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Aðalfundur

Tú alfagra land mítt

Ársfrágreiðing 2020-2021

1. 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, Guð signi tað navn, 

sum menn tykkum góvu, tá teir tykkum sóu.

Ja, Guð signi Føroyar, mítt land!

2. 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.

3. Eg nígi tí niður í bøn til tín, Guð:

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 merkið, sum eyðkennir verkið,

ið varðveitir Føroyar, mítt land!
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Starvsnevnd, starvsfólk og umboðsting

Starvsfólk
Petur Mittún, Aðalskrivari

Andras Nolsøe, Ítrótta- og ungdómsráðgevi

Finnbjørg Nattestad, Skrivstovufólk

Elin H. Joensen, 
Forseti

Jon Hestoy, 
Varaforseti

Sølvi Reinert Hansen,
Frælsur Ítróttur Føroya

Jógvan Magnus Andreasen,
Bogaskjótisamband Føroya

Annika V. Dalsgarð, 
Róðrarsamband Føroya

Schandorff Vang, 
Nevndarlimur

Gunn Ellefsen, 
Hondbóltssamband Føroya

Elinborg C. Mortensen, 
Borðtennissamband Føroya

Esmar Joensen, 
Skjótisamband Føroya

John Kjær, 
Nevndarlimur

Sofus Johannesen, 
Judosamband Føroya

Eyðun Mørkøre, 
Føroya Fimleikasamband

Kári Davidsen, 
Sersambandið fyri 
Súkkling og Triathlon

Sigurd Rasmussen, 
Nevndarlimur

Petur Elias Petersen, 
Parasport Føroyar

Magnus Tausen, 
Flogbóltsamband Føroya

Rókur í Jákupsstovu, 
Svimjisamband Føroya

Johnny í Grótinum, 
Badmintonsamband 
Føroya

Brandur í Dali, 
Ríðisamband Føroya

Christian F. Andreasen, 
Fótbóltssamband Føroya

Ingi Samuelsen, 
Umboð fyri Menningar-
sambond
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Sersambondini
Badmintonsamband Føroya
Johnny í Grótinum, formaður

Herborg á Mýruni, næstforkvinna

Elian Eyðunsson Elttør

Katrin Jacobsen

Birgit Ryan

Hondbóltssamband Føroya
Gunn Ellefsen, forkvinna

Jógvan Emil Nielsen, næstformaður

Oyvindur Brimnes, nevndarlimur

Djóni Højgaard, nevndarlimur

Andrea Heindriksdóttir, nevndarlimur

Birgir Kass, varalimur

Heini Ellingsgaard, varalimur

Judo Føroyar
Sofus Debes Johannesen, formaður

Hansa M. Glerfoss, næstforkvinna

Petur Sigurð Johannesen, skrivari

Marit J. Magnussen, nevndarlimur

Sigmundur Johansen, nevndarlimur

Kristianna Solberg á Túgvu, eykalimur

Hendrik Johannesen, eykalimur

Parasport Føroyar
Petur Elias Petersen, formaður

Tóra Norðgerð, næstforkvinna

Hans Karl Højgaard, skrivari

Anna Gaardlykke, nevndarlimur

Ríðisamband Føroya
Brandur í Dali, formaður

Zacharias R. Jacobsen, næstformaður

Símun Skaalum, nevndarlimur

Jón Nónklett, tiltakslimur

Róðrarsamband Føroya
Annika Vilhelmsen Dalsgarð, forkvinna

Elsa Magnussen, næstforkvinna

Irena Nolsø, skrivari

Rúni Joensen, nevndarlimur

Skjótisamband Føroya
Esmar Joensen, formaður

Finn Ludvig, nevndarlimur

Jógvan Egholm, nevndarlimur

Jónstein Johannesen, nevndarlimur

Marius F. Joensen, nevndarlimur

Svimjisamband Føroya
Rókur í Jákupsstovu, formaður

Símun Michael Sørensen, næstformaður

Ólavur Hansen, skrivari

Sørin S. Djurhuus, nevndarlimur

Eyðun Húsgarð, nevndarlimur

Dann Hjelm, tiltakslimur

Sersambandið fyri Súkkling 
og Triathlon
Kári Davidsen, formaður

Kjartan Egholm, næstformaður

Arnfinnur Helmsdal, kassameistari

Bogaskjótisamband Føroya
Jógvan Magnus “Eggaba” Andreasen, formaður

Oddmar Nielsen, varaformaður

Jastrid Mathea Jensen, skrivari

Jógvan Niclasen, nevndarlimur

Borðtennissamband Føroya
Elinborg C. Mortensen, forkvinna

Fróði Fríðason Jensen, næstformaður

Wilhelm Nygaard, kassameistari

Pætur Albinus, skrivari

Flogbóltssamband Føroya
Magnus Tausen, formaður

Jónley Poulsen, næstforkvinna

Guðrun Joensen, skrivari

Winnie Simonsen, nevndarlimur

Peter Holm, nevndarlimur

Frælsur Ítróttur Føroya
Sølvi Reinert Hansen, formaður

Rigmor Napoleonsdóttir Arge, næstforkvinna

Guttorm Sørensen, peningarøkil

Gunnvá Wardum, skrivari

Sigga Jacobsen, nevndarlimur

Føroya Fimleikasamband
Eyðun Mørkøre, formaður

Ásvør Lognberg, næstformaður (ábyrgd av breiddarfimleiki)

Tinna Johansen (ábyrgd av estiskum fimleiki)

Heri Sigurd Lamhauge (ábyrgd av amboðsfimleiki)

Frida Poulsen, nevndarlimur

Fótbóltssamband Føroya
Christian F. Andreasen, forseti

Róin Schrøter, varaforseti

Anja Rein, nevndarlimur

Fróði Danielsen, nevndarlimur

Jógvan Páll Joensen, nevndarlimur

Kristmund Johannesen, nevndarlimur

Fríðin Ziskason, nevndarlimur

Rúni Herup Olsen, nevndarlimur

Oddmar Selfoss, 1. varalimur

Kenneth Hovgaard, 2. varalimur
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Menningarsambondini

Nevndaryvirlit

Billardsamband Føroya
Páll Heri Nolsøe, formaður

Boksisamband Føroya
Martin Meng Wojciechowski, formaður

Dartsamband Føroya
Hans Eivind Olsen, formaður

Golfsamband Føroya
Ingi Samuelsen, formaður

Kurvabóltsamband Føroya
John Norðbúð Thomsen, formaður

Seyðahundasamband Føroya
Jónleif Sólsker, formaður

Styrkisamband Føroya
Heini Hátún, formaður

Taekwondosamband Føroya
Noomi Kunoy Heradóttir, forkvinna

Tennissamband Føroya
Stefan í Skorini, formaður

Olympiska Nevnd Føroya
Elin H. Joensen, forseti

Jon Hestoy, varaforseti

Schandorff Vang, nevndarlimur

John Kjær, nevndarlimur

Sigurd Rasmussen, nevndarlimur

Ítróttadómstólur
Anna Rein, forkvinna

Eyðhild Skaalum, næstforkvinna

Børge B. Hansen, nevndarlimur

Jóhan Lamhauge, nevndarlimur

Magnus Dam, nevndarlimur

Jóhan E. Simonsen, varalimur

Andrass Thomsen, varalimur

Anja Kristina Øster, varalimur

Fíggjarnevndin
Elin H. Joensen, forkvinna

Jon Hestoy, nevndarlimur

Jørmann Petersen, nevndarlimur

Dopingnevndin
Jónfinn Thomsen, formaður

Jóhanna Arge, nevndarlimur

Pál Weihe, nevndarlimur

Majbritt Lamhauge, varalimur

Antidopingnevndin
Jarvin Feilberg Hansen, formaður

Katrin Rubek Nielsen, nevndarlimur

Sofus Debes Johannesen, nevndarlimur

Ítróttargrunnur Føroya
Niels T. Nattestad, formaður

Álvur Hansen, skrivari

Petur Ove Petersen, nevndarlimur

Annika H. Lindenskov, nevndarlimur

Kristian Johansen, nevndarlimur

Føroya Ítróttasavn
Johannes Joensen, formaður

Palli Ziskason, kassameistari

Andrass Sólstein, skrivari

Petur Ove Petersen, nevndarlimur

Katrin Holm, nevndarlimur

Úrval
Ragnar Joensen, formaður

Jóhanna á Bergi, nevndarlimur

Katrin Olsen, nevndarlimur

Svanna Hanusardóttir Jensen, nevndarlimur

Páll Isholm, nevndarlimur

Petur Mittún, skrivari

Heiðursskjal Poul E. Petersen
Anna Rein

Óli Holm

Heðin Mortensen

Marjun Kalsø

Signar á Brúnni

Gunnvá við Keldu, eykalimur

Spf. Ítróttavedding
Jon Hestoy, formaður

Rói Poulsen, varaformaður

Hjørdis M. Gaard, nevndarlimur

Gudrun Mortansdóttir Nolsøe, nevndarlimur

Schandorff Vang, nevndarlimur

John Kjær, nevndarlimur

Sigurd Rasmussen, nevndarlimur

Elin H. Joensen, stjóri

Ungdóms- og menningar-
nevndin
Schandorff Vang, formaður

John Petersen, nevndarlimur

Andras Nolsøe, nevndarlimur
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Forsetafrágreiðing hjá ÍSF 2021
1. 2020
Hetta var eitt serligt ár, sum sópaði allar vanar, allar royndir og 

alt tað vanliga til viks. Sum so dyggiliga breyt mørkini fyri okk-

ara gerandisdegi og sum púra óvæntað legði alt frítíðarlív stilt. 

Eisini ítróttin. 

Tað skuldi verið skjótt at tikið saman um eitt slíkt ár. Og á ávís-

um ávísum økjum er tað eisini tað. Men so er tað alt hitt. Alt 

tað, sum vit lærdu hetta árið - alt tað positiva, sum vit hóast alt 

kunnu taka við okkum. Og alt tað, sum vit í staðin arbeiddu við 

og fingu sett á skrá.  

Tí hóast ítróttarligu úrslitini ikki vóru eins nógv og eins eyðsýnd, 

sum seinastu árini, hendi kortini ein rúgva handan leiktjøldini 

kring landið. 

Tað, sum helst stendur sterkast eftir, er týdningurin av felags-

skapinum. Týdningurin av at vera virkin saman og avrika saman 

við øðrum. 

Var nakar, sum ivaðist áðrenn, ivast tey ikki longur. Nú vit vóru 

avbyrgd og skuldu halda frástøðu og velja okkum eina lítla so-

siala bobblu at vera saman við, sóu vit greitt, hvønn eyðsýndan 

týdning tað hevur fyri okkum menniskju at íðka saman við 

øðrum. Taka vit ítróttin frá fólki hevur tað sjálvandi kropsligan 

týdning - men fyrst og fremst hevur tað kolossalan sálarligan og 

sosialan týdning.

Og tað mugu vit sum ítróttarsamband taka við okkum og 

grunda okkara komandi virksemi á. Felagsskapurin, sum helst 

hevur verið nakað forfjónaður í skugganum av bjørtu ljósunum 

á altjóða elitupallum, má dragast upp á síðuna av avrikunum í 

fremstu røð. 

Vit mugu gerast betur til at dyrka bæði. Elituna, evnini, málini 

øðrumegin - og breiddina, rørslugleðina og felagsskapin hinu-

megin. Tað hevur 2020 sligið púra fast.

2. Korona
Altjóða kappingar
Fyri úrvalspartin rakti korona serliga hart. Flest allar altjóða 

kapp ingar vórðu avlýstar, og mál, sum íðkarar innan ymsu 

grein arnar høvdu sett sær, hvurvu frá degi til dags. Tað var av -

bjóðandi - bæði fyri íðkarar, venjarar og fyrireikarar, tí eingin vis-

ti, hvussu leingi undantaksstøðan fór at vara. Nógvar kapping ar 

blivu so líðandi fluttar longur og longur út á árið, áðrenn tær 

vóru endaliga strikaðar - meðan aðrar vóru avlýstar alt fyri eitt. 

