser sambond og feløg at skipa fyri størri og smærri 
til  tøkum ið øll áhugað kunnu møta upp til.

Vit kunnu nevna afturvendandi grassrootsdagin 
ið var fyriskipaður í samstarvi við FSF. Har fleiri enn 
40 íðkarar savnaðust at spæla fótbólt og hugna sær. 

Betri ítróttardagin, har yvir 100 fólk komu í Hoy-
víks høllina at royna seg, og hoyra hvat Parasport 
snýr seg um.

Umframt hesi serligu tiltøk, hava eisini fleiri 
reglulig tiltøk, venjingar og kappingar í fleiri ymiskum 
ítróttar greinum verið á skránni í 2018.

Para-badminton
Mánaðarliga hevur verið skipað fyri opnum para-
badmintonvenjingum, har tað í samstarvi serliga 
við Havnar badmintonfelag og Paulo Pinheiro hevur 
eydnast at savna ein hóp av leikarum, ið venja úti 
í feløgum og koma saman einaferð ella tvær um 
mánaðin til venjing og samveru. Úr hesum hópinum 
eru eisini onkur ið hava roynt seg í altjóða kapp-
ingum, og verður spennandi at fylgja hesum kom-
andi árini. BSF stuðar para-badminton og er tað 
hetta ið ger at leikararnir hava møguleika at luttaka í 
altjóða kappingum. (mynd av Eydnu)

Fótbóltur
Í samstarvi við kvøldskúlar, sjálvboðin og FSF hevur 
verið skipað fyri regluligum fótbóltsvenjingum, har 
eisini ein uttanlandsferð hevur verið á skránni, tá 
Special Olympics fótbóltsliðið var í skt. Pætursborg 
og luttók í innbodnari 8-a-side kapping.

Parasport Føroyar fegnast um at samstarvs-
avtala er gjørd við FSF, fyri fótbóltin, ið kann verða 
við til leggja hann í eina trygga legu.

Svimjing
Svimjing hevur í nógv ár verið størsta ítróttargreinin 
hjá ÍSB/Parasport, og hóast ongin svimjari kappast á 
allar hægsta støði beint nú, er onkur ið bankar uppá, 
og eru eisini fleiri frálíkir Sp.Ol. svimjarar ið venja 
reglu liga við Parasport venjara.

Tíbetur er eisini pláss fyri frægastu svimjarunum í 
vanligu svimjifeløgunum.

Størsta takið í 2018 hava verið FM og jóla kapp-
ingar nar, og venjingin fram til Special Olympics World 
Games í Abu Dhabi í 2019.

Tað eru Signa Vár Dávadóttir (Havnar Svimjifelag) 
og Heidi Eliassen ið vóru úttiknar til SOWG, og eru 
tær eisini tær ið hava klára seg best í kappingunum. 

Boccia
Boccia er heilt vist tann ítróttargreinin ið dregur flest 
íðkarar til kapping. Og soleiðis hevur eisini verið í 
2018.

Fleiri enn 50 fólk hava luttikið í boccia kapping-
unum sum Parasport skipaðu fyri, og var tað Hilda 
Poulsen ið var tann stóri vinnarin og harvið fekk 
møgu leikan at luttaka í SOWG

Parasport Føroyar

Sersamband:
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Fyri fólk við rørslutarni eru tað tíverri ikki nógvir 
íðkarar eftir, men 4-5 hava hóast hetta luttikið í 
kapp ingunum. Marius Johannesen er altíð væl við, 
men er hann í tættari kapping við Dánjal Jákup 
Djurhuus og Petur Martin Sivertsen.

Á altjóða støði er tað Áki Joensen ið liggur best 
fyri. Hann luttók bert í einari altjóða kapping í fjør, og 
hevði skipanin ikki verið gjørd um, hevði hann verið í 
finalu umfarinum.

Fyri aðru ferð vóru Føroyar fyriskiparar av NM í 
Boccia.

Fleiri enn 100 gestir úr norðurlondum luttóku í 
kapp ingini, og var hetta ein avbjóðing fyri ein so 
lítlan felagsskap sum okkara – serliga teir 30+ koyri-
stólarnir vóru avbjóðandi.

Men við góðari hjálp, bæði frá feløgum og sjálv-
bodnum, og eisini úr útlandinum eydnaðist at halda 
kappingina uttan stórvegis trupulleikar.

Racerunning
Racerunning hevur í longri tíð verð ein ítróttar-
kapping ið vit hava ynskt at fáa fleiri at íðka.

Í 2018 fingu vit ein venjara, Gunnar Sivertsen, ið 
hevur dugað væl at lyfta Racerunning. Nú íðka 5-7 
fólk RaceRunning regluliga, og verður spenn andi at 
fylgja við komandi tíðina.

Tað at Racerunning nú er partur av para-athletics 
ger at fleiri møgulleikar til kapping verða. Vónin er at 
onkur av Racerunnarunum fer at royna seg í altjóða 
kapping í 2019

Frælsur ítróttur
Frælsur ítróttur er eisini ein ítróttargrein ið fá íðka, 
men har møguleikin fyri at koma til kapping er góður.

Parasport hevur í fleiri ár skipað fyri grand prix 
kappingum í Frælsum ítrótti, men valdu vit í 2018 
heldur at skipa hetta sum felagsvenjingar, og enda 
við einari FM kapping.

Her vóru tað serliga Rúni Jacobsen og Meiken 
Olsen ið gjørdu seg galdandi, og vóru tey eisini 
partur av ferðalagnum ið fór til til SOWG

Para-triatlon
Sum tey flestu vita so er Hávard Vatnhamar í gongd 
við at royna at vinna sær stig til PL luttøku.

Kappingin er hørð, og neyðugt er at verða til fleiri 
kappingar kring jørðina.

Hávardi eydnaðist at røkka einum 15. Plássi á 
heims rankinglistanum áðren árslok 2018, men skal 
hann helst niður á top 8 um hann vil tryggja sær lut-
tøku í PL.

Hóast Hávard kappast undir donskum flaggi í ITU 
kappingum, hevur allatið verið meiningin at hann skal 
lut taka í PL sum føringur.

Annað virksemi ið hevur verið í 2018, er borð-
tennis , skúlavitjanir, ítróttartiltøk ymsastaðni, og tað 
vanliga neyðuga fundarvirksemi bæði innanlands og 
uttan lands.

Tað krevur nógv at verða virkin og limur á 
altjóða pallinum, og er hetta eitt støðugt arbeiði hjá 
nevndini.

Uttan góðar stuðlar ber onki til, og vilja vit takka.
ÍSF, MMR, Skemmuni, Betri, Hafnia Atlantic 

Airways, Megd, Tórshavnar kommunu, Føroya bjór, 
FSF, Svani, Smæruni, Ljósinum, Havnar badminton-
felag, ÍF, BSF, Kvøldskúlanum, Stuðlafelagnum ÍSB, 
Blinda stovn inum, Kiwanis, Megd, venjarunum, 
íðkarum for eldrum og fleiri øðrum fyri góðan stuðul 
í 2018.



28 Ársfrágreiðing 2018-2019

Vit í Judo Føroyar kunnu síggja aftur á eitt 
hendingar ríkt ár, har vit hava havt framgongd á 
øllum økjum, og samstundis hava vit sett hol á 
menningar arbeiði, ið vónandi vil føra okkum enn 
longur fram á leið.

Feløgini
Elsta felagið í Føroyum, Havnar Judofelag, flutti í 
januar í fjør í nýggj hølir í kjallaranum í Ítróttarhøllini 
á Hálsi. Hølini eru fín, men hóast meira enn eitt ár 
er liðið, síðani tey vóru tikin í nýtslu, so eru tey ikki 
gjørd liðug. Ætlanin var at gera ventilatión, nøkur 
WC og ein lítlan tekøk, men enn sæst onki til hetta. 
Tórs havnar Kommuna keypti nýggjar máttur, og 
hóast tær liggja mest sum alla tíðina, so eru nógv 
onnur enn judo í hølunum, so við hvørt er trupult at 
fáa neyðugu tímarnar, eins og mátturnar ofta eru 
skitnar eftir brúk av øðrum. Av tí sama hevur Havnar 
Judo felag ikki fingið tað burtur úr nýggju umstøð-
unum, sum vóna var.

Klaksvíkar Judofelag, sum varð endurstovnað 
fyri tveimum árum síðani, hevur veruliga havt vind í 
seglunum og telur næstan 100 limir.

Sunda Judofelag fekk fyri ári síðani nýggja nevnd, 
og hendan hevur veruliga lagt á nýggjan bógv, m.a. 
við serligum kvinnuliði, sum hevur gingið væl.

Skálafjarðar Judofelag hevur eisini gingið væl í 
vetur og er veruliga komið í gongd. Men tíverri hevur 
venjarin har fingið trupulleikar við rygginum, so í 
løtuni er støðan óviss, men vit vóna, at alt fer at laga 
seg, so menningin har eisini kann halda fram.

Fyri góðum ári síðani var Vága Judofelag eindur-
stovnað, og eisini har er gongdin góð, vit síggja 
longu nøkur teirra, ið standa ovarlaga á sigurs-
skamlinum, tá kappingar eru.

Í heyst var so sætta felagið stovnað. Hetta er 
Sandoyar Judofelag, sum venur í nýggju ítróttar-
høllini í oynni. Felagið er byrjað varðisliga, men 
gongdin higartil hevur verið góð, og vit vóna enn 
størri tilgongd framyvir.

Dómarar
Seinastu árini hevur judoleikari undir útbúgving í 
Danmark roynt seg sum dómara. Hann hevur tikið 
donsku B-royndina, og ætlanin hjá honum er at 

taka A-royndina seinni í ár. Hann hevur eisini dømt í 
norður lendskum kappingum og fingið góð skoðsmál. 
Ætlanin er framyvir, at hann fer víðari til europeiskar 
kappingar og tekur altjóða dómaraprógv.

Nú hann er liðugur við útbúgvinigina og fluttur 
heim aftur, fara vit í Judo Føroyar saman við honum 
at snikka eina føroyska dómaraútbúgving saman, 
so vit kunnu fáa fleiri útbúnar dómarar og harvið 
hækka støðið.

Menna feløgini og ítróttin
Í heyst høvdu vit vitjan av umboðum fyri svenska 
judosambandið, tí ætlanin hjá okkum er at seta ferða 
á menningararbeiði innan feløgini og sersambandið 
og harvið menna judo ítróttin í Føroyum enn meira.

Svenska Judosambandið hevur gjørt hetta við 
sera góðum úrslitum, og nú ætla vit við hjálp frá 
teimum at gera teimum kynstri eftir.

Hetta arbeiði hjá okkum er so smátt byrjað, og 
á aðalfundinum hjá okkum í mai verður verulig ferð 
sett á.

Kappingar
Kappingarnar hjá okkum eru komnar í eina fasta 
legu, og farna árið hava tær verið eftir sama leisti. 
Opnu kappingarnar hjá Sunda- og Havnar Judofelag 
hava eisini verið sum vant.

