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ÁRSINS ÍtróttaFELAGI 

Leiðreglur: 

ÍSF fer at heiðra einum ítróttafelaga, sum við sínum góða lið- og felagsanda (ólønt/ur) gevur sítt íkast til, at 

børn, ung og vaksin kunnu íðka sín ítrótt og njóta samanhaldið í lokalu feløgunum. Viðkomandi hevur skarað 

framúr undanfarna árið, og hevur tí uppiborið heitið sum ÁRSINS ÍtróttaFELAGI. 

Felagsítrótturin hevur øll við og skapar eina savningarmegi, sum hevur stóran týdning fyri alt samfelagið. Ein 

avbjóðing, sum flest øll feløg kenna til er, at íðkarar fella frá og ofta gevast í tannárunum. Kanningar staðfesta, 

at eitt, sum fær ung at støðast í einum felagi er, at tey eisini trívast sosialt, og at gott samanhald er á liðnum 

ella í felagnum. Heiðurin ÁRSINS ÍtróttaFELAGI skal latast einum íðkara, venjara, liðleiðara, nevndarlimi v.m., 

sum skapar lív og gleði á liðnum ella í felagnum, og sum virkar fyri tað góða vinarlagið óansæð um liðið tapir 

ella vinnur. Tann góði felagin tekur ítróttin í álvara og er fyrimynd hjá hinum við sínum jaliga hugburði bæði 

til venjingina, og ikki minst er hon/hann við til, at íðkarar halda tað vera eyka stuttligt at møta til venjing. 

Tey nógvu sjálvbodnu hava ein týdningarmiklan leiklut innan ítróttin. ÁRSINS ÍtróttaFELAGI er ein venjari, 

liðleiðari, stevnusamskipari ella okkurt heilt annað, ið við serligum innsatsi í 2019 hevur viðvirkað til 

samanhaldið í sínum ítróttafelag. ÁRSINS ÍtróttaFELAGI er t.d. ein, sum: 

ÁRSINS ÍtróttaFELAGI er t.d. ein, sum: 

- Skapar gott vinarlag á liðnum ella í felagnum 

- Tekur sín ítrótt í álvara og er góð fyrimynd fyri onnur 

- Hevur ein jaligan hugburð og góða orku 

- Syrgir fyri, at høllin er bíløgd til venjing ella kapping 

- Altíð stendur klár/ur við vatnpostarnar 

- Kritar banan upp, so vit onnur kunnu spæla á honum 

- Ger, at felagið, liðini og limirnir arbeiða væl saman 

- Ella bara ein, sum á serligan hátt viðvirkar til samanhaldið í felagnum 

Arbeiðsgongd: 

- Øll kunnu innstilla ein ítróttafelaga, sum viðkomandi metir hevur virkað fyri at fremja lið- og 

felagsandan á serstakan hátt í undanfarna árið 

- Nevnd Poul E Petersen´s tekur støðu til, hvør skal hava heiðurin sum ÁRSINS ÍtróttaFELAGI.  

- Ein felagi verður kosin ÁRSINS ÍtróttaFELAGI hvørt ár. Nevndin kann taka avgerð um, at eingin felagi 

verður heiðraður 

  

Innstillingarskjal at fylla út: her 

https://forms.gle/eyCCaWXohjcgGpNaA