Báðar støðurnar høvdu avbjóðingar við sær. Fyri tey, hvørs 

kapp ingar vórðu avlýstar, var tað ringt at halda venjingarhugi-

num við líka. Tað er tungt at venja á høgum støði, tá tað ikki er 

greitt, hvørjum man venur fram ímóti. Og fyri tey, hvørs kapp-

ingar støðugt blivu fluttar, var tað torført at leggja venjingina til 

rættis fyri at raka besta formin. Óvissan køvdi hugin. 

Kappingar her heima
Í Føroyum varð ítróttarliga virksemið lagt stilt um várið, tá landið 

fór niður í ferð, men út á summarið kom aftur gongd á venjingar 

og kappingar - tó við tillagingum og ongum ella avmarkaðum 

áskoðaratali. Samanumtikið hevur tað verið virksemi at kalla alt 

árið, og í mun til onnur lond, hava vit stórt sæð kunnað hildið 

fram, sum vant. Eina tíð var føroyska fótbóltskappingin hjá 

monnum tann einasta virkna í heiminum, og fleiri lond keyptu 

sær rættindi til at vísa føroyskan fótbólt, tá alt annað lá stilt. 

Feløg og sersambond hugsaðu nýtt, sóu nýggjar møguleikar og 

funnu loysnir, tá vanligi mátin ikki longur bar til.

Men tíðarskeiðið, tá alt varð lagt stilt, órógvaði í stóran mun 

FM- kappingarnar, og tað hevur verið misjavnt ímillum ítrótta-

greinarnar, hvørt tað hevur eydnast at finna FM vinnarar ella 

ikki. Í teimum førunum, har vinnarin er funnin, er eisini ymist, 

júst hvussu tað er gjørt.

Koronapakkar
Av tí, at virksemið í ítróttinum stórt sæð alt árið slapp at halda 

fram, vóru útreiðslur til høli, venjarar og útgerð tískil út ímóti tí 

vanliga. 

Samstundis vóru inntøkurnar hjá feløgunum skerdar í stóran 

mun. Stóru tiltøkini, har ítróttarfeløg plaga at hjálpa til og til 

dømis standa vakt, vórðu avlýst. Ongar inntøkur komu av at-

gongumerkjasølu, tí eingir áskoðarar sluppu til kappingarnar. 

Og øll tiltøk, sum savna nógv fólk, og sum vanliga geva eitt 

sindur í kassan, máttu strikast. 

Tí var tað av alstórum týdningi fyri føroyskan ítrótt, at lands-

stýrið játtaði ÍSF pening av hjálparpakkunum - sum vit so kundu 

senda út til feløgini eftir tørvi. 

Tað, at gott skil er í pappírum, avtalum, inntøkum og fígging, var 

gull vert, nú vit skuldu søkja úr hjálparpakkunum, tí føroyskur 

ítróttur kundi skjalprógva mistu inntøkuna. 

Vit eru Føroya Landsstýri og løgtinginum sera takksom fyri, at 

ítrótturin var tikin í álvara og bjargaður á eggini. Tað hevði verið 

ómetaliga tungt hjá fleiri, um vit vóru við skerdan lut.

Her sást eisini fyrimunurin av, at ítróttargreinarnar eru sameind-

ar í ÍSF. Tað ger, at vit eru ein sterk eind, og tað er sera sannlíkt, 

at fíggjarliga hjálpin ikki hevði verið eins munadygg, um ser-

sambond ella feløg skuldu biðið um stuðul hvør sær. Hetta var 

eitt enn eitt greitt prógv um styrkina við felagsskapinum.

3. Oyggjaleikir 2023
Av tí, at mestsum allar altjóða kappingar vórðu avlýstar - og ko-

rona framvegis ávirkar heimin - merkir tað eisini oyggjaleikirnar, 

sum skuldu vera í 2021. Teir eru nú útsettir til 2023. 

Serliga fyri tær ítróttargreinar, ið ikki hava aðrar altjóða kapp-

ingar, er tað harmiligt, tí tað nú verður sera long tíð ímillum 

kappingarnar. 

Spurningurin er hartil, hvussu hetta so ávirkar leikirnar, sum 

skuldu vera í Føroyum í 2029. 
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4. IOC
Seinastu árini hevur ÍSF gjørt eitt stórt og miðvíst arbeiði fyri at 

mýkja IOC, soleiðis, at føroyingar skulu kunna kappast undir 

Merkinum. 

Arbeiðið hevur hildið fram í ár eisini, men er nú í høvuðsheitum 

flutt yvir á skrivligt samskifti, eftirsum vit fyri tíðina ikki kunnu 

hittast. Tað kennist kanska, sum um arbeiðið av tí sama er 

steðgað eitt sindur á, tí tað, sum vit av royndum vita hevur nógv 

størst ávirkan, er at tosa andlit til andlits við fólk. Tað er í bein-

leiðis samrøðu, at vit best fáa forklárað okkara støðu, og tað 

er tá, vit merkja størstan áhuga. So skjótt viðurskiftini broytast 

aftur og vit aftur kunnu møtast andlit til andlits, koyra vit aftur á 

hetta arbeiðið. Inntil ta tíð halda vit á sum nú og senda teldu-

postar um málið.

Altjóða limaskapir
Síðani í fjør hevur føroysk skjóting fingið altjóða viðurkenning 

og limaskap, og føroyskir skjúttar kunnu sostatt kappast undir 

Merkinum í altjóða kappingum. Søgan hjá teimum er sera lík 

søguni hjá fleiri øðrum føroyskum sambondum, sum søkja aftur 

og aftur, royna at mýkja og flyta - og knappliga vísir møguleikin 

seg. Tað ræður um at handla skjótt og vera púra klár, tá hurðar-

nar brádliga verða gloppaðar. 

Skjótisambandið er nú bæði limur í Altjóða Skjótisambandinum 

og í Norðurlendska Skjótisambandinum, so hetta hevur verið 

eitt hendingarríkt ár. 

Sum heild er hugburðurin um atlimaskap fluttur heilt nógv 

seinnu árini, og fyri okkum er tað sum so líkamikið, um tað 

eit ur atlimaskapur ella limaskapur. Tað er týdningarmesta er, 

at vit sleppa at kappast á jøvnum føti við hini. Hvørt vit hava 

atkvøðurætt á aðalfundum er ikki avgerandi í fyrstu syftu.

Seinastu tvey árini hava Dart og Taekwondo eisini fingið 

lima  skap í altjóða sambondunum, so tað gongur rætta vegin 

við arbeiðinum fram ímóti at tryggja føroyskum ítróttafólkum 

møguleika at kappast á altjóða pallinum.

Týdningurin av altjóða avbjóðingum
Hetta serliga koronaárið hevur veruliga prógvað, hvussu týd-

ningarmikið tað er hjá okkara bestu íðkarum at hava altjóða 

kappingar at venja fram ímóti og gleða seg til. Nú flestallar 

altjóða kappingar vórðu avlýstar ella útsettar, merkti tað okkara 

bestu í stóran mun. Vit sóu, at íðkarar fullu frá - og fráfallið var 

serliga sjónligt millum tey bestu, sum mistu hugin, tá málini, tey 

høvdu sett sær, hvurvu. 

Hóast árið var eitt undantaksár, eigur tað kortini at vera okkum 

ein áminning um týdningin av at kunna kappast á aljtóða støði. 

Tað eigur at fáa okkum at streingja enn meiri á við arbeiðinum 

fyri at tryggja okkara íðkarum sjálvsagda møguleikan at luttaka 

á heimsins ítróttapallum. Árið í ár hevur víst, at møguleikin at 

taka lut kann merkja munin ímillum venjing og málsetningar - 

og fráfall. 

5. Vantandi játtan til ÍSF
Aftur og aftur hava vit víst á, at játtanin til ÍSF á fíggjarlógini ikki 

røkkur til alt virksemið, sum er. 

Játtanin hevur at kalla staðið í stað, meðan virksemið støðugt 

er vaksið á fleiri frontum. 

Vit hava nú fleiri menningarsambond, fleiri spírandi ítróttargrein-

ar, vit hava fleiri altjóða kappingar bæði sum vertir her heima 

og sum gestir uttanlands - og vit hava nógvar íðkarar á altjóða 

støði, umframt at vit hava breiddina, sum støðugt veksur - bæði 

tí at fólkatalið økist, og tí at vit byrja fyrr og gevast seinni við 

ítróttinum. 

Útrokningarnar hjá ÍSF vísa, at um ítrótturin skal kunna halda 

fram at mennast, er tørvur á 25 milliónum árliga. Í løtuni fáa vit 

10. Tað hevur gingið higartil av teirri orsøk, at tað dryppar av á 

ÍSF, hvørjaferð ein føroyingur vinnur ein stóran vinning í Danske 

Spil.

Men vit halda tað vera stak óheppið og átaluvert, at føroyskur 

ítróttur skal dúva uppá, at føroyingar skulu vinna stórar vinn-

ingar hjá Danske Spil, fyri at tryggja virksemið. Serliga nú fleiri 

klára seg væl og hava nátt altjóða støði, samstundis, sum 

breiddin økist samsvarandi fólkatalinum.

Býta vit okkara 10 milliónir út á 3. hvønn føroying, sum vit vita 

íðkar, er tað einans 500 kr í miðal til hvønn. Hesar 500 krónur-

nar skulu fevna um bæði elitu, breidd, umstøður, útgerð, venjar-

ar o.s.fr. Tað er ikki nóg gott.

Vit hava verið runt hjá øllum politisku flokkunum og lagt okkara 

støðu og tørv fram. Allastaðni eru vit væl móttikin og hava møtt 

forstáilsi - ikki minst hjá landsstýrismanninum í mentamálum, 

sum varðar av ítróttinum. Kortini hendir einki. 

Men nú landsstýrið játtaði ítróttinum fíggjarliga hjálp av hjálpar-

pakkunum ísv korona, tulka vit tað sum eitt gott tekin um, at 

broytingar eru á veg, og at vit nú verða tikin í álvara.

Vit vita jú, at íløgurnar, vit gera í ítrótt, kunnu í stóran mun drag-

ast frá kostnaðinum av sosialum arbeiði millum ung, eini røð av 

bæði kropsligum og sálarligum sjúkum - ja, gagnligu árinini av 

ítrótti kunnu næstan ikki gerast upp í pengum. Tí lønar tað seg 

at gera íløgur í ítróttin. Tað vita vit øll. 

Men verður ikki sett inn nú, so tað veruliga munar, kann før-

oysk ur ítróttur síggja fram ímóti stórum fíggjarligum bakkasti 

um nøkur fá ár.

6. Verkætlanir
Føroyar í rørslu
Saman við Fólkaheilsuráðnum skipaði ÍSF á sumri í 2020 fyri 

átakinum: Føroyar í rørslu. Hetta var eitt átak fyri at fáa vanliga 

føroyingin at røra seg meiri. Átakið snúði seg um at ganga eftir 

bygdagøtum í haga og í fjøllum, og tað eydnaðist sera væl. 

Sona-appin varð nýtt til at tjekka inn á ymsu ruturnar, og vinn-

ingurin var ein túrur við tyrluni hjá Atlantic Airways út í Mykines. 

Ætlanin er at hava líknandi afturvendandi átøk hvørt summar, 

og fyrireikingarnar til Føroyar í rørslu 2021 eru byrjaðar.
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Føroyaleikir 
Nú oyggjaleikirnir eru avlýstir, hevur ÍSF tikið stig til kappingina, 

Føroyaleikir, har ætlanin er, at ymsu ítróttargreinarnar kunnu 

kappast í Føroyum í staðin. Um hetta eydnast væl, er ætlanin, 

at tað skal vera afturvendandi annaðhvørt ár - tað árið, tá ið 

oyggjaleikir ikki eru. Við tíðini skulu allar 24 ítróttargreinar vera 

við í kappingini, sum verður spjadd út um landið - t.d. á fýra 

ymisk støð. Hugsanin er, at vit við tíðini kunnu bjóða øðrum 

oyggjalondum við í kappingina eisini, um vit vilja vaksa ár um 

ár. Tað er Katrin Jacobsen, ið samskipar Føroyaleikirnar, ið fara 

av bakkstokki í summar. Samstarvsfelagaðar til Føroyaleikir eru 

SMS, Sport 24, Hiddenfjord og Betri Trygging.