Vit kunnu fegnast um, at við øktum tali av feløg-
um og judoíðkarum, er luttakaratalið í kapping unum 
økt.

Judosamband
Føroya

Sersamband:
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Landsliðsvenjari
Sum eina roynd settu vit í fjør danskan landsliðs-
venjara, sum hevur verið í Føroyum nøkur vikuskifti 
og vant við landsliðnum. Oftast hevur hann havt 
annan danskan venjara við eisini.

Higartil hevur hendan skipan eydnast væl. 
Skipanin er fyribils fram til Oyggjaleikirnar í summar, 
og aftan á teir verður tikið samn um.

Oyggjaleikirnir
Seinnu árini hevur høvi ikki ofta verið at luttikið á 
Oyggjaleikunum. Men nú á leikunum í Gibraltar í 
summar er hetta høvi aftur, og vit ætla at møta fjøl-
ment. Bæði menn og kvinnur koma at kappast har.

Nýggjar avbjóðingar
ÍSF hevur megnað at útvega Føroyum atgongd at 
kappast í tveimum altjóða kappingum, sum Europe-
iska Olympiska Nevndin skipar fyri. Talan er um 
European Games og European Youth Olympic 
Games.

Ætlanin hevur verið hjá okkum at hava luttakarar 
við í hesum kappingum.

European Games er kapping har kappast verður 
um EM í fleiri ítróttagreinum. Vanliga er EM í judo ein 
opin kapping, har londini kunnu senda umboð. Men 
nú vísir tað seg, at man skal kvalifisera seg til hesa 
kapping, so ætlanin hjá okkum er at spyrja okkum 
fyri, um møgulleiki er at fáa sokallað ”wild-card”, so 
vit kortini fáa sent umboð til hesa kapping. Men tað 
er enn óvist.

Hinvegin er ikki kvalifikatión til European Youth 
Olympic Games. Har ætla vit at senda tveir ungar 
leikarar. Vit halda, at tað er týdningarmikið, at før-
oysk ítróttafólk luttaka í hesum kappingum, nú vit 
endiliga hava fingið høvi til tess.

Fleiri kvinnur
Talið á kvinnum, ið íðka judo í Føroyum, er økjandi, 
og tað fegnast vit um. Eisini hava vit fingið kvinnur 
í fleiri nevndir, og tvey av judofeløgunum í Føroyum 
hava kvinnur sum forsetar. Vit vilja framhaldandi 
stimbra fleiri kvinnum at luttaka í okkara ítrótti.

Summarlega
Í 2018 skipaðu vit á fyrsta sinni fyri stórari summar-
legu í judo.

Legan var í Klaksvík, og yvir 100 luttakarar vóru 
við. Vit høvdu fleiri útlendskar venjarar at hjálpa til 
við venjingunum, og allir luttakararnir lótu væl at og 
fingu nógvu burturúr.

Ætlanin er, at hetta skal vera eitt afturvendandi 
tiltak, og aftur í ár verður hendan legan í Klaksvík.
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Borðtennis við styrktum samleika
Bæði A-landsliðið og ungdómslandsliðið hava staðið 
seg væl seinastu tíðina undir einum nýggjum og 
styrktum samleika hjá Borðtennissambandi Føroya, 
ið eitt nú hevur fingið nýtt búmerki.

Skúlavitjanir
Tað hevur hug at leggjast afturat við spælarum 
í føroyskum borðtennis, og tað leikliga støðið er 
hækkað bæði hjá teimum vaksnu og í ungdóms-
deildini. Hetta er at fegnast um, og gongdin er eisini 
púra í tráð við ta menningarætlan, sum Borðtennis-
samband Føroya legði fyri góðum ári síðani, har 
tvey av stóru endamálunum vóru at fáa fleiri børn at 
spæla borðtennis og at hækka um støðið hjá bæði 
ungdóms- og elituspælarum.

Herfyri sluppu 336 føroysk skúlabørn at royna 
borðtennis í einum átaki hjá Borðtennissambandi 
Føroya, sum skuldi vera við at til at skapa størri 
áhuga fyri borðtennis og at bjálva skúlalærarar til at 
undir vísa næmingunum í borðtennis. 

Kanningar hava prógvað, at borðtennis er sera 
gott fyri børn. Borðtennis krevur nevniliga, at ein má 
hugsavna seg og hugsa ein leik fram fyri at avrika 
væl. Hetta fáa børnini av sær sjálvum lagt í seg sam-
stundis sum tey eisini røra seg og stuttleika sær.

Skúlavitjanirnar, sum í fyrstu atløgu vóru í 
Tórshavn og í Trongisvági, vóru sera væl umtóktar, 
og tíðarskeiðið eftir merktu bæði Tór í Havn og TBF 
á Tvøroyri eina tilgongd av spælarum.

EM í Spania
Føroyska A-landsliðið í borðtennis var í mai í grøn-
lendska høvuðsstaðnum, Nuuk, har tað luttók í 
Arctic Open, sum er ein árliga afturvendandi kapping 
ímillum Føroyar, Ísland og Grønland við skiftandi 
verts skapi.

Tað bleiv til tvey føroysk gullmerki. Kvinnulands-
liðið mannað við Henriettu Nielsen, Onnu Mikkjals-
dóttir og Sólju H. Djurhuus endurvann gullið í lið-
kapp ingini í sannførandi stíli, og tað sama gjørdi 
Henrietta Nielsen í einmansleiki.

Í september var A-landsliðið í spanska býnum, 
Alicante, har luttikið varð í EM í einmansleiki. Har 

var ógvuliga stinn mótstøða, og hóast allir teir 
fýra føroysku leikararnir, Fróði F. Jensen, Hallur 
Thorsteins son, Durita F. Jensen og Sólja H. Djurhuus, 
vórðu sligin út úr bólkaspælinum, so vóru tey á 
einum máli um, at tey lærdu eina rúgvu.

A-landsliðið savnast fleiri ferðir ígjøgnum árið og 
er í løtuni í einari tættari venjingar- og kappingarskrá 
fyri at fyrireika seg best møguligt til Arctic Open í 
Reykjavík í mai og oyggjaleikirnar á Gibraltar í juli.

Venjari hjá føroyska A-landsliðnum er danski 
Simon Nykjær-Fisher.

Virknir ungdómar
Føroyska ungdómslandsliðið í borðtennis, sum telur 
14 spælarar, hevur havt eitt ógvuliga virkið kapp-
ingarár. Liðið hevur seinasta árið av álvara tikið dik á 
seg við einari rúgvu av venjingarlegum, og í februar 
kastaði hetta góð úrslit av sær í stinnari kapping 
í Lettlandi, har fleiri føroyingar spældu seg víðari í 
Riga City Council's Youth Cup.

Eitt nýtt samstarv við íslendska borðtennis-
sambandið hevur eisini tikið seg upp, har Føroyar 
og Ísland skulu skiftast um at vera vertir fyri einari 
felags venjingarlegu og kapping ímillum føroyska 
og íslendska ungdómslandsliðið. Tann fyrsta 
felags venjingarlegan var í Íslandi í oktobur, og hon 
hepnaðist stak væl. Seinni í ár verða Føroyar so 
vertir fyri hesi venjingarleguni.

Borðtennissamband
Føroya

Sersamband:

Føroysku kvinnurnar vunnu Arctic Open. F.v.:  
Anna Mikkjalsdóttir, Simon Nykjær-Fisher (venjari),  

Henrietta Nielsen og Sólja H. Djurhuus.
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Áðrenn ta tíð fer føroyska ungdómslandsliðið 
til Noregs síðst í mai, har tað fer at luttaka í Mega 
Cup í Oslo. Føroyski hópurin fer avstað tveir 
dagar frammanundan fyri at luttaka 
á venjingarlegu í Lørenskog 
nærhendis Oslo.

Tað hevur verið eyðsæð, at 
føroyskir ungdóms spælarar 
hava tikið seg nógv fram 
serliga seinasta árið ella 
so, og nakrir teirra eru 
her heima eisini farnir 
at gera seg galdandi í 
kappingini ímóti teimum 
vaksnu.

Venjari hjá føroyska 
ungdómslandsliðnum er 
Pætur Albinus.

Nýtt búmerki
Handan leiktjøldini er eisini 
nógv virksemi í nevnd unum 
í Borðtennissambandi Føroya 
– bæði her heima og á fundum 
uttanlands hjá sambondum so sum ITTF, 
ETTU og NETU.

Í vetur varð skipað fyri venjaraskeiði við svenska 
instruktørinum, Jan Berner, sum undirvísti við 

serligum atliti til at bjálva venjararnar úti í feløgunum 
at taka ímóti spildurnýggjum spælarum. Hetta var 
í leinging av skúlavitjanunum og øktu tilgongdini av 

nýggjum spælarum.
Fyrr í ár avdúkaði Borðtennis-
samband Føroya ein heilt 

nýggjan og styrktan sam-
leika, ið hevur umfatað 

nýtt búmerki og nýggja 
heimasíðu.

Nýggja búmerkið er 
meira tíðarhóskandi og í 
størri mun hugkveikt av 
litunum í Merkinum. Grái 
og grøni liturin í gamla 
búmerk inum er býttur um 
við reytt, blátt og hvítt.

Nýggja heimasíðan, 
ið hevur bústaðin btsf.fo, 

er lagaligari at ferðast á 
og er smidligari til snildfonir 

og teldlar. Grafiski parturin á 
nýggju heimasíðuni hevur fingið 

íblástur frá nýggja búmerkinum.

Við nýggja samleikanum hevur Borðtennis-
samband Føroya lagt seg eftir at vera meiri sjónligt 
á sosialu miðlunum.

13 ára gamli Tórur Eið Eliasen er føroyameistari hjá bæði dreingjum og unglingum. 

Nýggja búmerkið.
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Frælsur ítróttur fevnir um siðbundnu lopini, kastini 
og rennikappingarnar á breyt, umframt aðrar 
kapp ingar av ymsum slagi. Tey 6 limafeløgini hjá 
FÍF, Bragdið, Frælsi, Hvirlan, Hvistan, Roysnið og 
Treysti, gera eitt miðvíst arbeiði fyri at seta ung 
við til greinarnar á breyt - serliga tey feløgini, sum 
hava lætta atgongd til breyt. Talan er tó um sera 
tekniska ítrótt, og tí skal eitt langt menningararbeiði 
til. Hópurin av teimum, ið kappast í teimum umleið 
10 kapp ing unum á breyt um árið er tí avmarkaður. 
Tó skuldi borið væl til hjá langteinarennarum í øllum 
aldri, at luttikið í longru kappingunum á breyt. Men 
tey tykjast at halda seg aftur.

Tað eru umleið 20 rennikappingar á vegi um árið. 
Her er luttøkan høg og kynsbýtið javnt. Tað tykist 
sum føroyski motionisturin veruliga hevur tikið 
renn ing til sín. Onkrar av kappingunum hava fleiri 
hundrað luttakarar og verða útseldar. Íalt fevnir 
kappingar kalendarin hjá frælsa ítróttinum um oman-
fyri 30 tiltøk, og runnið verður alt árið, frá januar til 
desember.

Arbeitt hevur verið við at týða og tillaga eina 
teldutøka hagtalsskipan, har øll úrslit innan frælsan 
ítrótt kunnu savnast, og sum kann geva okkum 
lætta og skjóta atgongd til alskyns hagtøl. Hendan 
skipanin verður vónandi tikin endaliga í nýtslu í 2019.

Altjóða avbjóðingar
Tað er ein avbjóðing hjá frælsa ítróttinum, at vit ikki 
eru viðurkend av altjóða sambandinum fyri frælsan 
ítrótt, IAAF. Hetta hevur við sær, at okkara evnaríku 
íðkarar fyrst og fremst kappast á Oyggjaleikum og 
í ymsum opnum kappingum í grannalondunum. Um 
tey skulu kappast í kappingum, sum eru undir IAAF, 
mugu tey luttaka sum danir, og harvið lúka tey som 
luttøkukrøvini, sum íðkarar í Danmark. Hetta ger 
gáttina lutfalsliga høga.

Millum kappingarnar, sum føroyska landsliðið lut-
tekur á, eru eru altjóða kappingarnar í Svøríki, Pallas 
Spelen innandura og VU-spelen og Øresundspelen 
uttan dura. Frægastu íðkararnir verða sendir av 
sínum egnu feløgum til DM bæði innandura og uttan-
dura. Harumframt verður luttikið í ymsum opnum 
kapp ing um, serliga í Danmark.

Ein av okkara íðkarum, sum hevur fingið heilt góð 
úrslit seinnu árini, er Rebekka Fuglø. Í 2018 vann hon 

DM fyri vaksin í 1.500 metra renning úti. Hon hevur 
sum yngri eisini vunnið fleiri danmarksmeistaraheiti 
fyri ung, bæði innandura og uttandura. Og hon 
heldur á fram at betra síni egnu føroysku met. 
Rebekka hevur víst, at miðvís venjing og áhaldni yvir 
longri tíð gevur úrslit. Hon varð somuleiðis úttikin 
til felags íslendsk/danska landsliðið, sum kappaðist 
í einum norður lendskum landsdysti innandura í 
februar 2019.

2018 var millumár í mun til oyggjaleikir, men sum 
størsta altjóða kappingin hjá føroyskum frælsum 
ítrótti, fylla leikirnir nógv, og tey eru mong, ið royna 
at røkka teimum luttøkukrøvum, sum FÍF setir.

Frælsur Ítróttur
Føroya

Sersamband:



33Ítróttasamband Føroya

Umstøður til frælsan ítrótt
Í løtuni eru breytir til frælsan ítrótt á Toftum og í 
Havn. Í 2018 varð farið undir at gera breyt í Klaks-
vík eisini, og tað fegnast vit um. Hetta fer at geva 
Treysti munandi betri umstøður til at íðka kjarnu-
greinar nar í frælsa ítróttinum. Við tíðini er ynskiligt, 
at eisini feløgini í Vágum og Suðuroy hava lætta at-
gongd til breytir.

Næsta stóra takið er at fáa gjørt eina høll til 
frælsan ítrótt. Sum ein heilársítróttur krevjast nøkt-
andi um støður, um menningin skal vera støðug. Eins 
og í øðrum ítróttagreinum er kappingaárið uppbýtt. 
Tey, ið renna mið- og langteinar hava møguleikan 
at venja og kappast í øðrum greinum, á vegi og í 

lendis renning um veturin. Men meiri teknisku og 
eksplosivu greinarnar hava tað ikki lætt um veturin í 
Føroyum. Uttanlands venja hesar greinar innan dura 
um veturin, um veðrið er vátt ella kalt. Nærmastu 
hallirnar hjá okkara íðkarum eru í Íslandi og Dan-
mark, og fara okkara íðkarar eisini har at kappast. 
Tað er tó eitt ynski hjá frælsa ítróttinum, at vit í 
Føroyum fáa eina høll at venja og kappast í um 
veturin.
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Flogbóltssamband Føroya hevur aftur kappingarárið 
2019/20 spent seg út og verið virknari enn nakran-
tíð. 

Landskappingin 2019/20
FBF skipar fyri landskapping fyri øllum liðum. Tey 
smæstu spæla kappingar, sum feløgini kring landið 
skipa fyri vegna FBF. Frá 14 ár og uppeftir er talan 
um vanliga landskapping við heima- og útidystum. 

Leisturin hjá teimum vaksnu var tann sami sum 
undan farin ár. Fyrst ein landskapping har tvey tey 
ovastu liðini leika seg í sjálva FM-finaluna í høllini á 
Hálsi. Sjálv FM-finalan verður so avgjørd yvir tveir 
dystir. Vinna liðini hvør sín dyst, er neyðugt við gull-
setti, sum so avger FM. FM-finalurnar verða leiktar 
18. og 20. apríl í høllini á Hálsii. 

Yngru liðini leika eisini landskapping, sum endar 
við FM-finalum í høllini í Trongisvági. FM finalurnar 
vóru síðsta vikuskifti í mars. 

Steypakappingin
Í steypakappingini vóru hálvfinalurnar leiktar í Bad-
minton høllini í Klaksvík. 4 dystir slag í slag ein heilan 
leygardag í eini Badmintonhøll, sum er framúr væl-
egnað at hýsa slíkum tiltøkum. Nógvir áskoðarar og 
sera væl nøgdir leikarar, sum á vøllinum góvu okkum 
nakrar heilt ótrúligar dystir. Sjálvar steypafinalurnar 
vóru sum vant í høllini á Hálsi. 

Tey yngru sleppa eisini at royna seg, tá ið soleiðis 
er, og tilsamans vórðu 13 finalur leiktar hetta stóra 
steypa vikuskiftið. Allar dystir stroymaðar beinleiðis 
og undir allar bestu kørmum. 

Flogbørn – ársins ítróttaátak
Størsta einstaka verkætlanin hjá FBF nakrantíð er 
Flogbørn. Nógv er lagt fyri bæði so og so fyri at 
røkka øllum næmingum í Føroyum í 3. og 4. flokki 
við hesi stórfingnu ætlan. Økiskappingar hava verið 
ímillum skúlarnar í landinum, og vinnararnir hava 
verið í Havn síðst í mars og dystast um FM fyri 
Flog børn. Tofta skúli er føroyameistari fyri 3. flokk-
arnar, og Kollafjarðar skúli er føroyameistari fyri 4. 
flokkarnar. 

Átakið hevur fingið nógva umrøðu, og ÍSF hevur 
valt Flogbørn at vera ársins ítróttaátak og varð 
heiðrað á samkomu í Smæruni. Tað fegnast vit um. 

Tað heilt serliga við Flogbørnum er, at øll børnini eru 
virkin. Eingin situr uttanfyri ella skal spæla fjeppari. 
Øll mugu saman royna at vinna fyri flokk sín, skúlan 
og vinirnar. Tey stríðast saman sum fyri lívinum. 

Altjóða pallurin
U17 og U19 landsliðini hjá gentum og dreingjum 
vóru í NEVZA-kapping í oktober í 2018. Serliga 
U17 dreingirnir stóðu seg ómetaliga væl og vunnu 
Føroyum bronsu. Hetta er sama liðið, ið hugtók 
føroy ingar á heimavølli í mars 2018, tá ið teir 
gjørdust nr. 2 millum smátjóðirnar í Evropa í U17 
bólkinum. 

Í januar í 2019 hýstu vit U16 EM-undankapping 
fyri gentur. Tað heilt ótrúliga hendi, at Føroyar 
megn aðu at leika seg víðari. Sostatt var greitt, at 
fyri fyrstu ferð nakrantíð høvdu vit megnað at 
leikt ungdómslið víðari til næsta umfar í EM. Tíverri 
høvdu fíggjarligar avmarkingar saman við nógvum 
virk semið á øðrum pallum við sær, at nevndin í FBF 
var noydd til at taka liðið úr kappingini. Ómetaliga 
óheppið! 

Fíggjarlig viðurskifti
Starvsnevndin í ÍSF hevur umvegis fíggjarnevnd sína 
lagt eina linju, har øll sersambondini koma á fund og 
leggja ætlanir sínar fram og kostnaðarmetingina av 
teimum. Kostnaðarmetingin hjá FBF vísir, at okkum 
tørvar væl omanfyri 1,5 mió. kr. meira í stuðli enn í 
dag fyri at røkka settum málum, og hetta er tikið 
upp saman við Fíggjarnevndini hjá ÍSF, sum sostatt 
kennir tørvin. Sum nú er verður alt fyrisitingarligt 
arbeiði gjørt sjálvboðið. Harumframt er talan bara 
um lágar ella ongar samsýningar til venjarar og 
onnur, ið eru knýtt at mongu landsliðunum. Øll játt-
an in frá ÍSF umframt stuðulsinntøkur annars fara tí 

Flogbóltssamband 
Føroya

Sersamband:

Flogbørn.
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til virk semi innan flogbóltin úti á vøllinum, og talan er 
um eitt ótal av tiltøkum. Alt hetta fyri 1,2 mió. kr.  
Í 2018 í stuðli frá ÍSF. 

Framtíðin
FBF hevur allar dagar sett sær fyri, at næsta ár 
skal vera enn betur enn farna árið. Kappingarárið 
2019/20 verður tað besta nakrantíð!

Ongantíð hevur so nógv verið lagt á sjálvbodnar 
herðar sum nú. Men hetta er viðbrekin skipan, og 
tí er avgerandi neyðugt, at FBF fær eina fíggjarliga 

játtan, har vit megna at víðkað virksemið og styrkja 
fyri sitingina samsvarandi tí.

ÍSF er í ferð við at fóta sær eftir eitt eljustríð 
innan hýsis. Tað politiska uppíbland vit seinnu árini 
ferð eftir ferð hava sæð, har ávísir politikarar ella 
ávís landsstýrisfólk sjálvi seta í verk játtanir til ávís 
ser sambond má ikki henda. Tað skræðir ÍSF sundur 
innanífrá og korrumperar alla skipanina. Men tað 
krevur eisini, at starvsnevndin tryggjar javnbjóðis 
viðgerð av øllum sersambondum.

Annaðhvørt hava vit ÍSF, ella hava vit tað ikki!

Vinnara kvinnur: SÍ Steypavinnarar 2019.

Heiðursvinningar Kópakonan til bestu leikarar í  
U 16 kappinginu fyri kvinnur í Føroum.

Bestu leikararnir í EM U 16 kappingini fyri gentur í Føroyum í januar 2019.
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Limafeløgini skipaðu fyri tils. 17 skjótikappingum 
í 2018. Skipanin er, at limafeløgini fyriskipa og av-
greiða kappingarnar vegna SkF, sum afturfyri brúkar 
úrslitini frá kappingunum, sum grundarlag undir 
lands liðs úttøku, úrvalsvenjingum og Føroya Cup. 