Skúlaleikir 
Vit gera eisini átøk fyri at birta rørslugleði og felagsskap millum 

tey ungu. Katrin á Neystabø er sett í parttíðarstarv at skipa fyri 

Skúlaleikum, ið er eitt nýtt átak fyri at fáa rørslugleði fyri øll inn 

um føroyska skúlagátt. Fyrireikingarnar eru um at vera lidnar, og 

í næstum verður latið upp fyri tilmeldingum. Ætlanin er at byrja 

eftir summarferiuna við skeiði, ið Nám skipar fyri, har ítróttar-

lærarar fáa didaktiska undirvísing í fýra ymsum ítróttargreinum. 

Byrjað verður við 4. og 5. flokki, sum sleppa at royna seg í 

rógving, badminton, fræslum ítrótti og flogbólti - umframt at 

Parasport er ein partur av Skúlaleikum. 

Orsøkin til, at byrjað verður við júst hesum greinunum er, at tær 

vóru klárar við tilfari ætlað børnum.

Næmingarnir fáa undirvísing í 4 vikur í hvørjari ítróttagrein - 

sam an við eini ítróttastjørnu innan ávísu greinarnar. Síðani verða 

fyrst lokalar stevnur skipaðar, og at enda verður ein stór finala í 

mai 2022. Skúlaleikir verða skipaðir í tøttum samstarvi við Betri 

Stuðulsgrunnin, og skúlaárið 21-22 verður bara startskotið. 

Langtíðarætlan er løgd, sum við tíðini bæði skal fáa fleiri floks-

stig og fleiri ítróttargreinar við. Hugsanin er hartil eisini, at átakið 

kann birta hugin til skipaðan ítrótt, og at lokalu ítróttarfeløgini tí 

skulu vera klár at lofta møguligum nýggjum íðkarum. 



10 ÁRSFRÁGREIÐING 2020-2021

7. Ítróttafagnaður - vinnarar og tilnevningar 
Mentanarhúsið í Fuglafirði var karmur um Ítróttafagnaðin, sum 

íSF skipaði fyri á triðja sinni. Fimm heiðurslønir vórðu lætnar, 

umframt Heiðursskjal Poul E. Petersen.

ÍtróttaNAVNIÐ 2020 er Sverri Sandberg Nielsen, ið bæði er 

Evropameistari og silvurvinnari í Heimsmeistarakappingini í 

single sculler. Hini tilnevndu vóru Vár Erlingsdóttir Ejdesgaard, 

svimjari, og Jóan Símum Edmundsson, fótbóltsleikari.

ÍtróttaSTJØRNUSKOTIÐ 2020 gjørdist ungi miðverjin úr HB, 

Samuel Johansen Chukwudi. Í tilnevningini stóð millum annað, 

at hann er eitt dømi um ein sera evnaríkan leikara, ið einans 17 

ára gam al hevur gjørt seg galdandi á besta liðnum. Hann hevur 

tikið seg beinleiðis av U17 landsliðnum upp á U21.

Hini tilnevndu vóru Hákun West av Teigum, ið er høgrivongur 

í bestu deildini hjá Skanderborg Håndbold, og Astrið Nanly 

Breckmann úr Havnar Fimleikafelag.

ÍtróttaFYRIMYNDIN 2020 er Gurið Krosslá Augustinussen. 

Heiðurin fekk hon fyri alla ta orku, hon hevur lagt í hondbóltin at 

kalla alt sítt lív. Í 22 ár hevur hon spælt í bestu deildini, umframt 

at hon er venjari, dómari og luttekur í sjálvbodna arbeiðinum. 

Hon skipar fyri árliga Hondbóltsskúlanum og hevur staðið fyri 

kapp ingini Faroe Islands Handball Cup.

Saman við Gurið Krosslá Augustinussen vóru Per Mikkelsen, ið 

nýtir nógva tíð til ungdómsfótbóltin á Skála, umframt Malvin-

us í Gong, ið at kalla einsamallur hevur endurreist Klaksvíkar 

Judofelag, tilnevndir.

ÍtróttaÁTAKIÐ 2020 er Faroe Islands Handball Cup. Hetta var 

sera væl skipað átak, sum VB skipaði fyri í tríggjar dagar í 

august 2020. Umleið 400 børn og ung luttóku.

Í uppskoti til besta ítróttaátak vóru eisini Fimleikur fyri øll, ið eru 

smá videobrot á sosialu miðlunum, sum kunnu eggja og hjálpa 

fólki til at venja heima, og Skúlafótbóltur, ið bjóðar børnum 

og ungum frá 1. flokki og heilt upp til miðnám at kappast í 

Marghøllini í Vági.

ÍtróttaFELAGSSKAPURIN 2020 er Hondbóltssamband Føroya. 

Endamálið við at heiðra felagskapin er at seta sjóneykuna á 

stóra arbeiði, ið verður gjørt í sersambondum og -feløgum kring 

landið. Í grundgevingini stóð, at HSF hevur fleirfaldað virksemið 

seinnu árini og hevur av álvara sett ferð á altjóða virksemið við 

HM og EM luttøku í fleiri aldursbólkum og við góðum úrslitum. 

Nógvir leikarar hava seinastu árini fingið sáttmála uttanlands.

Í uppskoti saman við HSF vóru KÍ og Kurvabóltssamband 

Føroya.

Heiðursskjal Poul E. Petersen varð latið Jóhannu Troest. Í 

grundgevingini stóð millum annað soleiðis: Jóhanna stovnaði 

saman við øðrum Fimleikafelagið Støkk fyri 54 árum síðani 

og hevur verið virkin í felagnum øll árini. Saman við mann i-

num, Kai Aage Troest, stóð hon á odda fyri fleiri barna- og 

ungdómsliðum, sum veruliga gjørdu seg galdandi í føroyskum 

kappingarfimleiki.

Øll árini hevur Jóhanna verið ein stór fyrimynd og ein eldsál, 

sum altíð hevur givið nýggjum venjarum góð ráð og vegleiðing. 

Hóast Jóhanna Troest er blivin 80 ár, og kroppurin ikki altíð 

orkar tað sama sum høvdið, hevur hon enn orku og áræði at 

skipa fyri venjingunum.
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8: Broytingar í sambondunum 
Leisturin við at hava menningarsambond vísir seg rigga væl. 

Tá nýggjar ítróttagreinar skipa seg, fáa tær hjálp, vegleiðing 

og ráðgeving frá ÍSF. Í dag eru níggju menningarsambond, og 

áhugin fyri nýggjum ítróttargreinum í Føroyum er stórur. Vit 

merkja stóran áhuga fyri at gerast menningarsamband. Nýggja-

sta menningarsambandið er Føroya Styrkisamband.  

Summi trívast væl í leiklutinum sum menningarsamband, 

meðan onnur vilja mennast enn meiri og taka stigið til at gerast 

sersamband. 

Í dag skal atkvøðast um, hvørt Kurvabóltur, ið hevur havt stóra 

menning seinastu árini, kann gerast sersamband á jøvnum føti 

við hini. Hetta er fyrstuferð, síðani skipanin við menningarsam-

bondnum varð sett í verk, at eitt menningasamband søkir um 

upptøku sum sersamband. 

9: Nýtt ÍSF-hús 
Gamla ÍSF húsið, ið stóð við síðuna av svimjihøllini í Gundadali, 

er nú rivið niður fyri at gera pláss fyri nýggja langhylinum. 

Harvið byrjar ein nýggjur kapittul hjá ÍSF. Í løtuni húsast vit á 

Frælsinum, og tað fara vit at gera, inntil nýggja húsið, ið ætlandi 

skal staðsetast omaná FIMI í Gundadali, verður klárt. 

Eisini skal eitt føroyskt ítróttasavn verða við í byggingini. ÍSF 

eigur nógvar lutir, sum í løtuni ikki koma til sín rætt, tí vit ikki 

hava umstøður at vísa teir fram. Á ítróttafagnaðinum 2020 

fingu vit enn ein forvitnisligan lut til savnið. Tað var Føroya fyrsti 

startrevolvari, ið Poul E. Petersen, fyrsti forseti í ÍSF, fekk frá 

eingilskmonnum - og sum hann hevði við sær kring landið til 

kappingar av ymsum slagi. 

Starvsfólk hjá sambondunum
Tað er at fegnast um, at alsamt fleiri sambond seta fólk at 

samskipa arbeiðið - tað veri seg í full- ella parttíðarstarv. Tað 

sæst stór menning í teimum sambondunum, sum seta fólk, og 

serliga har tey fáa sitið saman við øðrum. Longu nú merkja vit 

synergi-effektirnar, ið standast av, at fleiri ítróttargreinar arbeiða 

undir somu lon, og vit síggja týðiliga fyrimunirnar, tí vit mennast 

øll av hvørjum øðrum. Hartil er tað ein stórur fyrimunur, at vit 

vita av hvørjum øðrum og hvat rørir seg í hinum ítróttargreinu-

num. Góðar umstøður til starvsfólk hjá sambondunum skulu tí 

hugsast við inn í komandi húsið.

10. Skattafría ítróttasamsýningin 
Ein broyting í skattalógini hevur í 2020 givið fólki, ið fáa sam-

sýning fyri sítt arbeiði innan ítróttin, betri sømdir. Nú ber til at 

forvinna upp í 50.000 kr skattafrítt um árið fyri arbeiði, ið verður 

gjørt í skipaðum ítrótti. Hetta er tó ikki galdandi fyri íðkarar, men 

fyri venjarar, hjálparfólk, nevndarlimir og onnur, ið nýta nógv 

av síni tíð til føroyskan ítrótt. Tó at 50.000 kr ikki er nógv fyri 

tað stóra arbeiðið, ið dagliga verður lagt í kring landið, skapar 

tað tó eitt ávíst nøgdsemi. Bæði tí tað við hesum skattafría 

loftinum liggur meiri eftir av tí sindrinum, tey fáa, men eisini tí 

tað í hesi skipanini  frá landsins síðu liggur ein viðurkenning í tí 

stóra arbeiðnum, sum verður gjørt kring landið fyri súmbolskar 

samsýningar. 

ÍSF hevur greitt frá nýggju skipanini í fleiri Norðurlondum, og 

allastaðni fær skipanin stórt rós. Serliga tí hon er so einføld 

at umsita - bæði fyri feløgini og fyri Taks. Mannagongdin er, 

at ítróttarfeløg søkja um eitt nýtt, serstakt ítróttar-v-tal, og tá 

lønir verða fluttar við nýggja v-talinum, verður automatiskt tikið 

hædd fyri 50.000 skattafríum krónum, áðrenn skattur verður 

lagdur á. Í stuttum er hetta ein genial skipan, ið vit eru sera 

fegin um.
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11: Egga Jensen fingið heiðurskross 
Í 2020 heiðraði ÍSF Egga Jensen við Heiðurskrossinum. Hetta 

er størsta viðurkenning, sum ÍSF kann lata. Orsøkin er, at Egga 

Jensen í samfull 40 ár hevur staðið á odda fyri sambandið, ið 

nú eitur Parasport Føroyar, og hann er soleiðis tann formaðurin 

í sambandi undir ÍSF, ið hevur sitið longsta tíðarskeiðið. Hann 

er ein eldsál. Í grundgevingini fyri at lata heiðurin segði Elin 

Heðins dóttir Joensen, ÍSF-forseti, m.a.: »Tú hevur gingið á 

odda fyri at geva ítróttagreinum innan parasportin góð kor í 

Føroyum. Tú hevur gjørt parasportin í Føroyum kendan um allan 

heim. Trúliga hevur tú fylgt ítróttafólkunum á uttanlandsferðum, 

og tú og parasporturin hava knýtt nógv virðismikil sambond 

kring allan knøttin.«

Undan Egga Jensen hava Jógvan Arge, Hans Holm, Tórleif 

Sigurðsson, Sverre Midjord og Heðin Mortensen fingið Heiðurs-

krossin.

12. Úrval 
Í 2020 skipaðu vit eisini fyri Úrvali, ið gevur fremstu ítróttar-

fólkum okkara fíggjarligan styrk til víðari menning. í 2020 var 

upphæddin tann hægsta, hon nakrantíð hevur verið, nevniliga 

1.864.400 kr. Men eisini her spældi korona inn, tí tað vísti seg, 

at lítið av pengunum blivu brúktir, eftirsum alt altjóða virksemi, 

kappingar, venjingarlegur, ferðing o.t. varð avlýst. 