Í FM trap vann Alex Johannesen frá Eysturskot, 
ferðasteypi frá 2009 til ognar. Føroya Cup í skeet 
gjørdist spennandi, og mátti seinasti parturin í javn-
leik reglunum takast í brúk, tá vinnarin skuldi finnast. 
Úrsliti bleiv, at Tórur Fløtt frá Sunda Byrsufelag vann 
Føroya Cup í skeet. 

Finn Ludvig vann Føroya Cup í trap. 

Kappingar uttanlands 2018 
Aftur í 2018 luttóku føroyskir skjúttar í kappingum 
uttanlands. M.a. luttóku 11 skjúttar í Copenhagen 
Grandprix, har tils. 110 skjúttar úr fleiri londum 
luttóku. 

Tað eydnaðist Marius F. Joensen úr Sunda Byrsu-
felag, og Johnhard Klettheyggj úr Veiðifelag num 
Byrsumúla, at skjóta seg í besta bólkin. Her skuldu 
teir kappast við skjúttar, sum hava OL og heims-
meistara støðið, men tá seinastu dúgvurnar skuldu 
skjótast, vóru teir akkurát ov stuttir at vinna seg í 
finaluna. 

Nordic Shooting Region (NSR) 
SkF hevur søkt um limaskap í NSR, og í hesum sam-
bandið blivu skjúttar úr Føroyum bodnir til Oslo, at 
lut taka sum gestaskjúttar í 2018. 

Endaplássini lógu frá miðjuni og niðureftir, men 
trap skjúttarnir megnaðu m.a., at skjóta seg fram um 
nakrar av bestu donsku skjúttunum. 

Í NSR er møguleiki at luttaka við MIX (blandaðum) 
liði, men vit klára ikki at manna lið, tí ongin kvinna er 
ítróttarskjútti í Føroyum í dag. Eitt av størstu ynsk-
inum hjá SkF, er at kvinnur byrja at skjóta. 

SkF fekk eisini talutíð á aðalfundin hjá NSR, har 
høvið varð at greiða nærri frá umsóknini um lima-
skap. Kenslan eftir fundin varð, at nøkur av lima-
lond unum vóru fyri at geva okkum limaskap, ímeðan 
onnur vóru í móti, tí Føroyar er í felagsskapi við 
Dan mark, og kann tískil luttaka í NSR undir donskum 
flaggi.

Tað er ikki undirtøka í SkF, at luttaka undir 
donskum flaggi, so tað verður framhaldandi arbeitt 
við at fáa sjálvstøðugan limaskap í NSR. Tað 
nýggjasta í málinum er, at vit eru boðin at luttaka 
sum gestaskjúttar í Finnlandi í 2021. 

Skot.fo 
SkF fekk í 2018 nýggja heimasíðu, á heimasíðuni 
finnast m.a. tíðindi, kalendari, úrslit, reglar og annað 
tilfar. 

Øll kunning og tilfar frá SkF fer í framtíðini at 
liggja á heimasíðuni. Hetta fer at lætta um hjá lima-
feløg unum, sum hava avmarkaða orku at røkja sínar 
heima síður. 

Á heimasíðuni er eisini ein hagtalsskipan, har allir 
skjúttar í Føroyum, kunnu fylgja við teirra úrslitum. 
Skipanin verður grundarlag undir einum almennum 
styrkislista, sum kemur seinni. 

Skjótisamband
Føroya

Sersamband:
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Útbyggingar av breytum 
Summarið 2019 fer Eysturkommuna í samtarvið við 
Eysturskot, at grava út fyri nýggjari skjótibreyt úti 
á Vík í Leirvík. Ætlanin er at gera eina trap breyt við 
tilhoyrandi vegi. Kastimaskinur til nýggju breytina 
eru bílagdar. 

Fyri at verja umhvørvið, og at tað skal gerast 
lættari at halda øki reint og ruddiligt, hevur Sunda 
Byrsu felag flutt teirra breyt longur niðan frá fjøruni. 
Arbeiðið bleiv lagt til rættis, soleiðis at tað ikki 
ávirkaði kappingarnar, ið SBF hevur fyriskipa vegna 
SkF. 

Í Vestmanna, er Vestmanna Byrsufelag í gongd 
við at byggja nýtt felags hús, við síðurnar av teirra 
skjótibreyt. Húsini eru nú innilokaði og hiti og el er 
sett til. 

Størsta skjótibreyt í landinum, liggur á Sandvíkum 
í Tórshavn. Veiðifelagið Byrsumúli rekur breytina, og 
leigar øki frá Tórshavnar Kommunu. 

Breytin er framvegis tann sama, sum á oyggja-
leik inum í 1989, og felagið hevur í fleiri ár verðið í 
sam skifti við TK, um at fáa breytina nútímansgjørda, 
so hon m.a. livir upp til altjóða krøv. Tekningar eru 
gjørdar, men enn væntar fígging og endaligu loyvini 
frá kommununi. 

Stórsti partur av útbyggingum og viðlíkahald av 
skjótibreytunum í Føroyum, verður enn tann í dag, 
gjørt ólønt og sjálvboðið av liminum í limafeløgunum 
undir SkF. 

Vápnapass 
Seinastu árini er heimurin nógv broyttur, og ein 
vaksandi trupulleiki er, at ferðast millum lond 
við vápnum. Vanliga hevur løgreglan í Føroyum, 
útskrivað loyvi at ferðast við vápnum, men til eina 
kapping uttanlands í 2018, fingu vit uttan nakra 
ávaring frammanundan, boð frá løgregluni, at teir 
ikki gjørdu hetta meira. 

Við eini fyribils loysn millum 
Løgmansskrivstovuna og Umhvørvisstovuna, fingu 
vit ferðaloyvini til kappingina, men nú vit skriva 2019, 
fyriliggur framvegis ongin endalig loysn. SkF hevur 
tískil heitt á myndugleikar og politikarar, um at fáa 
viðurkent vápnapass til føroyskar ítróttarskjúttar.
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3 feløg eru undir SST
Tórshavnar Súkklifelag (TSF)
Fjallasúklifelagi (MTB) 
Føroya Triathlon Felag (FTF) 

Kappingar í Føroyum
Feløgini undir SST hava skipa fyri 6 FM kappingum. 
1 fjallasúkkling, 2 triathlon og 3 roadsúkkling. Eisini 
var ein 5 daga súkklingkapping Giant Kring Føroyar, 
við útlendskari luttøku. Feløgini hava eisini skipa fyri 
fleiri einstøkum kappingum, har ung og motiónistar 
kunnu royna seg, saman við teimum vaksnu. Hetta 
hava Evald Rasmussen fyri Triahlon og Gunnar Dahl-
Olsen fyri súkkling skipa fyri aftur í 2018. Triathlon 
hevur eisini skipa fyri eina mini triathlon kapping har 
børn kundu royna seg. Fleiri av okkara triathletum 
hava eisini verið við til havsvimjing og renni-
kappingar undir Frælsan ítrótt. 

Stutt kann sigast at limir undir SST síggjast í 
fjøllunum, á vegnum og til havs.

• FM vinnari 2018 í Triathlon sprint 
750m/20km/5km gjørdist Andrass Joensen

• FM vinnari 2018 í Triathlon OL-teininum 
1500m/40km/10km gjørdist Magni Hansen

• FM Býarsúkkling, menn: Dávur Magnussen
• FM vinnari Býarsúkkling, kvinnur: Elsa Bech
• FM vinnari 2018 Einkultstartur, menn:  

Dávur Magnussen
• FM vinnari 2018 Einkultstartur, kvinnur:  

Elsa Berg
• FM vinnari 2018 Landavegsúkkling, menn:  

Torkil Veyhe
• Vinnari Giant Kring Føroyar, menn:  

Helgi Winther Olsen
• Vinnari Giant Kring Føroyar, kinnur:  

Gullborg Guttsen
• FM Fjallasúkkling XCO menn: Helgi Winther Olsen

Uttanlands 
Føroyskir súkklarar og triathletar hava eisini roynt 
seg uttanlands og gera eisini brúk av venjingarlegum 
uttanlanda í vetrahálvuna, fyri at kunna betra seg. 

Okkara sterkasti súkklari Torkil Veyhe koyrdi í 
2018 fyri Team Waoo og Tema Virtu Cycling. Í alt 
bleiv tað til 25 kappingar, har besta úrslit var eitt 2. 

pláss, samlagt nummar fýra, og so eisini at vinna 
fjalla troyggjuna Ronde de I’Oise í 2018. Eisini hevur 
hann verið á hæddarvenjingarlegu í januar og juli á 
Tenerife, Tiede í 10 dagar og Livignio Italia í 16 dagar.

Við ársenda 2018 fekk Torkil sátmála við Riwal 
Readynez Cycling Team har hann kemur at koyra 
sum pro. 

Súkkling er ein einmansítróttur, men sanniliga 
eisini ein liðítróttur. Liðið klaradi seg eisini væl. Torkil 
& Co vunnu fleiri kappingar. Men besta úrslitið var 
helst i Tour of Norway saman við Kamp, sum vann 
konga etapuna og gjørdist nr. 2 samanlagt.

Dávur Magnusen hevur eisini koyrt uttanlands í 
2018, úrslitini vístu at Dávur hevur eina góða fram-
gongd og vit kunnu vanta nógv góð úrslit komandi 
árini.

Dávur stóð seg ótrúliga væl á Oyggjaleikum á 
Gotlandi í 2017. Men hóast góðu úrslitini, valdi Dávur 
at halda ein steðg frá súkklingini. Vónin var, athann 
fór uppá hjólhestin aftur. Tað gjørdi hann, og 2018 

Sersambandið fyri 
Súkkling og Triathlon

Sersamband:
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bleiv eitt væl eyndað comeback, og fekk hann aftur 
sáttmála við “gamla” felagið, Team O.B. Wiik - Dan 
Stillads. Tað blivu tó ikki so nógvar kappingar í DK, 
men í 2018 vann hann 4 av 5 etapum Kring Føroyar 
súkklu kappingini, umframt at hann gjørdist tvífaldur 
FM vinnari.

Fjallasúkkling hevur eisini roynt seg uttanlanda 
2018 - Helgi Winther Olsen, Uni Vitalis og Tummas 
Óli Olsen. Helgi koyrdi fleri XCO og XCM kappingar í 
2018, eisini hevur hann koyrt stage race har eitt fekk 
eitt 6 pláss Girona MTB Challenge. Uni og Tummas 
Óli koyra Downhill har teir vóru við í Dansku Downhill 
Cup, teir kláru báðir at koma í finalur báðar ferð teir 
vóru við.

Føroyskir triathlon íðkarar hava luttikið í fleiri 
kappingum uttanlands. Í samband við Kronborg 
½ ironmann vóru 5 føroyngar við.Úrslitini vóru so 
mikið góð, at tað gav atgongd til HM í ½ iromann 
í Suður Afrika, har tveir av okkara íðkara tóku av 
tilboðnum. Andrass Joensen hevur so góð úrslit, at 

hann kappast um medaljur í sínum aldursbólki. Besta 
úrslitið var at vinna í sínum aldursbólki til Ironman 
Challenge Almere, Amsterdam. Eitt 4 pláss í EM ½ 
ironman og 2 pláss til DM sprint.