Tey, ið fingu styrk úr úrvalspuljuni, vóru: 

FBF, kr. 200.000

– U17 dreingir, kr. 100.000

– U17 gentur, kr. 100.000

FFS, kr. 245.000

– Rani Allanson Dalsgarð, kr. 150.000

– Manslandsliðið í amboðsfimleiki, kr. 95.000

FÍF, kr. 130.000

– Rebekka Fuglø, kr. 80.000

– Kastigentur, kr. 50.000

HSF, kr. 300.000

– U02 menn

Parasport, kr. 150.000

– Hávard Vatnhamar, kr. 150.000

SSF, kr. 569.400 

– Signhild Joensen, kr. 150.000

– Vár Eidesgaard, kr. 150.000

– Rókur Trygvason, kr. 122.400

– Róland Toftum, kr. 97.000

– Yngri úrvalssvimjarar, kr. 50.000

SST, kr. 120.000

– Torkil Veyhe, kr. 120.000

TSF, kr. 150.000

– Høgni Kunoy Dávason, kr. 150.000

13. Samanumtikið 
2020 hevur verið eitt serligt ár. Men tað hevur lært okkum nógv, 

og tað hevur givið okkum greiðar áminningar um ymist, sum vit 

kanska vistu, men sum vit ikki í nóg stóran mun hava givið okk-

um far um seinastu árini. 

Serliga er tað hetta, at ÍSF í størri mun má hava tveir parallellar 

arbeiðssetningar. Í fyrsta lagi at fáa til vega umstøður, fígging og 

møguleikar hjá okkara bestu ítróttarfólkum at kappast á høgum 

støði - og náa so stórum málum, sum gjørligt.

Hesum eru vit væl á veg við. Hóast skerdu møguleikarnar í ár, 

hava vit til dømis sæð Sverra Sandberg Nielsen rógva seg heilt 

upp í heimselituna. Vit hava sæð Astrið Nanly Breckmann, Rana 

Allanson Dalsgarð og Aron Jacobsen kempa seg inn á danska 

landsliðið í amboðsfimleiki - og tann vegin sleppa við til EM. Vit 

hava sæð eitt føroyskt hondbóltslandslið, sum við fyrsta EM-

sigrinum nakrantíð og fleiri teprum tapum, boðar frá spennandi 

tíðum innan føroyskan hondbólt. Eisini í øðrum greinum er 

menn ingin eyðsýnd. Innan stórt sæð allar ítróttarrgreinar gongur 

nú skjótt - og menningin skal hava neyðugu karmarnar.

Í øðrum lagi - men við sama denti - mugu vit arbeiða fyri 

felagsskapinum, breiddini og rørslugleðini. Bæði skipað, saman 

við ymsu ítróttargreinunum og sambondunum, men eisini við 

einstøkum tiltøkum og átøkum, har alt Føroya fólk fær verið við. 

Vit eru væl á veg - og vit fara komandi árini at leggja stóra orku 

í hetta - til dømis við átøkum sum Føroyar í rørslu, Føroyaleikum 

og Skúlaleikum. 

Tí felagsskapurin er sterkasta vápnið ímóti tíðarinnar størstu 

vandum og avbjóðingum, so sum rúsevnum, einsemi, strongd 

og vaksandi sálarligum avbjóðingum millum ung. Ítróttur er 

felagsskapur í orðsins breiðastu merking. Okkara ábyrgd er 

stór - og vit eru sera tilvitað um hana. Vit eiga at gerast betur 

til at fáa fleiri við. Eisini tey, sum bara halda tað vera stuttligt at 

luttaka og ikki leggja so nógv í úrslitini. Tí kjarnan av øllum ítrótti 

er rørslugleði og felagsskapur. Tað hevur hetta serliga árið so 

dyggiliga mint okkum á.
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Stuðul frá úrval 2014-2021

Býti 2017-2021
Stuðulin frá løgtingi og ítróttavedding býtt á sersambond
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Umboðstingið á várið 2021



15ÁRSFRÁGREIÐING 2020-2021



16 ÁRSFRÁGREIÐING 2020-2021

Svimjing
Svimjisamband Føroya / ssf@ssf.fo / Tel 607559 / www.ssf.fo

Árið 2020 var fyri føroyska svimjing eitt ár merkt av avlýsingum 

av øllum altjóða stevnum, og við avbjóðingum og skerjingum 

eisini her heima vegna hesa ólukku koronafarsótt. 

Kappingar í Føroyum
Svimjisambandið valdi beinanvegin at vilja fylgja almennu 

tilmælunum fult og heilt, íroknað at fyrstu tíðina ikki fara í svimji-

hyljarnar yvirhøvur. Síðani lótu vit varliga uppaftur við avmarking 

til einans tað mest grundleggjandi fyri føroyska svimjing, sum er 

dagliga venjingin í svimjifeløgunum, umframt regluligar svimji-

stevnur. 

Tíbetur eydnaðist hetta so mikið væl, at flestu av ætlaðu stevn-

um fingu verið í teimum størru svimjihallunum aftaná upplating-

ina, umframt allar ætlaðar meistarastevnur. 

Men nógv annað virksemi bar tíverri illa til vegna kravdu til-

mælini, so sum at fyriskipa venjing fyri teimum smæstu ta fyrstu 

tíðina og at skipa fyri svimjistevnum í smáu skúlahallunum. 

5 regluligar stevnur avgreiddar, 2 avlýstar tá ið landið stongdi av 

korona, 1 avlýst av aðrari orsøk

2 altjóða stevnur avlýstar/útsettar vegna korona (Atlantic Open 

og NOM 2020)

3 meistarastevnur avgreiddar (ABMS, FM/JM á langgeil, FM/JM 

á stuttgeil)

Kappingar uttanlands
Allar avlýstar vegna korona:

Danish Open í Taastrup, Danmark

EM 2020 í Budapest, Ungarn

NMU 2020 í Kaunas, Litava

EJM 2020 í Aberdeen, Skotlandi

NM/NJM 4. - 6. desember 2020 í Upplands Väsby, Svøríki

HM á stuttgeil 15. - 20. desember 2020 í Abu Dhabi, Sameindu 

Arabisku Emiratini

Framtíðarætlanir
Nú í 2021 eru vit so smátt við at venda aftur til vanliga geran-

d isdagin við svimjistevnum í Føroyum og uttanlands og við 

vón um at kunna fáa lív aftur í felagstiltøkini, so sum venjingar-

legur fyri landslið og talent. Í 2020 fingu vit ikki skipað fyri 

felagstiltøk um so sum ætlaðu venjingarlegum, skeiðum og 

svimjifagnaðardegnum. Heldur ikki fingu vit hildið 40 ára føðing-

ardagin há SSF.

Tað tekur nokk tíverri í øllum førum helvtina av 2021, áðrenn tað 

aftur fer at kennast sum fyrr, men ein røð av tiltøkum er tó longu 

í stoypiskeiðini - og hartil stevnur, sum vit ætla okkum til.

Eitt jaligt við hesari tíðini hevur verið, at vit hava havt stundir til 

at menna okkara skipanir og mannagongdir, so at vit til dømis 

nú kunnu bjóða stroyming við egnari útgerð og manning, 

umframt nú heilt skjótt at kunna taka í nýtslu eina væl frægari 

skipan til stýring av okkara svimjistevnum, enn hana sum vit 

nýta í dag.

Hendan innanhýsis menningin fer at vísa seg at kunna styrkja 

okkum eisini úteftir. Til dømis tá vit skulu bjóða okkum fram til 

at hýsa altjóða stevnum, so sum norðurlendsku meistarastevn-

una fyri masters í 2022, og síðani frá í 2023 við nýggja langhyli-

num í Havn, har nýggj hotell liggja skamt ífrá.

Svimjisambandið hevur hesa tíðina kunnað hildið lív í eisini sín-

um lívbjargingarátaki, við regluligum royndum fyri lívbjargarum 

runt um í landinum. Hetta er ikki sjálvsagt, tí í Danmark hava tey 

til dømis verið noydd at leingja um tíðarskeiðið sum lívbjargara-

prógvini vóru galdandi, tí at tað varð ikki hildið gjørligt at skipa 

fyri lívbjargararoyndum sambært treytunum. Men, her í Føroy-

um hevur tað borið til, eisini uttan at bróta tilmælini, sum merkir 

at okkara lívbjargarar hava kunnað roynt síni evni at bjarga, sum 

sjálvsagt er sera týðandi um okkurt skuldi hent.

Hesa tíðina við koronu hava vit tíverri sæð eitt fráfall av okkara 

frægastu svimjarum, men samstundis spírar tað nú av álvara 

ímillum tey yngru, við øktum limatali og nógvum evnaríkum 

svimjarum á veg.

Javnstøða
Í føroyskari svimjing er full javnstøða, soleiðis at skilja, at tað 

í nógv ár hevur verið líkamikið, um tú ert genta ella drongur, 

maður ella kvinna, tá ið tað kemur til tínar møguleikar at koma 

framat. 

Í løtuni er starvsnevnd SSF einans mannað við monnum; men 

2020 var eitt ár, har føroyska svimjingin fór aftur til røturnar 
og miðsavnaði seg um at halda lív í og menna tað virksemið, 
sum var orsøkin til okkara felagsskap. Nú bíða vit bara eftir, at 
heimurin letur upp aftur.
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tað er vegna tær innstillingar, sum eru komnar til postarnar. Fyri 

fáum árum síðani var meiriluti av kvinnum. 

Tað er eingin munur á tilboðum til kynini - og einans neyðturv i-

ligi skilnaður í skiftirúmum ísv venjing og kapping. 

Tað einasta veruliga evnið á javnstøðufrontinum er, at menn 

traditionelt hava svomið 1500 frí meðan kvinnur svumu 800 

frí - men tað arbeiða vit í SSF við at minka um, t.d. hava vit á 

Oyggjaleikum fingið innført eisini 800 frí fyri menn og 1500 frí 

fyri kvinnur.

Menn og kvinnur hava verið í øllum postum, so sum formenn 

og -kvinnur og nevndarlimir í SSF og feløgum, yvirdómarar 

og dóm arar, fyrstaliðsvenjarar og aðrir venjarar, fyriskiparar, 

hjálpar ar og undirvísarar, umframt sjálvsagt íðkarar.

Feløg og limatøl
Havnar Svimjifelag     350

Ægir     143

Svimjifelagið FLOT     106

Suðuroyar Svimjifelag     100

Fuglafjarðar Svimjifelag     67

Svimjifelagið Reysti     35

Nevndarformaður:
Rókur í Jákupsstovu

Nevndarlimir:
Símun Michael Sørensen, næstformaður
Ólavur Hansen, skrivari
Sørin S. Djurhuus, nevndarlimur
Eyðun Húsgarð, nevndarlimur
Dann Hjelm, tiltakslimur

Lønt starvsfólk:
½ starv

Aðrar nevndir:
Teknisk svimjinevnd:
Heri Mortensen, formaður
Bjørg Olsen, næstforkvinna
Rúna í Skála, skrivari
Jytta Friang, varaskrivari
June Jónsveinsdóttir, nevndarlimur
Eliesar Lydersen, nevndarlimur
Dómsnevnd:
Anni á Hædd, forkvinna
Poul Poulsen, nevndarlimur
Jórun Eið Johannesen, nevndarlimur
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Skjóting
Skjótisamband Føroya / skot@skot.fo / Tel 244143 / www.skot.fo

Kappingar í Føroyum
Hóast ítrótturin í 2020 varð merktur av korona farsóttini, so 

varð tað bert 40 ára føðingardagskappingin hjá Veiðifelagnum 

Byrsumúla, sum bleiv avlýst orsakað av korona. Allar aðrar 

kapp ingar blivu avgreiddar sum ætlað og í góðum samstarvi við 

koronaráðgevingina hjá landinum. 

Kappingar her heima

Úrslitini frá samantaldu landskappingunum:

 Kapping  Grein  Vinnari

 Føroyameistari Trap Jón Jacobsen, VBM

 Føroyameistari Skeet Jóannis Joensen, SBF

 Grand Prix Trap Alex Johannesen, EYS

 Grand Prix Skeet Tórur Fløtt, SBF

 Føroya Cup Trap Finn Ludvig, VBM

 Føroya Cup Skeet Marius F. Joensen, SBF

Kappingar uttanlands

Føroyskir skjúttar luttóku í trimum kappingum uttanlands, allar 

tríggjar vóru í Danmark. Best gekk í Horsens Efterårs Grand 

Prix, har tað eydnaðist Finn Ludvig at fáa eitt 3. pláss í OL-trap 

kappingini. Harafturat bleiv nýtt føroyskt met sett í innleiðandi 

umførunum í OL-trap.

Altjóða viðurkenning
Beint fyri jól fekk Skjótisamband Føroya eitt bræv frá forseta-

num í altjóða skjótisambandinum ISSF. Í brævinum stóð m.a. : 

“We are happy to inform you that the ISSF Council has decided 

in its meeting in Munich, GER on December 13, 2020 to accept 

your application for ISSF Membership and to affiliate the Faro-

ese Shooting Federation as an Associate Member of the ISSF.”

Hetta merkir, at arbeiðið at fáa føroyska ítróttarskjóting altjóða 

viðurkenda er komið á mál, og føroysk ítróttarskjóting nú kann 

luttaka undir egnum flaggi í stórum altjóða kappingum sum t.d. 

heimsmeistara- og evropameistarakappingum.

Harafturat gevur limaskapurin okkum atgongd til skipanir, har 

vit kunnu útbúgva altjóða dómarar og venjarar innanfyri ítrótt-

arskjóting.

Beinanvegin bleiv ætlan løgd fyri at úttaka fyrstu skjúttarnar til 

altjóða kapping uttanlands, men sum við so nógvum øðrum, 

bleiv hetta av ongum orsakað av koronafarsóttini. Vónandi 

broytist støðan, so at vit seinni í 2021 kunnu úttaka landslið til 

luttøku í altjóða kapping uttanlands.

Í tilgongdini at fáa altjóða viðurkenning hevur SkF eisini søkt 

limaskap í Nordic Shooting Region (NSR), sum er samgongan 

millum norðurlendsku skjótisambondini, umframt Stóra Bret-

land og Estland. Men tað hevur ikki borið til at fáa limaskap, tí 

vit hava ikki havt ISSF limaskap. So skjótt, sum ISSF limaskap-

urin varð komin uppá pláss, sendu vit eina áminning um 

umsóknina, og vit fingu beinanvegin at vita, at vit vóru upptikin 

sum limir í NSR, og at okkara skjúttar nú kundu luttaka á jøvn-

um føti við aðrar skjúttar í norðurlandameistarakappingum.

Framtíðin
Tíanverri má staðfestast, at tilgongdin av nýggjum skjúttum í 

Føroyum ikki er serliga stór. Fyri at bøta um hetta valdi SkF í 

samband við FM kappingarnar at framleiða filmar við tí enda-

máli at fáa nýggjar skjúttar til ítróttin. 

Filmarnir blivu kunngjørdir fyrst í mars mánaði 2021, og longu 

nú hoyra vit frá limafeløgum, at øktur áhugi er fyri at royna 

ítrótt arskjóting.

Javnstøða
SkF letur ískoyti til limafeløgini til at skipa fyri venjingarlegum 

og tiltøkum, fyri at fáa m.a. kvinnur og nýggjar skjúttar at íðka 

ítróttarskjóting. Fleiri kvinnur eru áhugaðar, og møta eisini av og 

á til venjing, men enn er tað ongin kvinna, sum er virkin ítrótt-

arskjútti í Føroyum.

Eitt av størstu ynskinum hjá SkF er, at kvinnur byrja at skjóta, 

tí tá vit luttaka uttanlands í altjóða kappingum, er møguleiki at 

luttaka við blandaðum (mix) liðum, men vit klára tíanverri ikki at 

manna eitt blandað lið í dag.

Feløg og limatøl
Veiðifelagið Byrsumúli (VBM), Tórshavn     193

Eysturskot (EYS), Leirvík     34

Sunda Byrsufelag (SBF), Norðskáli     20

Vestmanna Byrsufelag (VBF), Vestmanna     37

So eydnaðist tað loksins! Skjótisamband Føroya hevur fingið sess við 
borðið hjá altjóða skjótisambandinum ISSF, og føroysk skjóting kann tí 
luttaka í altjóða kappingum undir Merkinum.
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Kappingar
Í Føroyum:

F-16 kappingin (EYS)

Flaggdagskappingin (VBM)

Krossmessukappingin (VBF)

9. Simme Cup (VBM)

Magn við Streymin (SBF)

Vármúlakapping (VBM)

Summarkappingin (SBF)

Jóansøkukappingin (VBM)

Syftusøkukapping (VBF)

34 ára kappingin (SBF)

Tórshamar Open (VBM)

FM trap (SKF)

FM Skeet (SFK)

Veðrakappingin (SBF)

Mikkjalsmessukappingin (VBM)

Harukappingin (VBM)

Uttanlands:

Viborg Grand Prix (DNK)

DM í OL trap (DNK)

Horsens Efterårs GP (DNK)

Nevndarformaður:
Esmar A. Joensen

Nevndarlimir:
Finn Ludvig, nevndarlimur
Jógvan Egholm, nevndarlimur
Jónstein Johannesen, nevndarlimur
Marius F. Joensen, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
1 fólk
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Súkkling og Triathlon
Sersambandið fyri Súkkling og Triathlon / sst@sst.fo / Tel 216420 / www.sst.fo

Kappingar í Føroyum
Árið var ávirkað av covid-19, tí venjingar og kappingar í eina tíð 

vóru útsett og avlýst. Nógv kappingarvirksemi varð tó skipað. 

Tá ið tað mesta var afturlatið, men tað kortini var møguligt at 

súkkla úti, vóru virtuellar kappingar í bæði fjallasúkkling og 

vegasúkkling við Strava, har súkklarar skrásettu teinar við gps- 

mátingum og talgilda skrásetingin var brúkt til at samanbera. 

Bæði í fjallasúkkling og í vegasúkkling vóru kappingar. Hetta 

var ein nýggjur máti at kappast, sum vit fara at síggja meira 

av. Bæði skrásettir limir í feløgum og uttanfyri feløg luttóku, og 

undirtøkan var góð. Úrslit síggjast á https://www.webscorer.

com/sstfo?pg=results .

Tá ið gjørligt var at savnast aftur, var størsta súkklutiltak í 

føroyskari søgu skipað, har góðir 80 súkklarar luttóku í Everest-

ing tiltakinum í Tórshavn. Útvið 500 fólk løgdu leiðina framvið at 

stuðla tiltakinum. 

Eisini Kring Føroyar súkklutiltakið savnaði fleiri fólk enn í nógv 

ár og FM kappingin í vegasúkkling setti met fyri flest luttakarum 

nakrantíð. 

Tað eydnaðist at halda allar heimligar kappingar, og FM vinn-

arar vúru funnir í trimum fjallasúkkluteinum, trimum vegasúkklu-

teinum og trimum triathlon teinum. Harav var FM kappingin á 

hálvum ironman teini hildin á fyrsta sinni í einum væl eydnaðum 

tiltaki. 

Eisini tóku nýggjar súkklugreinar dik á seg, har feløg skipaðu 

BMX og DH venjing og tiltøk fyri børn og vaksin. 

VEG: 9/3 Giant Várkapping 1; 

10/5 Giant Várkapping 2;

17/5 Giant Várkapping 3; 

22/5 Vegakapping 66 km; 

24/5 Giant Várkapping 4;

2/6 Vegakapping 88 km; 

8-12/7 Volvo Kring Føroyar; 

24/9 FM Kriterium; 

25/9 FM Einkultstart; 

26/9 FM Vegasúkkling 

MTB: 1/7 Summarplúmm; 

24/10 FM XCO olympiskt; 

25/10 FM XCC kriterium; 

7/10 FM XCM marathon 

TRI: 19/6 FM Hálvur Ironman; 

20/6 Mini og Sprint; 

17/7 Mini og Sprint; 

8/8 Sprint; 

29/8 Olympiskt; 

10/10 FM Sprint; 

31 Nýggjársfleirkapping

Kappingar uttanlands
Stórt sæð allar kappingar í útlondum vóru avlýstar í 2020, 

og ferðamøguleikarnir til tær kappingar, sum vóru, vóru sera 

skerdir. Landsliðsarbeiðið varð skipað við trimum landsliðsvenj-

arum fyri ávikavist vegasúkkling, fjallasúkkling og triathlon, og 

fokus var í staðin á heimliga arbeiðið. 

Eitt undantak var fjallasúkkling, har møguleiki var at luttaka í 

donsku meistarakappingini seint í heyst, og ein luttakari var við. 

Harumframt kappaðust súkklarar sum einstaklingar í altjóða 

kappingum í innisúkkling (cycling esports).

Fyrisitingarligar broytingar
Viðtøkurnar vórðu í 2020 broyttar fyri at seta størri skilnað mill-

um feløg og samband, soleiðis at formenn í feløgum ikki kunnu 

sita sum formenn í sambandinum. 

Landsliðsvenjarar vórðu fastsettir fyri tríggjar av greinunum í 

sersambandinum: vegasúkkling, fjallasúkkling og triathlon, við 

ábyrgd av at menna ítróttirnar frá grundini og upp. 

Nýggj talgild kappingarskipan varð gjørd og innbygd í nýggja 

heimasíðu, og nýtt búmerki, sum lýsir ítrótt okkara, var tikið í 

brúk; ein súkklari, rennari ella svimjari, ið blítt veittrandi og fegin 

sigrandi heilsar umheiminum. 

Málið var at økja um luttøku í tiltøkum og eggja undir størri og 

betri skipaðum felagsskapi í súkklingini. Tað, at menna sam-

leikan av nýggjum, merkir fyri súkklingina og triathlon, at fleiri 

kenna seg aftur í ítróttinum og eiga í honum.

Framtíðin
Sersambandið fyri Súkkling og Triathlon hevur sett kósina av 

nýggjum ímóti at menna súkklu- og triathlonítróttirnar í Føroy-

um. Umframt at menna samleikan er málið at skapa gróðrar-

botn fyri øktum felagsskapi við at fleiri feløg verða stovnað, og 

við at útbúgva nevndir og hjálparar. 

Serliga árið 2020 varð nýtt á góðan hátt til at hyggja inneftir og endurskoða bæði 
verandi støðu og framtíðarmøguleikarnar. Sersambandið fyri Súkkling og Triathlon 
hevur skipað seg av nýggjum og endurskoðað viðtøkur, mál og samleika.
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Harumframt er málið at lyfta góðskustøðið á kappingum og 

venjingum í ítróttunum breitt við at menna venjarar og dóma-

rar við útbúgvingum. Aðalmálið er at menna ítróttin við at økja 

talið av feløgum og limum og breiða skipaðu súkklingina út um 

høvuðsstaðin.

Javnstøða
Kapping, samleiki og rørslugleði sum gróðrarbotnur fyri trivnaði 

fyri súkklu- og triathlonítróttunum eru grundarsteinar í arbeiðnum 

hjá sambandinum. Kvinnur og menn eru javntstillað í øllum kapp-

ingum, bæði í mun til skipaðar bólkar, vinningar og í landsliðs-

arbeiði. Tó er eitt greitt fleirtal av monnum í ítróttinum, og ongar 

kvinnur í nevndum í hvørki sambandi ella feløgum. Hátturin, 

sambandið ynskir at skapa eina tilvitaða diversifisering, er við at 

vaksa breitt um talið av luttakarum í súkklingini og triathlonítrótti-

num, og gjøgnum tiltøk og tey tilboð feløgini bjóða, økja sannlík-

indi fyri, at eisini fleiri kvinnur luttaka í ítróttunum. Sambandið 

leitar aktivt eftir kvinnum til nevndir og sum ábyrgdarar og slóarar 

fyri einum umhvørvi, har har øll trívast. Í sambandinum eru tvey 

starvsfólk: ein kvinna og ein maður.