Triathlon venjari.
2018 var eisini árið, har venjaraskipanin skuldi 
roynast. Seint í 2017 settu vit Súsonnu Skylv sum 
venjara. Undir hennara leiðslu hevur verið skipað fyri 
venj ingum, venjingarlegum og einari langtíðarleið 
fram til oyggjaleikirnar á Gibraltar í juli 2019. Nýggj 
krav festing er eisini gjørd, sum er bygd upp á sama 
mátta sum Dansk triatlon brúkarr. Móti endanum 
av árinum, tá innanduravenjingin byrjaði skipaði 
venjingar bólkurin fyri felagsvenjingum, skráin hevur 
verið fjøl broytt. Fleiri íðkarar hava tikið av, og hevur 
hettar økt um limatali hjá Triathlon felaganum.

Samanumtikið var 2018 eitt gott ár hjá SST.
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Kappingarárið hjá børnum og ungum er júst av, 
meðan tað er í hæddini hjá teimum vaksnu. 

Fleiri børn enn nakrantíð hava hendan veturin 
spælt hondbólt. Serliga hjá teimum yngstu hevur 
verið tilgongd. Í ár vóru 52 U8-lið tilmeldaði og 50 
U10-lið.

Árið byrjaði heldur keðiligt við at kvinnuliðið hjá 
VB tók seg úr bestu kvinnudeildini, men tað hugaliga 
er at síggja nú við kappingarlok, at fleiri barnalið hjá 
felag num hava vunnið heiðursmerkir. Annað, sum 
vekir góðar vónir er, at fleiri av teimum smærru 
feløg unum hava ognað sær metal um hálsin í ár. 

HSF hevur í vetur, eins og onnur ár, skipað fyri 
leikaramenning eina ferð um mánaðin fyri børnum 
í aldrinum 12 til 15 ár. Samanlagt hava 500 børn lut-
tikið, og tað hevur hilnast avbera væl.

Í Okkara-deildini og í SMS-deildini hevur verið 
ógvuliga spennandi hetta kappingarárið. At kalla øll 
hava tikið stig frá hvørjum øðrum. Tá grundspælið 
hjá monnum var av, vóru trý lið ájøvn við 25 stigum. 

Hondbóltskappingin hjá monnum er skipað eftir 
einum nýggjum royndarleisti í ár. Fýra tey ovastu 
liðini hava spælt endaspæl móti hvør øðrum og trý 
tey niðastu liðini móti hvør øðrum. 

Í útgangsstøðinum hevur tað hilnast væl, tí vit 
hava sæð nakrar framúr spennandi hálvfinalur, og 
nógv bendir á, at tað verður eitt brak av FM-finalum. 
Tað kundi tó verið ynskiligt, at kappingin fyri niðaru 
liðini gjørdist meira áhugaverd og spennandi, so tí 
skal leisturin møguliga endurskoðast nakað til næsta 
ár. 

Kvinnukappingin er skipað eftir vanliga leistinum 
og tí eru FM-finaluliðini ikki funnin enn, men har er 
fram vegis stórur spenningur um annað FM-finalu-
plássið. 

Í landsliðshøpi hevur verið nógv virksemi við 
stórum avbjóðingum.

Av tí at eingin høll í Føroyum lýkur altjóða hond-
bóltskrøv, má A-landsliðið hjá monnum spæla sínar 
heimadystir uttanlands. Tað hevur verið avbjóðandi 
at skipa fyri landsdysti undir ókendum kørmum og 
somu leiðis hevur tað hevur verið kostnaðarmikið. 

Hugurin frá spælarum hevur tó ikki ligið eftir og 
hava teir tryggjað sær eitt stig av fýra møguligum 
higartil. 10. apríl skal manslandsliðið royna seg móti 
Ukraina í Kiev og 13. apríl í Royal Arena í Keyp-
manna havn. Væntast kann, at hetta verður ein sonn 
hondbóltsveitsla. Fyrst verður møguleiki at síggja 
føroysku stríðshetjurnar og síðan donsku heims-
meistararnar. 11.200 áskoðarar hava ognað sær at-
gongu merki til dystirnar, av teimum eru áleið 3.000 
føroy ingar.

Kvinnulandsliðið var til HM-undankapping í Sveis í 
desember, har tær spældu móti Finnlandi, Litava og 
vertsjóðini. Tær byrjaðu trilvandi við einum tapi móti 

Hondbóltssamband 
Føroya

Sersamband:
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Finnlandi, sum tær helst burdu havt vunnið á, men 
spældu framúr væl hinar dystirnar og vunnu ein 
teirra. Kvinnurnar eru nú undir miðvísari venjing fram 
móti EM-undankapping í heyst. 

Nógv landsliðsvirksemi liggur fyri framman kom-
andi mánaðirnar. U16 dreingir og gentur, U18 kvinnur 
og menn og U20 menn skulu øll royna seg í ymsum 
kappingum í summarmánaðunum. Vónirnar eru 
góðar til fleiri teirra. 

Framtíðarætlanin er framvegis fyri føroyskan 
hond bólt, at Føroyar eru við til eitt EM ella HM-enda-
spæl fyri A-landslið í 2024.

Hondbóltssamband Føroya telur eina starvs-
nevnd við forkvinnu, fýra nevndarlimum og ein um 
tiltakslimi. Undir starvsnevndini eru fimm undir-
nevndir og ein umsiting, sum telir hálvttriðja fólk. 
Eftir ætlan heldur sami bygnaður fram næsta kapp-
ingar ár.

Umsitingin er nú farin undir at fyrireika eitt nýtt 
kappingarár, sum byrjar við eini vitjan av mans lið-
num hjá BSV í august. Eftir ætlan fara leik arar nir, 
sum millum annað eru Jesper Nøddesbo, Nicolaj 
Øris, Nikolaj Markussen, Jóhan á Plógvn og Michael 
Knudsen, at skipa fyri hondbóltvenjingum fyri før-
oysk um børnum. Við í fylginum eru eisini venjarar og 
dóm arar, sum fara at hava venjara- og dómaraskeið. 
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FM KAPPINGAR
Fyriskipað verður á hvørjum árið, fyri regluligum FM 
kappingum. Fimm kappingarumfør eru í kappríðing, 
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 kapp-
ingar ið Ríðisamband Føroya, skipar fyri í tøttum 
sam starvið 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 oddar-
nar 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.

ALTJÓÐA 
Í 2018 luttóku ungar føroyskar reiðkvinnur á FEIF 
Youth Cup í Svøríki, hetta er kapping har Føroyar 
regluliga luttaka. Kappingin er annaðhvørt ár og 
flytur millum limalondini hjá FEIF

Úrslitini vóru eisini góð, m.a. gjørdist Guðrun 
Jakobsdóttir nummar fýra í greinini Trail. 

NM var eisini í ár, men rossið sum ætlanin var 
skuldi við har, gjørdist tíanverri sjúkt og doyði, so 
allar tær fyrireikingarnar fóru fyri skeytið. Soleiðis er 
rossa ítróttur eisini. 

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.

 
UNGDÓMSMENNARI SETTUR 
Fyri fyrstu ferð hevur Ríðisamband Føroya sett fólk 
í starv, talan er um Ninu J. Brockie Hansen ið er sett 
í part tíðarstarv sum ungdómsmennari. Hetta er í 
fyrstu atløgu hugsað sum ein roynd, men sum skilst 
eru feløgini sera væl nøgd við ungdómsmennaran. 

NÝGGJ ÚTGERÐIN RONIST VÆL
Í 2017 keypti sambandið dýra og nýmótans tíð-
takingar útgerð - Hendan útgerðin hevur nú staðið 

sína roynd, onkrar smærri tillagingar eru gjørdar, 
men nú sær út til at hetta fer at roynast okkum væl. 
Ætlanin er at fáa fast fólk at umsita og nýta hesa 
útgerð, møguliga sum lønt starv.

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 tøttum samstarvið við tey feløg 
ið eiga hallir. 

Eisini senda vit eftir tørvi fólk av landinum til at 
nema sær kunnleika innan ríðing og kappingar.

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:
Heri D. Dahl, formaður
Símun Skaalum, kassameistari 
Gunnar Grækarisson, skrivari
Rasmus Patursson, 
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
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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 skipað fyri 10 
kappingum fyri vaksnu skjúttunum og 10 kappingum 
fyri tey ungu. Tríggjar FM kappingar (2 fyri ung á 12 
og 15 metra frástøðu, og eina fyri vaksin á 18 metra 
frástøðu).

Altjóða kappingar
• 5 skjúttar luttóku á RIG 18,  

har 2 av skjúttinum fingu silvur heiðursmerki.
• Mánaðarskiftið juni/juli var NUM í Norra,  

har luttóku 3 ungdómsskjúttar, har ein av 
skjúttinum fekk silvur heiðursmerki.

• 3 skjúttar luttóku í EM kapping í Póllandi  
í august 2018.

• 6 skjúttar hava veri í Íslandi og luttikið í kappingini 
Íslandsmeistaraskapi 2019, har skjúttarnir fingu  
2 gull og 1 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.
Áhaldandi arbeiða fyri at fáa eina fasta útibreyt, at 
skjóta á.

Umboð fyri BSKF hevur luttikið á Para-venjara 
skeið í Sveis í september 2018. 

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 boga skjóting, og verður hetta forritið nýtt til allar 
altjóða kappingar. 

Hjartamál
At veita fólki ein møguleika, at savnast um hesa elli-
gomlu ítróttargrein.

Bogaskjótisamband
Føroya

Sersamband:
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Nevndin
TSF hevur nú verið virkið í 2 ½ ár. Nevndin er 
mannað av Vivian C. Guðjonsson, forkvinna, Noomi 
Heradóttir, næstforkvinna, Elisabeth Hansen, kassa-
meist ari og Dáva Høgnason Kunoy, skrivari. 

Eitt hendingaríkt ár
Árið 2018/2019 hevur verið eitt sera hendingarríkt ár 
hjá TSF og Hwarang Føroyar. 

Taekwondo hevur verið íðkað í Føroyum í fleiri 
um førum kring oyggjarnar, men felagið Hwarang 
Føroyar er eitt ungt felag (einans 4 ára gamalt) við 
einum ungum venjari, ið einans er 14 ára gamal. 
Hwarang Føroyar er einasta taekwondofelag í 
Føroyum í løtuni.

Ein tann størsta hendingin í 18/19 var, at Høgni 
Kunoy Dávason bleiv NM-meistari. Harumframt 
blivu Elinborg Kunoy Dávadóttir og Jógvan á Lakjuni 
DM-meistarar hjá børnum, og Signar Hansen DM-
meistari í kadett-bólkinum. Felagið ger eitt stórt og 
muna gott arbeiði, og vit síggja úrslitini, tá vit eru til 
kappingar. Hwarang Føroyar hevur eisini havt vitjan 
av danska landsliðsvenjaranum og stórmeistaranum, 
Master Do (8. dan).