Nevndarformaður:
Kári Davidsen

Nevndarlimir:
Kjartan Egholm, næstformaður
Arnfinnur Helmsdal, kassameistari

Lønt starvsfólk:
Tvey hálv:
Helgi Winther Olsen
Anna Sofía Zachariasen

Aðrar nevndir:
Kappingarnevndin:    
Arnfinnur Helmsdal, umboð fyri starvsnevnd    
Helgi Winther Olsen, samskipari



Kappróður
Róðrarsamband Føroya / rsf@rsf.fo / Tel 267553 / www.rsf.fo / www.innirodur.rsf.fo

Kappingar í 2020
Her heima vóru sjey FM kappingar og níggju online-kappingar 

í inniróðri avgreiddar (Grand Prix, FM, DM, EM, HM, NM og 

Aviron)

Luttøkan til FM setti met í 2020 - ongantíð áður hava so nógvir 

rógvarir luttikið. Íalt 120 manningar meldaðu til, harav róðu 105 

á ólavsøku. Vit fegnast um stóru luttøkuna og kunnu longu nú 

gleðast um, at luttakaratalið eisini í 2021 verður høgt.

Kappingar uttanlands
Í juni luttók Sverri í World Cup í Póllandi, har hann gjørdist 

numm ar eitt í singul scullara. Sverri róði ein sera sannførandi 

róður, og hann lat ongan iva vera, tá hann fór fyrstur um mál-

strikuna. Sverri bleiv, aftur í 2020, kosin sum ársins ÍTRÓTTA-

NAVN hjá ÍSF.                                                                                                                                      

Allar altjóða innandura rógvikappingar hava verið skipaðar sum 

online kappingar. RSF skipaði veturin 20/21 fyri kappingum í 

inniróðri í Trongisvági, Sørvági, Klaksvík, Kollafirði, Tórshavn 

og við Streymin. Kappingarnar hava verið hildnar sum online 

kapp ingar, har vit hava stroymt allar róðrarnar á okkara face-

book vanga. Tiltøkini hava riggað sera væl og undirtøkan hevur 

verið góð. Føroysku luttakararnir stóðu onki aftanfyri aðrar tjóðir 

í kappingini um heiðursmerkir.

Føroyskur kappróður var í 2020 eisini raktur av alheims farsóttini. Í 
fyrstu atløgu var avgjørt at avlýsa allan kappróður, men eftir samskifti 
við koronu-ráðgevingina var kappróðurin avgreiddur í tøttum samstarvi 
við feløgini



Framtíðin
Arbeiðið við at gera leingi ynsktu broytingar-

nar heldur fram, eftir at nevndin - í samstarvi við 

feløgini - hevur arbeitt við lógarverkinum í vetur.                                                                                                                                           

                                                                            

Heimasíðan verður leypandi ment. Feløg kunnu/skulu sjálv-

virkandi dagføra dátur, umframt at til- og frámelda bátar og 

manningar. Úrslitatænastan innan kappróður og inniróður er 

gjørd og løgd út á heimasíðuna, har úrslit aftur til 1973 eru at 

síggja - hetta til stóra frægd hjá teimum kappróðraráhugaðu.

Róðrarsamband Føroya er helst eitt av teimum sersambondum, 

ið hevur rúgvismiklastu útgerðina, tá kappingar eru. RSF hevur 

leigað eitt høli og eitt parkeringspláss frá 1. mai 2021 og til eitt 

nýtt ÍSF-hús verður tøkt.  

Kemilux bleiv nýggjur høvuðsstuðul hjá RSF í 2020. Vit gleðast 

um sera góða samstarvið við tey. Stuðulin frá Kemilux kemur 

eisini okkara feløgum til góðar - við stórum avsláttrarfyrimuni.   

RSF arbeiðir alsamt við at menna korini hjá umboðum innan 

føroyskan kappróður. Tað veri seg feløgum, rógvarum, fyrireik-

arum og áskoðarum. Vit arbeiða við at styrkja um luttøkuna í 

inniróðri, bæði á heimliga og altjóða pallinum. 

NOR samstarvið heldur fram, har m.a. Coastal verður at síggja í 

Føroyum frá heysti ‘21. 

Arbeiðið við at fáa egnan limaskap í World Rowing/FISA er farið 

í gongd og heldur fram inntil vit luttaka sum sjálvstøðug tjóð.

Feløg og limatøl
Havnar Róðrarfelag (HR)     120

Klaksvíkar Róðrarfelag (KRF)     120

Róðrarfelagið KNØRRUR     100

Kappróðrarfelagið NSÍ     90

Argja Róðrarfelag (AR)     75

Vágs Kappróðrarfelag (VK)     60

Froðbiar Sóknar Róðrarfelag (FSR)     50

Sørvágs Róðrarfelag (SR)     50

Róðrardeild Sandavágs Ítróttarfelag (SÍF)     50

ÍF Kappróður     50

Miðvágs Róðrarfelag (MR)     40

VÍF Kappróður     30

Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag (KSR)     30

Kappróðrarfelagið Tindur     30

Hósvíkar Róðrarfelag (HVR)     25

Sunda Róðrarfelag (SU.R.F.)     25

KÍF Kappróður     25

Nólsoyar Ítróttarfelag (NÍF)     20

STRÁLAN, Strendur     10

Norðdepils Hvannasunds Róðrarfelag (NHR)     10

Hvalvík- Streymnesar Róðrarfelag (HSR)     8

Haldórsvíkar Kappróðrarfelag     0

Skála Róðrarfelag     0

Árnafjarðar Róðrarfelag     0

ÍALT:     1018

Innandura rógving (C2)     180

Nevndarforkvinna:
Annika V. Dalsgarð

Nevndarlimir:
Elsa Magnussen, næstforkvinna
Irena Nolsø, skrivari
Rúni Joensen, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
Tvey fólk
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Ríðing
Ríðisamband Føroya / brandur@dali.fo / Tel 511618 / www.ridisamband.fo

Kappingar
Á hvørjum ári verður skipað fyri regluligum FM kappingum. 

Fimm kappingarumfør eru vanliga í kappríðing, har dystast 

verður um hava skjótasta ross í fimm ymsum greinum. Hetta 

eru kappingar, ið byrjaðu fyri 100 árum síðani, og hetta ger, at 

kappríðing er millum elstu ítróttargreinarnar í Føroyum. 

Tað eru fimm ymiskar kappingargreinar. Trav, Tølt, Skeið, 

Tvíspor ung og Tvíspor vaksin. Sostatt eru vanliga 25 FM kapp-

ríðingar á hvørjum ári. Hetta eru alt kappingar, ið Ríðisamband 

Føroya skipar fyri í tøttum samstarvið við feløgini.  

Skipað verður eisini fyri kappingum í gonguløgum fyri íslands-

ross. Vanliga eru árliga tríggjar ella fýra  kappingar av hesum 

slagnum. Hendan kappingin er aftur býtt upp í bólkar fyri tey 

ymsu gonguløgini - og  í sergreinar innan hesi gonguløg. Van-

liga verður kappast í seks greinum fyri íslandsross, og tað vil 

siga, at tað eru minst 18 kappingar hvørt ár.

Hesar kappingar vera fyriskipaðar eftir altjóða lógarverki, tí 

hetta er ein kappingargrein, har ross, reiðfólk og dómarar, eisini 

hava møguleika at fara út um landaoddarnar at dystast.  

Um veturin skipa feløgini hartil hvør í sínum lagi fyri kappingum. 

Av tí, at veðrið kann vera ivasamt á vetrartíð, gongur hetta 

erliga fyrí seg í reiðhallunum í Havnardali, har góðir møguleikar 

eru fyri at skipa kappingar.

Altjóða kappingar
Vegna Korona var eingin luttøka í altjóða kappingum í 2020. 

Tíverri er heldur ikki líkt til, at nøkur altjóða kapping verður í 

2021.

Framtíðin
Í løtuni sær framtíðin bjørt út fyri føroyska ríðing, tí ríðing sum 

ítróttargrein stendur í støðugum vøkstri. Eitt greitt prógv um 

hetta fingu vit í 2020, tá eitt nýtt felag varð stovnað undir 

Ríði sambandi Føroya. Talan er um felagið Sleipnir, sum hevur 

heimstað á Lamba, men sum hevur limir úr mestsum allari Eyst-

uroynni. Hetta má metast sum eitt stórt framstig fyri føroyska 

ríðing. 

Hartil hevur tað givið avkast, at vit hava satsað uppá at seta 

Ninu B. Hansen í starv sum ungdómsmennara. Feløgini hava 

víst seg at verið sera væl nøgd við hennara leiklut  sum mennari 

hjá teimum ungu, og Ríðisamband Føroya hevur eisini valt at 

hækkað hennara starvstíð av teirri orsøk, at nýtt felag er komið 

í sambandið.

Fyri at menna okkara reiðfólk, venjarar og dómarar hava vit 

sein astu árini miðvíst arbeitt við at fáa bestu fólkini innan ítrótt-

ina heim til Føroya at undirvísa. 

Vegna korona hevur hetta virksemið tó verið sera avmarkað í 

2020, men vit vóna at fáa gongd á hetta virksemið aftur skjótt.

Nevndarformaður:
Brandur í Dali

Nevndarlimir:
Zacharias R. Jacobsen, næstformaður
Símun Skaalum, nevndarlimur
Jón Nónklett, tiltakslimur

Lønt starvsfólk:
Nina B. Hansen

Feløg og limatøl:
Vága Ríðingarfelag     120
Føroyskt Íslandsrossafelag   150
Føroya Ríðingarfelag     300
Sleipnir          50

Korona hevði ikki øgiliga stóra ávirkan á heimliga ríðivirksemið. Bert ein 
kappríðing varð avlýst seinasta ár orsakað av korona, tí hon lá í einum 
tíðarskeiði, tá landið var farið niður í ferð og vit tí ikki fingu kappast
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Parasport
Parasport Føroyar / parasport@parasport.fo / Tel 217975 / www.parasport.fo

Kappingar í Føroyum
Í mars eru vanliga FM kappingar í boccia, borðtennis, svimjing 

og grand prix kappingar í frælsum ítróti. Alt var sett á stand-by, 

eisini venjingar, í tveir mánaðir orsakað av korona.

Fyrsta kappingin var 4. juli í ítróttarhøllini við Løgmannabreyt. 

Skipað var fyri bocciakapping, og heilt fitt av luttakarum vóru til 

hesa kappingina.

Tað var týðiligt, at fólki longdist aftur til ítróttin, og gleðin at 

sígg ja hvønnannan aftur var stór. Í Special Olympics bólki-

num var tað superveteranurin Unn Mortensen, ið var nummar 

1, ímeðan Meiken Olsen var nummar 2, frammanfyri Marthu 

Hansen, ið var nummar 3. Í bólkinum fyri rørslutarn vann Dánjal 

Jákup Djurhuus, meðan Marius Johansen var nr. 2 og Petur 

Martin Sivertsen var nummar 3.

14. Juli var Hávard Vatnhamar á vitjan í Føroyum, har hann lut-

tók í »Kring Føroyar« súkklukappingini. Hávard vann kappingina 

á styttra teininum við 11 minuttum. Eisini vann hann øll uttan 

eitt umfar í kappingini.

3. august var skipað fyri rennikapping á Svangaskarði á 100, 

200 og 400m - og 100m Racerunning.

Tað vóru serliga rennararnir úr miðnámstilboðnum á Kambsdali, 

ið gjørdu um seg. Áron av Rana vann 100, og 200m, og Jóannis 

Vágsá á Dalinum vann 400m. Í Racerunning var tað ungi Abra-

ham Bjarnason, ið vann á veteraninum Martini Johannesen.

Eisini var skipað fyri tveimum mini fótbóltsfestivalum saman við 

FSF í samband við grassrootsvikuna í septembur.

Í Havn varð skipað fyri einum tiltaki fyri næmingum í serflokk-

um í fólkaskúlum, har umleið 35 næmingar luttóku. Og í Gøtu 

var skipað fyri tiltaki fyri næmingum á miðnáms serbreytunum 

í Havn, Klaksvík og av Kambsdali, har luttakaratalið fór uppum 

50.

Skipað var eisini  fyri jólakappingum í borðtennis, boccia, 

svimjing og bovling. Heilt fitt av fólki møtti til allar kappingarnar. 

Fyri fyrstuferð var skipað fyri kapping í bovling, sum hevur verið 

á skrá hjá Tórshavnar kvøldskúla í vetur. Hendan ítróttagreinin 

riggar væl til sonevnda Special Olympics málbólkin, fólk við 

menningartarni. Hvør veit, um vit ikki fara at síggja onkran 

bovlara við næstuferð luttikið verður til altjóða kappingar hjá 

Special Olympics.

Kappingar uttanlands
Ein av fyrstu útlendsku kappingunum í árinum er Malmø Open 

The European Parasport Event, har vit áður hava luttikið við 

fleiri íðkarum í fleiri ítróttargreinum.

Seinnu árini hava tað serliga verið ungir svimjarar, ið hava lut-

tikið, og hesuferð vóru tað Ári Múller, 4 gull og 1 silvurheiðurs-

merki, og Hóri Hemmingson, 2 bronsuheiðursmerki. Venjarin, 

Barbara Holm, var sera væl nøgd.

Altjóða kappingar í frælsum ítrótti, triatlon, badminton, race-

runn ing, SO fótbólti o.m.a. var eisini á skrá.

Hávard Vatnhamar fyrireikaði seg til at vinna luttøku á Para-

lymp isku leikunum í Tokyo. Hávrd var einasta paraítróttarfólk, ið 

fekk stuðul úr Úrvali í 2020. Seinasti liður í fyrireikingini áðrenn 

kappingarárið var venjingarlega í Spania, og hann var væl 

fyri. Hann var klárur at fara til Tasmanien til úttøkukapping, tá 

heimurin lat aftur, og allar kappingar blivu útsettar ella avlýstar.

40 ára dagur
10. apríl í 2020 vóru 40 ár síðan Parasport, ella ÍSB sum tað æt 

tá, var stovnað. Leingi hevði verið arbeitt við hátíðarhaldinum, 

ið skuldi vera ein ítróttardagur á sjálvum stovningardegnum. 

Forsetin fyri altjóða paralympisku nevndina, Andrew Parsons, 

hevði játtað at koma til Føroyar at seta tiltakið.

Boðið var til veitslu og nógvir gestir, bæði í Føroyum og úr 

norðurlondum, høvdu boðað frá luttøku.

Vegna Covid 19 mátti hátíðarhaldið avlýsast. Ein roynd var 

gjørd at markera dagin í miðlunum í staðin. Vit fingu eitt tíðind a-

skriv í allar miðlar, og fleiri myndir frá virkseminum seinastu 40 

árini vórðu lagdar út á heimasíðuna www.parasport.fo

Í oktober var ein glotti í koronatilburðunum, og avgjørt var at 

bjóða nøkrum gestum til hátíðarhald á Hafnia 30. oktobur. Í 

mesta lagi 50 fólk kundu savnast, og tó tað var nógv færri enn 

ætlað, bleiv løtan hátíðarlig.

ÍSF brúkti høvið at geva formanninum í Parasport seinastu 40 

árini, Egga Jensen, heiðurskrossin, ið er hægsta viðurkenning 

innan ítrótt í Føroyum.

Javnstøða
Full javnstøða er í nevndini 50/50.

Hóast covid-19 legði fótonglar fyri nógvum ætlanum, varð kortini nógv 
virksemi hjá Parasport Føroyum í 2020. So skjótt tilmælini loyvdu tí, varð 
koyrt á við fleiri ymsum ítróttargreinum - og nógvum ymsum virksemi.
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Framtíðin
2020 byrjaði væl við slóbrótandi avtalu við miðnám á Kambs-

dali, har næmingar á serbreytini nú kunnu venja frælsan ítrótt í 

skúlatíðini við venjara frá Parasport.

Fleiri næmingar meldaðu seg til átakið beinanvegin, og eru 

onkrir sera spennandi rennarar partur av hesum.

Hetta átakið heldur fram í 2021.

20. apríl 2020 var ársaðalfundur og nevndarval. Nýggjur í 

nevndini er Hans Karl Højgaard, ið kom inn fyri Una Rasmuss-

en. Nevndin skipaði seg við Egga Jensen sum formanni, Petur 

Eliasi Petersen sum næstformanni og kassameistara, Tóru 

Norðgerð sum skrivara og Annu Gaardlykke og Hans Karl Høj-

gaard sum nevndarlimum.

Í septembur skipaði Parasport fyri venjaraskeiði - til venjing av 

fólki við menningartarni. 18 luttakarar úr øllum landinum luttóku, 

og afturmeldingarnar vóru sera góðar. Avgjørt er at skipa fyri 

einum líknandi skeiði fyri námsfrøðingum aftur í 2021.

Eisini fegnast vit um, at Lions Vágar og Lions Tórshavn 

stuðlaðu Parasport við einum ítróttakoyristóli og einari hond-

súkklu, sum ger, at vit nú hava fleiri møguleikar at vísa nýggjum 

íðkarum á.

Nevndarformaður:
Petur Elias Petersen

Nevndarlimir:
Tóra Norðgerð, næstforkvinna
Hans Karl Højgaard, skrivari
Anna Gaardlykke, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
Tróndur Ravnsfjall

Feløg og limatøl:
Smæran     40
Svanur     120
Ljósið/ loppurnar  10
Reysti     4
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Judo
Judo Føroyar / judo@judo.fo / Tel 216586 / www.judo.fo

Vit hava sjey judofeløg í Føroyum, harav seks eru virkin. Tey 

hava øll havt framgongd, serliga millum børnini. Tíverri hevur 

felagið á Sandi ikki verið virkið seinasta árið, men vit hava vónir 

um, at tað fer at bera til at kveikja lív í felagið aftur.

Kappingar í Føroyum
FM fyri børn - einstaklingar

Grand Prix kapping

FM fyri vaksin - einstaklingar

Sunda Judofelag og Havnar Judofelag hava havt sínar opnu 

kappingar

Vanligu kappingarnar hildu fram í vetur, bæði Grand Prix, FM 

fyri børn og serligu kappingarnar, sum Sunda- og Havnar Judo-

felag skipa fyri. 

Felags FM-tiltakið fyri judo, borðtennis og badminton, sum 

vanliga er stutt eftir páskir, bleiv av ongum í fjør orsakað av 

korona. Borðtennis og badminton avlýstu sínar FM-kappingar, 

men vit útsettu í fyrsta lagi judokappingina til september. Tá bar 

tó heldur ikki til at hava kappingina, m.a. tí at steðgurin hevði 

verið so langur, so vit útsettu enn eina ferð. Kappingin varð løgd 

millum jól og nýggjár, eisini tí, at tá vóru luttakarar, sum búgva 

uttanlands, kanska komnir heim í feriu. Tað eydnaðist okkum at 

hava kappingina 30. desember, og hon gekk væl.

Stóra summarlegan, sum var í Klaksvík á fyrsta sinni í 2018, var, 

sum so nógv annað, avlýst í 2020 - og hon verður heldur ikki í 

2021. Vit fara seinni í ár at taka saman um hetta tiltakið og gera 

okkum greitt, hvussu farast skal fram komandi árini. 

Stóra tilgongdin til judo merkist annars aftur í stóru luttøkuni til 

kappingarnar. Vit hava havt kappingar við umleið 100 luttakar-

um, og tað hevur givið okkum avbjóðingar at greiða kappingina 

so skjótt sum gjørligt, so bíðitíðin hjá teimum luttakandi ikki 

verður ov long.

Men hetta eru avbjóðingar, sum vit fegin taka á okkum og fara 

at loysa á besta hátt.

Ein máti at greiða hesar kappingarnar er at hava fleiri máttur, 

har kappast verður samstundis. Ein annar máti er at leggja 

stóru kappingarnar yvir tveir dagar.

Kappingar uttanlands
Reykjavík International Games.

Landsliðsarbeiðið hevur fyri so vítt ligið stilt hetta seinasta árið, 

men tað má takast upp aftur, so skjótt, sum møguleikarnir aftur 

eru til at fara út at kappast. Hetta er sera mennandi fyri tey 

íðkandi.

Framtíðarætlanir
Judo Føroyar hevur samstarv við Svenska Judosambandið um 

venjaraútbúgvingar og Danska Judosambandið um dómaraút-

búgvingar. Seinasta árið hava hesar útbúgvingar tó ligið í dvala, 

men ætlanin er at seta ferð á útbúgvingarnar aftur, so skjótt 

sum samfeløgini lata upp aftur, vónandi í heyst. Hugsað verður 

fyrst og fremst um venjara- og dómaraútbúgvingar, men eisini á 

øðrum økjum er neyðugt at menna okkum. M.a. fara vit at seta 

fokus á at útbúgva hjálparfólk eisini, tí vaksandi talið av íðkandi 

ger tað meira krevjandi at fyriskipa kappingarnar, bæði tilrættis-

legging og dystirnar, so okkum nýtist fleiri hjálparfólk. 

Fleiri av feløgunum hava seinnu árini fingið nýggjar judomátt-

ur, og vónir eru um, at enn fleiri fara at fáa komandi tíðina. Her 

hava kommunurnar spælt ein týðandi leiklut, og tað eru vit sera 

fegin um. Onki er tó at ivast í, at fyri at verulig framgongd skal 

koma verður neyðugt, at feløgini fáa egin høli, tí tað økir so 

ómetaliga nógv um møguleikarnar fyri venjing og felagsarbeiði 

sum heild. 

ÍSF hevur í ár tikið stig til eitt nýtt tiltak: Føroyaleikir. Hesir vera í 

døgunum 8. til 11. juli, og Judo Føroyar hevur bjóðað útlendsk-

um luttakarum við, í ár tó bara frá Íslandi og Danmark orsakað 

av korona. Vónandi fara hesir leikir at hepnast væl, og sum vit 

skilja, er ætlanin framyvir at hava hesar leikir annað hvørt ár, 

tey árini, tá Oyggjaleikirnir ikki eru, og hetta eru vit sera spent 

uppá. Fyribils svar frá Danmark og Íslandi benda á, at sera 

stórur áhugi er fyri at koma til Føroya at kappast, so her eru 

góðir møguleikar at skipa eitt gott altjóða tiltak framyvir.

Javnstøða
Judo Føroyar broytti í 2019 lóg sambandsins soleiðis, at javn-

støða skal vera í nevndini. Sostatt skulu vera 2-3 menn og 2-3 

kvinnur (íalt 5) í nevndini, og teir tveir eykalimirnir skulu vera 

ein av hvørjum kyni. Hetta halda vit fast við, hóast ikki altíð er 

Seinasta árið hevur ikki á nakran hátt líkst øðrum árum hjá Judo Føroyar, 
síðani sersambandið varð stovnað fyri 40 árum síðani. Tað er sjálvandi 
korona farsóttin, ið hevur sett dagsskránna. Kortini kunnu vit staðfesta, 
at at  judo er í stórum vøkstri. Serliga er framgongdin stór millum børnini. 
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so lætt at fáa kvinnuligu nevndarlimirnar. Av íðkandi hava vit 

seinastu árini havt umleið 28% kvinnur/gentur, meðan restin er 

av kallkyni. Vit arbeiða áhaldandi við at økja talið av íðkandi, og 

her hugsa vit eisini um at økja kvinnusíðuna enn meira, tí judo 

er ein ítróttur, har bæði kvinnur og menn kunnu íðka. Í løtuni eru 

26,7% av okkara íðkandi kvinnur/gentur, men vit arbeiða upp á 

at fáa hendan prosentpartin upp.

Feløg og limatøl
Havnar Judofelag     55

Sunda Judofelag     47

Skálafjarðar Judo  36

Klaksvíkar Judofelag    63

Vága Judofelag     35

Suðuroyar Judo     22

Sandoyar Judofelag     -

Nevndarformaður:
Sofus Debes Johannesen

Nevndarlimir:
Hansa M. Glerfoss, næstforkvinna
Petur Sigurð Johannesen, skrivari
Marit J. Magnussen, nevndarlimur
Sigmundur Johansen, nevndarlimur
Kristianna Solberg á Túgvu, eykalimur
Hendrik Johannesen, eykalimur
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Hondbóltur
Hondbóltssamband Føroya / hsf@hsf.fo / Tel 231982 / www.hsf.fo

Korona hevði við sær, at eingir FM-vinnarar vóru hjá teimum vaksnu árið 19/20, men 
hinvegin fingu vit góð altjóða úrslit, ein frálíkan steypadag og eina framúr summar-
kapping, ið eisini vann heiður frá ÍSF. 