Mathias Gabrielsen
Í septembur flutti navnframi taekwondo-íðkarin 
Mathias Gabrielsen til Føroyar. Hann er DM-meistari 
og hevur vunnið nógvar kappingar, ikki bara í Dan-
mark, men í øllum Evropa. Mathias hevur verið 
úttikin til OL tryout, men bleiv tíverrri skaddur 14 
dagar áðrenn. 

Mathias venur kampliðið burturav, so tað gevur 
betri møguleikar hjá Høgni at hugsavna seg um sína 
egnu venjing, umframt at Mathias er ein sera góður 
sparringspartnari, ið hækkar støðið í felagnum. Sam-
bandið við Mathias byrjaði við, at Mathias hevði sæð 
sendingina: Drongurin við svarta beltinum – og hann 
hugsaði: Um eg kundi hjálpt einum slíkum drongi við 
onkrum av tí, sum eg dugi, hevði eg elskað at gjørt 
tað. Tað var nevniliga so, at Mathias ætlaði at flyta 
til Føroyar, so longu í 2017 bjóðaði Mathias seg til at 
kampvenja Høgna. Og í septembur 2018 bleiv hann 
so formelt kampvenjari fyri kampliðið í Hwarang 
Føroyar.

Stevnur uttanlands
Hwarang Føroyar er sum áður nevnt eitt sera aktivt 
felag og hevur luttikið í 8 kappingum frá apríl 2018 
til apríl 2019: Fýra í Danmark og ein í Svøríki. Felagið 
klárar seg serstakliga væl millum tey donsku/út-
lendsku feløgini. Í mai 2018 fór kappingarliðið, ið telur 

16 íðkarar til Lomma Cup í Svøríki, at royna seg har. 
Lomma Cup er ein sera hørð og avbjóðandi kapping, 
men íðkararnir høvdu gott mót og kempaðu væl, og 
eydanðist tað eisini at vinna 5 gull-, 3 silvur- og 4 
bronsu heiðursmeki. 

Í juni vóru 21 íðkarar umframt venjarar og foreldur 
til kappingina Get2sport á Nørrebro. Kappingin er 
fyri børn og nýbyrjarar. Hendan kappingin gekk 
sera væl, har eitt nú Nita á Lakjuni vann ein væl 
uppi bornan megapokal fyri eitt sera flott avrik. Ein 
av fyriskiparunum skrivar soleiðis á heimasíðuni: 
“Vinderen af den 4 kg tunge Megapokal blev Nita á 
Lakjuni, 8 år og blåt monbælte fra Hwarang Føroyar 
med 19 kampe, faktisk vandt hun 18 af dem. KÆMPE 
TILLYKKE.”

Í septembur var úrvalslið í Skanderborg til 
kapping. 6 luttakarar fóru avstað og allir komu aftur 
við heiðursmerkjum: 5 gull og 1 silvur.

Í oktobur fóru 24 íðkarar avstað aftur. Hesaferð 
gekk leiðin til Rødovre Cup. Tað var bæði ein kapping 
í kampi og í teknikki. Hetta var fyrstu ferð, at okkara 
íðkarar luttóku í einari slíkari kapping. Tá kappingin 
var av, høvdu vit 7 gull, 4 silvur og 4 bronsu, og 
vunnu 3 av føroysku íðkarunum fighter steyp.

Í februar var Esbjerg Cup á skránni, har 19 lut tak-
arar fóru avstað. Hesaferð vunnu vit 3 gull, 11 silvur, 
3 bronsu og 1 fighter-steyp. Tað er sera stutt ligt at 
síggja framgongdina hjá taekwondo í Føroyum. Men 
herí liggur eitt stórt arbeiði: umframt at íðkarar nir 
eru sera ídnir og møta til hvørja venjing, vísa teir 
saman við venjarum, foreldrum o.ø. sama ídni, tá 
peningur skal savnast inn til neyðugu uttan lands-
ferðirnar fyri at fáa kvalifiserað og fjølbroyttari 
kamp-venjing. 

Í og kring um felagið er ein stórur vilji og drívmegi 
aftanfyri hesi góðu úrslitini, sum vit øll kunnu vera 
errin av. Tað er ongin loyna, at vit í Hwarang Føroyar 
og TSF vilja nakað meir og nakað stórt!

DM
Tað meira og tað stóra hendi í novembur í fjør. Vit 
fóru eitt ferðalag uppá 18 fólk avstað til Danmarkar 
(Solrød) – 12 av teimum fyri at luttaka í DM. Tað var 
fyrstu ferð, at føroyingar vóru so væl umboðaðir 

Taekwondosamband 
Føroya - TSF

Menningarsamband:



Høgni, NM-meistari, 

og Mathias
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til eitt DM í Taekwondo. Spenningurin var stórur, og 
høgar væntarnir vóru til íðkararnar, tí vit vistu, at 
vit høvdu møguleika at fáa onkran DM-meistara í 
onkrum av aldursbólkunum. KvF var við á ferðini, tí 
ein nýggjur partur um “dreingin við svarta beltinum” 
skuldi takast upp. Tað hevði tí verið stuttligt, um nú 
okkara Høgni bleiv DM-meistari, hann sum hevði 
verið í hesum “spælinum” frá hann var 5 ára gamal. 

Men soleiðis skuldi tað kortini ikki ganga. Høgni, 
ið stríðist við CF, var illa fyri av sjúkuni – ikki tí vit 
merktu nakað á honum, men hann hevði eina ringa 
periodu. Hann kempaði tó væl, og dysturin var 
rættiliga javnur. Avgerðin fall ikki fyrr enn í longda 
dystinum, har danin var fyrstur at fáa stig (golden 
point), sera harmiligt, men tað eydnaðist tíverri ikki 
at fáa gullheiðursmerkið í hús og blíva DM-meistari, 
sum vit øll høvdu vónað og ynskt fyri hann – men 
eitt flott silvurheiðursmerki fekk hann. 

Íðkararnir kláraðu seg væl og samanlagt bleiv tað 
til 3 DM-meistarar, 2 silvur-, 3 bronsuheiðursmeki og 
1 fighter steyp. 

Á hvørjum ári verður ársins leiðari/venjari kosin 
av Dansk Taekwondo Forbund, og hesaferð gekk 
heið urin til Høgna Kunoy Dávason. Tað kann ikki 
sigast annað enn, at tað er ein ótrúliga flottur heiður 
at fáa.

NM
Í januar í ár fóru 4 íðkarar til NM í Keflavík at royna 
seg. Spenningurin var stórur og kappingin hørð, men 
sum altíð vóru vónirnar góðar – og møguleikin var 
til staðar at fáa ein norðurlendskan meistara. Líka 
hørm sum øll vóru um at Høgni ikki bleiv DM-meist-
ari, líka ovurfegin vórðu øll, tá vit frættu, at Høgni 
var norðurlendskur meistari 2019. Onki minni enn 
eitt fantastisk avrik. Íðkararnir komu aftur við 1 NM-
meistara og 2 silvurheiðursmerkjum. 

Venjingarlegur/-skeið
Í byrjanini av summarferiuni var ein altjóða summar-
lega í Rødovre, har fleiri íðkarar og foreldur teirra 
høvdu valt eina aktiva feriu. Tað var lagt upp til at 
venja fleiri ferðir um dagin, bæði kamp- og teknikk-

venjingar. Har vóru íðkarar og venjarar frá øllum 
Evropa, bæði elitu og amatørar. 

Í oktobur var skipað fyri einari venjingarlegu í 
Sølda firði, har danski landsliðsvenjarin, Master Do, 
var venjari. Í samband við summarleguna í Rødovre 
var eisini eitt sjálvverjuskeið fyri kvinnur, og í tí sam-
band inum var Henrik Frost (6. dan), løg reglu maður, í 
Føroyum í februar og helt skeið fyri kvinnum í sjálv-
verju.

Framsýning
Í august høvdu øll ítróttafeløgini í Runavíkar komm-
unu framsýning fyri krúnprinsaparinum í Bylgjuni, og 
har var Hwarang Føroyar sjálvandi eisini við. 

Graduering
Í desembur var graduering, har Claus Henriksen 
(8. dan) kom til Føroyar at graduera íðkararnar. 
Graduering verður aftur í apríl 2019.

Framtíðarætlanir 2019
Árið 2019 byrjaði so sera væl, tá Høgni Kunoy 
Dávason bleiv NM-meistari, og Markus Varqeiz og 
David á Lakjuni vunnu silvur til NM í Keflavik; og 
enn er nógv spennandi fyri framman. Fyrst er tað 
vitjan ina hjá Michelle Sejersgaard Jacobsen (4. dan), 
sum vit eru sera spent uppá. Hon er júst komin til 
Føroyar fyri at hjálpa og styrkja felagið við teknikk-
venjingum. Hon er sjálv á danska teknikk-lands lið-
num, og er hon ein sera dugnaligur instruk tørur. Í 
apríl fyllir ÍSF 80 ár, og tá verður opið hús í Hwarang 
Føroyar, har øll hava møguleika at venja við. 

Annars fer eitt úrvalslið til Berlin Open í apríl. 
Ætlanin hjá TSF er at skipa fyri einum FM í 
taekwondo í heyst, men krøvini eru høg og útgerðin 
dýr. Vit eru ávegis: ein partur av útgerðini er fingin 
til vega, tó mangla enn serdómaraskeið og ymisk 
teknisk útgerð. 

Árið 2019 fer vónandi eisini at enda væl, tí í 
desembur fer ein søgulig hending at fara fram: 
fyrsta svartbelta-graduering í Føroyum, har umleið 
20 íðkarar hava møguleika at fáa svarta beltið í 
Føroyum.





Nita á Lakjuni
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Golfsamband Føroya varð stovnað 25. oktober 
2017, og fyrsta nevndin, sum varð vald eftir stovn-
andi aðalfundin, helt fram í 2018. Í henni sita Ingi 
Samuelsen, formaður, Jógvan Amonsson, peninga-
røkil, Janus Norðberg, Hans Pauli Henriksen og 
Bjarni Jørgensen. Hetta eru somu persónar, sum sita 
í nevndini í Tórshavnar Golffelag.

Í 2018 er so tað stóra hent, at enn eitt golffelag er 
stovnað í Føroyum. Tað er Eysturoyar Golffelag, sum 
nú arbeiðir við at fáa til vega lendi at spæla golf á 
onkra staðni í Eysturoynni.

Í 2018 hevur Golfsambandið staðið fyri einum 
átaki fyri at fáa fleiri fólk at lata eyguni upp fyri 
ítróttini. Tað vóru golfdagarnir í SMS í juli. Tórshavnar 
Golffelag hevði fingið fatur á einum sonevndum 
TrackMan, sum varð leigaður úr Danmark. Við einum 
slíkum tóli ber til at síggja á einum skíggja júst 
hvussu slagið eydnast.

Fleiri fólk nýttu í hesum sambandi høvið til at 
tekna seg sum royndarlim í Tórshavnar Golffelag.

Virksemið hjá Tórshavnar Golffelag á golføkinum 
á Glyvursnesi hevur, eins og undanfarna ár, verið 
tarnað av arbeiðinum at fáa til vega grót til havnar-
útbyggingina í Havn. Hetta arbeiðið órógvar spælið 
og virksemið í felagnum, og tí hevur einki verið gjørt 
av týdningi – burtursæð frá golfdøgunum í SMS – at 
fáa fleiri fólk út á Glyvursnes at spæla.

Golftiltakið í summar slóðaði vegin fyri møgu-
leik anum at fáa hølir til innanduravenjing við júst 
einum slíkum elektroniskum venjara, TrackMan, og 
til hoyr andi golfsimulatori. Tórshavnar kommuna 
lat golf felagnum eitt høli í fyrrverandi Baccalao á 
Vestaru bryggju. Óvist er tó, um ætlanin at innrætta 
venjingar hølir har verða til nakað. Nógv skal gerast 
við hølið áðrenn tað er egnað til slíkt virksemi, og 
semja er ikki fingin við havnamyndugleikarnar um, 
hvør skal átaka sær útreiðslurnar av at fáa hølið í 
hóskiligan stand.

Tórshavnar Golffelag skipar á hvørjum ári fyri 
felags meistarakappingum. Í 2018 gjørdist Hans Pauli 
(Palli) Henriksen felagsmeistari í slagspæli framman 
fyri Janus Norðberg og Óla Edvard Olsen. Føroya-

meistari í holspæli gjørdist Per Poulsen framman 
fyri Bjarne Jørgensen og Óla Edvard Olsen. Rógvi K. 
Hansen vann sokallaðu Prix-kappingina – ein heiður, 
ið verður latin spælaranum, sum samanlagt hevur 
klárað best gjøgnum allar kappingarnar í leikárinum.

Vit hava kallað felagsmeistarakappingina í Tórs-
havnar Golffelag fyri tað óalmenna føroya meistara-
heitið. Við tað, at tað nú er meira enn eitt felag í 
Golf samband inum, er ætlanin frameftir, at Golf sam-
bandið skal skipa fyri veruligari FM-kapping í golfi. 

Golf er tíverri ikki við á Oyggjaleikunum í ár, og tí 
arbeiðir Golfsambandið við møguleikanum at senda 
nakrar av okkara frægu yngri spælarum uttanlands 
at royna seg og fáa venjing og vegleiðing. Ætlanin 
er eisini at fáa ein vegleiðara til Føroya í summar at 
leggja føroyskum spælarum lag á.

Arbeiðið við at fáa til vega veruliga golfbreyt 
á Glyvursnesi hevur gingið stútt, men spakuliga. Í 
sambandi við at ÍSF fór undir miðvíst at fáa oyggja-
leikir til Føroyar, fekst gott samstarv við Tórshavnar 
kommunu, og hetta samstarv hevur nú ført til, at 
Tórshavnar býráð á langtíðarfíggjarætlan síni hevur 
sett pening av, so farast kann undir at grava fyri 
teimum fyrstu holunum í 2020, fyri síðan at gera trý 
hol um árið, so at vit vónandi hava eina breyt við 9 
holum í 2022. 

Glyvursnes er eitt øki, ið er vælegnað til golfleik. 
Íslendski golfarkitekturin, Edwin Roald, ið teknar 
nýggja vøllin, metir, at ein ógvuliga spennandi vøllur 
kann gerast her, har vindurin, sum stundum er, kann 
takast við í spælið, og har eitt hugtakandi útsýni 
norður yvir høvuðsstaðin og oyggjarnar eystanfyri 
kann upplivast.

Eftir ætlan kann spælast á golfvølli á Glyvursnesi 
við 18 holum í 2027

Í løtuni eru gott 100 limir í Tórshavnar Golffelag, 
harav millum 20 og 30 spæla javnan á Glyvursnesi. 
Eitt limakort í felagnum gevur eisini atgongd til 
golfvallir uttanlands, og tað gera nógvir limir brúk av.

Í Eystoroyar Golffelag eru millum 15 og 20 limir. 
Einki av týdningi er gjørt enn fyri at fáa nýggjar 
limir í felagið. Í fyrstu nevndini í Eysturoyar Golffelag 
sita Sølvi Reinert Hansen, formaður, Petur Meinhard 
Jacobsen, Bárður Højgaard, Sonni L. Petersen og 
Johnny Højgaard.

Golfsamband
Føroya

Menningarsamband:



Frá vinstru Óli Edvard Olsen, Palli Henriksen og Janus Norðberg



(T.v.) Tey fyrstu 9 holini – 2019 - 2022. (T.h.) Tey seinru 9 holini 

– 2023 - 2026. Eftir ætlan kann spælast á golfvølli á Glyvursnesi 

við 18 holum í 2027
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Menningarsamband:

Tað fjórða kappingarárið er nú farið aftur um bak, 
og vit kunnu enn einaferð fegnast um at kurvabóltur 
er í framgongd, og at áhugin er vaksandi. Aftur í ár 
kappaðust 5 lið hjá monnum og 3 lið hjá kvinnum. 
Kapp ingin var meiri jøvn og spennandi, enn undan-
farin ár. Øll lið kláraðu at taka stig frá hvørjum 
ørðum. Kappingin hevur koyrt við sama leisti sum 
undan farin ár, har øll leika 2 dystir móti hvørjum liðið, 
og tvey tey ovastu møtast so til ein finaludyst. Í ár 
høvdu vit fyri fyrstu ferð, eisini ein dyst um 3-4.pláss, 
sum eis ini bleiv leiktur á finaludegnum. Hjá kvinnum 
vann Hamar móti felagsliðnum Ravni/Hávi 18-14 og 
hjá monn um vann Ravnur móti Sporðdrekanum 49-
48. Av sonnum nakrar spennandi finalur, har einki 
var av gjørt fyrr enn dómarnir floytaðu dystirnir av. 
Dystin um 3.plássi vann Hávur móti Hamar 69-52 

Kurvabóltur í Føroyum er enn í framgongd og 
tað er hugaligt at síggja, at karmarnir blíva betri 
fyri hvørt ár. Í Klaksvík eru nú kurvar hongdar 
upp í ítróttarhøllini, so Hávur hevur kunna leikt 
sínar heimadystir, hoyma, fyri fyrstu ferð. Í høllini á 
argjahamri eru nú eisini FIBA-góðkendar stigtalvur 
og skotklokkur komnar upp at hanga. Hettar hevur 
alt gjørt at vit hava ment okkum enn meir, við tað 
ítrótturin blívur meir góðkendur, og kann fylgja 
veruligum leiksiðum/reglum. Eitt nýtt felag er eisini 
stovnað í farna árið. Tað eitur Føniks og hevur 
heimstað á Tvøroyri. Vit vóna at Føniks klárar at fóta 
seg so mikið at teir klára at manna eitt lið til komandi 
kappingarár.

U21 kapping – Tann fyrsta U21 kappingin fyri 
feløgini, var royndarkoyrd í ár. Hetta bleiv skipa 
soleiðis at 4 feløg (Hamar,Sporðdrekin,Ravnur og 
Hávur) settu hvørt sítt lið, har allir leikarnir vóru 21 
ár ella yngri. Kappingin var yvir ein dag, har øll liðini 
spældu móti hvørjum ørðum, og har 2 tey bestu, 
so spældu eina finalu. Hávur úr Klaksvík vann 
hesa kapping. Enn ein staðfesting av, hvussu stór 
framgongdin hevur verið í Klaksvík, síðan teir sloppið 
inn í ítróttarhøllina at venja. Øll feløg vóru á einum 
málið um, at hetta skulu vit gera oftari í komandi 
árið, og møguliga royna við U-16 kapping eisini.

Skeiðvirksemi. Vit settu okkum í samband við 
Dansk Basketbold forbund, fyri at vita um teir vóru 
áhugaðir í einum samstarvið, viðv. at hjálpa okkum 
víðari á leið, við okkara framgongd. Tað vildu teir 

fegnir, og hildu vit okkara fyrsta venjara/dómara 
skeið, við góðkendum instruktørum. Áleið 35 luttóku 
á skeiðnum, og var hetta sera væleydna. Vit fara at 
arbeiða fram ímóti at skeiðvirksemi verður ein fastur 
táttur, á hvørjum árið.

Heimasíða. Vit hava arbeitt við eini heimasíðu, har 
úrslit og hagtøl kunnu skrásetast. Kurvabóltur er 
ein ítróttur sum er sera nógv tengdur av hagtølum, 
fyri lið og leikarar. Hettar krevur eitt sindur av orku 
at arbeiða við, men vit eru nú á mál við at skráseta 
allar dystir, sum hava verið leiktir í Trygdkappingini, 
so nú verða øll tøl løgd inn í eina hagtalsskipan, á 
heimasíðuni.

 Oyggjaleikir eru nú fyri frammam, og tað eru vit 
sera spent uppá. Endaliga landsliðsúttøkan verður í 
apríl, og nógv fleri eru um boðið nú, í mun til síðstu 
oyggjaleikir. Spennandi verður at síggja, hvussu 
nógv vit hava flutt okkum, síðan síðstu leikirnar. Her 
vilja vit tó loyva okkum at seta spurningin, um tað 
ikki eisini er uppá tíðina, at vit seta kvinnurnar á 
breddan til komandi oyggjaleikir í 2021. Framgongdin 
hjá kvinnunum hevur ikki verið eins sjónlig, sum hjá 
monn um, og vit meta at eitt kvinnulandslið hevði 
kunna sett meir ferð á framgongd/menning fyri 
kvinnu kurvabólt.

Høvuðsstuðul – Kurvabóltur hevur bert haft ein 
høvuðsstuðul frá byrjan,og var tað tí eisini gleðiligt, 
at vit fingu longt sáttmálan við Trygd, sum høvuðs-
stuðul í 2 ár. Tað vísur eisini at teir trúgva uppá eina 
fram tíð fyri kurvabólt, og gevur okkum møguleikar 
at arbeiða víðari fyri framgongd.

Nevndin hjá Mennningarsambandinum er skipað 
soleiðis: Formaður:John Norðbúð Thomsen. 
Kassa meistari: Birgir Petersen, 
Skrivari: Anna Petersen, Nevndarlimir: 
Bjarni W. Zachariassen og Erla Mirmansdóttir.

Feløg og limatal  
Hamar   62 limir
Sporðdrekin  30 limir
Ravnur   30 limir
Hávur   25 limir
Føniks   15 limir

Tilsamans 162 aktivir limir 

Kurvabóltsamband 
Føroya
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Søgan
Dartsamband Føroya er eitt nýstovnað menningar-
samband. Dart byrjaði annars sum ítróttargrein í 
Føroyum í 1990 tá Klaksvíkar Dartfelag varð stovnað 
sum fyrsta dartfelag í landinum. Longu í 1991 byrjaði 
liðkapping í dart á fysta sinni og 14 feløg tóku lut. 
Dartsamband Føroya varð stovnað sum sam-
skipandi lið ímillum feløgini í 1992.

Dart var í hæddini mitt í 90’unum við fleiri 
hundrað aktivum dartspælarum. Móti endanum av 
90’unum dovnaðu nøkur av feløgunum burtur og í 
2007 vóru bert 25-30 aktivir spælarar eftir. Dart sam-
bandið og feløgini samdust um at steðga í 2007.

Í 2011 varð Havnar Dartfelag endurstovnað og 
byrjaði at skipa fyri kappingum í smáum. Við tíðini 
kom aftur spakuliga lív í dartfeløgini úti á bygd. Í 
2014 var Dartsamband Føroya vakt aftur til lívs og 
síðan 2014 hava regluligar kappingar verið kring 
landið, eins og spælt hevur verið um FM-heitið. 
Veturin 2017-2018 varð aftur skipað fyri liðkapping, 
eftir at hon hevði ligið í dvala í nærum 20 ár.

Tilgongdin til limaskap í ÍSF
Eftir at hava tosað um tað í eina tíð, samdust dart-
feløgini á vári 2018 um at senda umsókn til ÍSF við 
áheitan um, at eitt menningarsamband fyri dart varð 
stovnað. Starvsnevnd ÍSF játtaði á fundi 30.08. 2018 
um sóknini um limaskap í ÍSF. 

Á stovnandi aðalfundi 29.09.2018 varð so seinasta 
stigið tikið at skipa Dartsamband Føroya sum menn-
ingar samband undir ÍSF. Á fundinum vórðu viðtøkur 
sam tyktar og nevnd vald. 

Nevndin í Dartsambandi Føroya
• Formaður: Hans Eivind Olsen
• Næstformaður: Kristian Joensen 
• Peningarøkil/skrivari: Jens Albert Simonsen

Dartfeløgini
• Klaksvíkar Dartfelag
• Pílar og skot (Fuglafjørður)
• D16 (Toftir)
• Havnar Dartfelag 
• Argja Dartfelag
• Vága Dartfelag 
• Team Sandoy

Tilsamans hava dartfeløgini 130-140 aktivir limir. 
96 spælarar hava tikið lut í annaðhvørt liðkappingini 
ella ranking-kappingum í vetur.

Kappingar
Kappingarárið í dart er frá september til apríl. Í lið-
kappingini hava 10 lið spælt í vetur. Kappingin hevur 
verið skipað í 2 bólkar, sum hava kappast yvir 4 viku-
skifti, har allir dystirnir vóru spældir á sama stað.  Í 
skrivandi stund er komið fram til hálvfinalurnar, ið 
verða spældar 2. apríl. 

Hesi somu 4 vikuskiftini hava eisini verið kapp-
ingar í tvímansleiki. Kappingarnar hava givið stig til 
ein styrkilista, har 4 tey bestu pørini eru komin víðari 
til Final 4.

Dartsamband 
Føroya

Menningarsamband:
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Í einmansleiki hava 7 kappingar verið. Eisini hesar 
7 kappingarnar hava givið stig til ein styrkilista, har 
topp 32 hjá monnum og topp 8 hjá kvinnum sleppa 
at kappast um FM-heitið í einmansleiki.

Umframt kappingarnar í einmansleiki og tvímans-
leiki skipar Havnar Dartfelag fyri 8 kappingum í 
bland aðum tvímansleiki og onkur feløg skipa av 
sínum eintingum fyri størri Open-kappingum (eittnú 
Tórshavn Open og Henning Open).

FM
27. apríl verður FM-dagurin í dart í Mentanarhúsinum 
í Fuglafirði. Har kappast 32 menn og 8 kvinnur um 
FM-heitið í einmansleiki. Eisini skulu føroyameistarar-
nir í tvímansleiki finnast millum 4 tey bestu pørini. 
Haraftrat verður finalan í liðkappingini eisini hendan 
dagin. Síðstu 2 árini hevur Kringvarpið stroymt frá 
final unum og væntandi verður tað eisini soleiðis í ár.

Altjóða kappingar
Á hvørjum ári eru dartspælarar eisini og kappast 
í størri kappingum í hinum Norðurlondunum. Sein-
astu árini hava 10-12 føroyskir dartspælarar tikið lut 
í Denmark Open og Iceland Open. Í 2018 vóru før-
oyskir dartspælarar á fyrsta sinni við í PDC Nordic-
kappingum (PDC er stytting fyri Professional Darts 
Council).

Altjóða limaskapur
Dartsambandið fyrireikar í løtuni umsókn um lima-
skap í World Darts Federation. Hesin limaskapur 
fer at gera tað møguligt at taka lut í EM og HM fyri 
landslið, eins og vit kunnu skipa fyri minst eini altjóða 
góð kendari kapping í Føroyum á hvørjum ári.

Framtíðin
Nú Dartsambandið hevur fingið limaskap í ÍSF verða 
viðurskiftini hjá føroyskum dart vónandi uppaftur 
betri, bæði tá hugsað verður um einstaka spælaran 
og dartfeløgini, eins og rekruttering av nýggjum 
spæl arum og betri skipaðar venjingar eru virkisøki, 
ið Dartsambandið má arbeiða við. 

Eitt mál er eisini, at fáa gongd á landsliðsarbeiði, 
so vit verða klár at senda landslið til NM í mai 2020 
og síðan EM í oktober 2020.

Dartsambandið er eisini í samskifti við Dansk Dart 
Union um samstarv viðvíkjandi skeiðum.

Til ber at lesa meir um dart í Føroyum á 
heimasíðuni www.dartfo.com
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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) – 20 aktivir limir 

Kappingar 
Í liðkappingini eru 3 deildir. Í 1 og 2 deild eru 6 lið í 
hvørjari deild, og í 3 deid hetta kappingarárið vóru 5 
lið. Í øllum deildum spæla liðini 2 fer í móti hvørjum 
øðrum, ávikavíst ein heimadyst og ein útidyst. 
Kapp ingarnar hava gingið væl og í skrivandi stund 
manglar bara ein dystur í 1. deild ( KLBF1 - BFF1). 
Tann dysturin kemur at avgerða plaseringarnar. 

Úrslit: 2018/19 
• 1 deild vann BFF, TBF ella KLBF. 
• 2 deild vann HaBi 3, HaBi 2 bleiv nummar tvey og 

BFF3 bleiv nummar trý. 3 deild vann  HaBi 4, TBF3 
bleiv nummar tvey og HaBi 5 bleiv nummar trý. 

Kappingin fyri einstaklingar 2018 var spælt á 
Tvøroyri 4 og 5 mai. Við í kappingini um at gerast 
føroya besti billardspælari eru 8 persónar. 6 teir 
fremstu á styrkislistanum frá liðkappingini koma 
bein leiðis víðari til finaluumfarið. Síðani er frí til-
melding, har kappast verður um tvey tey seinastu 
plássini. 

Í  innleiðandi kappingina 2018, sum var í Tórshavn, 
vóru 10 spælara tilmeldaðir at spæla um 2 tey síðstu 

plássini. Støðið var sera høgt, tað sama kann mann 
siga um liðkappingarnar, har er tað eisini hækkandi. 

Føroyameistari bleiv Max Rasmussen TBF, nr 2 
Jákup L. Baldvinson BFF og nr 3 bleiv Hallur Joensen. 

Einstaklinga kappingina fyri spælara við undir 10 
í snit var eisini á Tvøroyri. Vinnari í 2018 bleiv Oskar 
Eiriksson. 

Haldor Holm Cup 2018 var sum altíð í Klaksvík. 
Vinnari bleiv Jákup L. Baldvinsson. Nr 2  Páll Heri 
Nolsøe TBF og nr 3 Kristian Suni Høgnesen KLBF.  

Landslið 
Billardspælara í Føroyum hava í fleiri ár tosa um 
at fara til Danmarkar at kappast i billard. BiSF fekk 
samla eitt landslið og BiSF gjørdi í 2018 eina avtalu 
um landsdyst í móti Herning B67 í Herning 24-27 mai. 
Vit vóru 10 spælara, sum fóru til Herning at dystast 
ímóti 10 spælarum frá teirra felag. Eisini var løgd 
mið vís venjing og undirvísing tilrættist, áðrenn vit 
fóru til DK. 

Johnny Hansen (kanska besti billardspælari 
nakran tíð) kom til Herning og vandi okkum og 
var okkara fríðvilligi landsliðsvenjari. Ein sera væl-
eydnaður túrur, sjálvt um vit taptu 13-7. Nevnast 
kann, at Herrning B67 koma upp til Føroyar at 
spæla Billard í maj 2019. Tá kemur Johnny Hansen 
eis ini upp at hava venjingar við føroyskum billard-
spælarum.  

Í heyst ætla vit í BiSF aftur at senda eitt lið til 
Danmarkar at kappast, men hesar fyrireikingar eru 
ikki byrjaðar enn. Vit trúgva uppá, at billard kann 
mennast í Føroyum um vit hvørt ár kunnu fáa av-
bjóð ing uttan í frá.  

Borðini
BiSF tók á fundi avgerð um, at øll borðini í Føroyum 
skuldi setast í stand. TBF hevur fingið eitt nýtt 
borð og øll borðini runt í landinum fingu skift dúk á 
bandum og borðum, og tað bleiv staðfest, at onkrir 
bandar mugu sendast til Danmarkar til umvælingar. 
Tað er sera umráðandi, at øll borðini hava ein høgan 
stand ard, tá ið tað skal kappast á teimum. Billard í 
Føroyum er í menning og tað leggast nýggjir spæl-
arar afturat hvørt ár og tað gleðast vit um í BiSF.

BiSF
Billardsamband Føroya

Menningarsamband:

Johnny Hansen og føroyska landsliði

Max í Herning
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ONNUR MENNINGARSAMBOND:

Boksisamband Føroya

Seyðahundasamband Føroya

Tennissamband Føroya

Froskmannasamband Føroya
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Uppskot til býti, lagt fyri aðalfundin hjá 
Ítróttasambandi Føroya 28. apríl 2019

Uppskot 2019 Býti 2018 Býti 2017

Fótbóltssamband Føroya 1,556,500 1,512,500 1,501,500

Hondbóltssamband Føroya 2,413,022 2,277,929 2,058,421

Flogbóltssamband Føroya 1,271,168 1,259,501 1,237,752

Róðrasamband Føroya 778,953 801,699 815,640

Fimleikasamband Føroya 1,164,575 1,121,689 1,210,553

Svimjisamband Føroya 1,161,386 986,002 1,044,917

Judosamband Føroya 518,306 512,959 496,807

Parasport Føroyar 820,447 784,815 781,899

Badmintonsamband Føroya 864,649 863,381 857,853

Borðtennissamband Føroya 485,106 503,656 529,709

Súkkling og Triathlon 467,320 525,376 504,125

Frælsur Ítróttur Føroya 563,724 588,455 603,863

Ríðisamband Føroya 517,060 502,345 518,346

Skjótisamband Føroya 481,541 488,790 478,880

Bogaskjótisamband Føroya 496,675 448,358 442,197

Menningarsambond 589,569 572,544 567,536

14,150,000 13,750,000 13,650,000
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