Kappingar 19/20
Hondbóltsárið 2020 var nógv merkt av koronafarsóttini. Eingir 

føroyameistarar vóru funnir hjá kvinnum og monnum og størsti 

partur av altjóða dystum og kappingum vóru útsett. Í januar 

vann Føroyar sín fyrsta HM-undankappingardyst, tá menninir 

vunnu á Luksemborg á útivølli. Føroyar gjørdist nr. 3 av 4 liðum í 

HM-undankappini í Luksemborg. 

Í februar var stora steypavikuskiftið í Høllini á Hálsi, har heili 

12 finalur vóru leiktar, og stór sum smá stríddust um gull í 520 

minuttir samanlagt. H71 gjørdist steypavinnari hjá bæði kvinn-

um og monnum. 

Landskappingin hjá monnum og kvinnum var avlýst vegna ko-

rona, men vinnarar vóru funnir í ungdómsdeildunum við at gera 

kappingina upp eftir stigum vunnin pr. dyst. 

Tá landskappingin hjá monnum og kvinnum var avlýst, skip-

aði HSF fyri einari summarkapping í juli mánaði, har nøkur av 

føroysku feløgunum, U-landslið og úrvalslið luttóku. Fleiri enn 

500 ung og børn luttóku í summarkappingini »Faroe Islands 

Handball Cup«, sum varð hildin í august mánaði í Marghøllini í 

Vági. 

Í august skipaði HSF fyri landsdystum millum U16- og U18-

kvinnulandsliðini hjá Føroyum og Íslandi í Havn. Talan gjørdist 

í um fýra góðar landsdystir, har Føroyar vunnu ein og Ísland 

tríggjar. 

Annað virksemi
Umframt kappingarvirksemi hevur HSF havt fleiri skeið í 2020. 

Her kann nevnast skeið fyri fysioterapeutar, kvinnuligar vengur, 

dómaraskeið og verkætlan við høgum leikarum. 

Í desember seta feløgini og HSF á stovn stroymingportal 

nevndur live.hsf.fo, har allir dystir í fremstu deildunum kunnu 

stroymast. 

HSF fegnast um gongdina og kann við gleði staðfesta, at 

metnógv spæla hondbólt í Føroyum í 2020. Til landskappingina 

2020-21 eru 196 lið meldað til, harav 99 eru kvinnulið og 97 

manslið.

Tann 19. apríl fylti HSF 40 ár. Vegna korona var einki hátíðar-

hald, men HSF lat ein film framleiða, sum lýsti søgu og nú-

verandi virksemi sambandsins.

Framtíðin
HSF arbeiðir áhaldandi við at menna føroyskan hondbólt á fleiri 

mótum. Eitt av aðalmálunum er, at Føroyar skulu luttaka í einum 

EM- ella HM-endaspæli innan 5 ár. Fyri at røkka hesum máli-

num leggur HSF nógv fyri at menna dygdargóðar leikarar, sum 

kunnu standa seg í altjóða dystum, saman við feløgunum. 

HSF arbeiðir áhaldandi við at tryggja virksemið fíggjarliga sam-

an við myndugleikum, stuðlum og okkara egna virksemi. 

HSF ynskir hartil at menna samleikan hjá hondbóltinum í 

Føroyum, at menna dygdargóðar nútímans loysnir, sum kunnu 

virka fyri at breiða hondbóltin út og styrkja um umsitingina hjá 

feløgunum og sambandinum sjálvum. 

Hartil ynskir HSF at virka fyri, at ein altjóða høll verður bygd í 

Føroyum, soleiðis at vit framyvir kunnu hýsa altjóða dystum og 

kappingum undir góðum og nútímans umstøðum.

Javnstøða
Tað vóru kvinnur, sum í 1929 byrjaðu at spæla hondbólt í 

Føroyum og hevur umboðanin millum kynini verið rættiliga 

jøvn seinastu árini. Við tilmeldingarfreistina til landskappingina 

í august 2020 vóru 99 lið meldað til á kvinnusíðuni og 97 á 

manssíðuni. 

13 hondbóltsfeløg eru í Føroyum. Átta teirra hava forkvinnu og 

kvinnur hava størri umboðan í nevndararbeiðinum. Hinvegin eru 

væl fleiri menn venjarar úti feløgunum. HSF arbeiðir støðugt við 

at útjavna tey øki, har ójavnvág er í kynsbýtinum, t.d. at fáa fleiri 

menn uppí nevndararbeiðið og fleiri kvinnuligar venjarar. HSF 

virkar eftir, at kvinnur og menn skulu hava neyvt somu fortreytir 

bæði í heimligu kappingunum og á landsliðum.

Kappingar
Í Føroyum:

Landskappingin

Steypakappingin

Summarkappingin

Uttanlands:

HM-undankapping hjá monnum januar í Luksemborg

Feløg
H71, Neistin, Kyndil, VB, ÍA ,SÍF/Søljan, VÍF, KÍF, Stjørnan, 

Team Klaksvík, Tjaldur, StÍF, EB

Íalt 2600 íðkarar.



Nevndarforkvinna:
Gunn Ellefsen

Nevndarlimir:
Jógvan Emil Nielsen, næstformaður
Oyvindur Brimnes, nevndarlimur
Djóni Højgaard, nevndarlimur
Andrea Heindriksdóttir, nevndarlimur
Birgir Kass, varalimur
Heini Ellingsgaard, varalimur

Aðrar nevndir:
Kappingarnevnd:    
Inga Dahl, forkvinna
Beinta Bendix Laursen, nevndarlimur
Jákup Dam, nevndarlimur

Menningar- og úrvalsnevndin:    
Oyvindur Brimnes, formaður
Djóni højgaard, nevndarlimur

Anna Dam, nevndarlimur
Gilli Wardum, nevndarlimur
Birita Mortansdóttir, nevndarlimur
Hans Andreas Dahl, nevndarlimur

Aganevnd :   
Jens Andrias Vinther, formaður
Niels Winther, nevndarlimur
Hartvig Joensen, nevndarlimur

Dómsnevnd:    
Súsanna Leo, forkvinna
Kristian Johansen, nevndarlimur
Margrið Weihe, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
Skrivstovan:
Ári Rouch
Hallur Danielsen
Mark Lausen-Marcher
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Fimleikur
Føroya Fimleikasamband / fimleikur@fimleikur.fo / www.fimleikur.fo

Stóra menningin, sum hevur eyðkent føroyskan fimleik seinastu árini, heldur fram, 
og greið mál eru sett fyri bæði amboðsfimleik, estetiskan fimleik og breiddarfimleik. 
Eisini gongur væl við at menna dómarar.

Kappingar 19/20
Sum hjá flestu øðrum ítróttargreinum hevur korona eisini 

ávirkað fimleikin seinasta árið. Hetta hevur eisini gjørt, at nakað 

av ætlaða virkseminum mátta avlýsast, og hetta hevur verið 

sera keðiligt hjá fimleikarunum. Tó hevur hevur Fimleikasam-

bandið roynt at gjørt alt fyri at hava so nógv virksemi sum gjør-

ligt, og síðani síðsta heyst hava verið 10 kappingar av ymiskum 

slag.

Kappingar uttanlands
Serliga hevur korona ávirkað alt uttanlandsvirksemið, soleiðis at 

ongar kappingar hava verið uttanlands. 

Tíverri gjørdi korona eisini, at einki Fimleikagalla varð í fjør, og 

ikki bar til hjá Fimleikasambandinum at hátíðarhalda 40 ára 

føðingardagin. Tað ringasta er tó, at tað hevur verið nakað av 

fráfalli av fimleikarum og venjarum seinasta árið.

Føroyska landsliðið í amboðsfimleiki kann enn ikki luttaka í 

altjóða kappingum so sum EM, FM og Olympisku leikunum, 

men arbeitt verður við at fáa altjóða limaskap, og serligt fokus 

er aftur sett á hetta í 2021. Løtan er góð, tí Føroyar hava nú 

góðar fimleikarar, sum klára seg væl uttanlands. Millum annað 

hava føroyskir fimleikarar í 2020 luttikið í DM, og hava vunnið 

gullheiður har. Hóast Føroyar ikki kunnu luttaka í altjóða kapp-

ingum, forðar hetta ikki okkara bestu fimleikarum. Astrið N. 

Breckmann, Aron D. Jacobsen og Rani A. Dalsgarð hava gjørt 

tað bragd at luttaka í EM 2021 í Sveits. Hetta kunnu tey gera, 

tí tey hava megnað at sleppa á danska landsliðið í amboðsfim-

leiki. Tað, sum ger hetta møguligt, umframt ótrúligi stríðsviljin 

hjá fimleikarunum, er, at føroyska landsliðið hevur venjarar á 

høgum altjóða støði.

Estetiski fimleikurin framvegis á høgum 
støði
Hóast truplar umstøður hevur estetiski fimleikurin megnað at 

halda høga støðið. Ongar kappingar hava verið uttanlands, men 

nøkur lið hava luttikið í online kappingum og hava eisini klárað 

seg væl har. Føroya Fimleikasamband hevur eisini stuðlað 

estetiska fimleikinum fíggjarliga, og fleiri av liðunum hava fingið 

nýggjar seriur úr Finnlandi. 

Menning er eisini farin fram í dómarahópinum. Fleiri online 

dómaraskeið hava verið, og nú eru 11 dómarar, harav tríggir eru 

altjóða dómarar.

Breidd og elita
Breiddarfimleikurin er grundarlagið undir øllum fimleikinum, og 

Føroya Fimleikasamband hevur leingi ætlað at seta meira fokus 

á, at øll kunnu og eiga at gera fimleik, ung sum gomul og veik 

sum sterk. Tí varð í fjør farið undir undir verkætlanina »Fimleikur 

fyri øll«. Hetta var eitt átak, har sjóneykan varð sett á møgu-

leikan at gera fimleik heima við hús. 

Í hesum viðfangi fekk Føroya Fimleikasamband framleitt eina 

røð av filmsbrotum til sosialu miðlarnar, har ymiskar venjing-

ar vórðu vístar. Endamálið var at fáa fólk at røra seg meira í 

gerandisdegnum. Undirtøkan var sera góð og hóskaði serliga 

væl til eitt tíðarskeið, sum var merkt av, at fólk vóru nógv heima 

orsakað av koronu. Hugskotið var somikið áhugavert og øðrvísi, 

at tað varð innstillað sum ársins ítróttaátak á Ítróttafagnaðinum 

2020.

Í mun til elituna sæst, at amboðsfimleikurin er á høgum støði í 

løtuni. TIl dømis hvussu úrvalspengarnir hjá ÍSF verða deildir út. 

Fyri 2021 eru tað ikki færri enn 6 amboðsfimleikarar, sum havi 

fingið játtað stuðul til teirra fimleikavirksemi.

Átøk frameftir
Á aðalfundinum í juni 2020 takkaði Gunn Reginsdóttir Her-

mansen fyri seg sum forkvinna, og nýggjur formaður bleiv 

Eyðun Mørkøre. Eisini komu Heri Sigurd Lamhauge og Frida 

Poulsen í nevndina. 

At umsita eitt stórt ítróttasersamband krevur nógv, og í 2020 

gjørdi Fimleikasambandið eina royndarverkætlan við at seta ein 

skrivara. Hetta eydnaðist væl, og á heysti 2020 varð Hjørdis 

Árnadóttir sett í fast starv sum skrivari 10 tímar um vikuna.

Nevndin hevur sett sær høg mál, og í løtuni verður arbeitt við at 

gera menningarætlanir fyri amboðsfimleik, estetiskan fimleik og 

breiddarfimleik. 

Í summar fer Fimleikasambandið eisini at koma við nýggjari 

heimasíðu.

Føroya Fimleikasamband fegnast almikið um, at Klaksvíkar 

Kommuna nú tykist raðfesta og skunda undir eina fimleikahøll 

til allar fimleikararnar í Norðoyggjum. Tað eru bert tvær veruligar 

fimleikahallir í Føroyum, og karmarnir eru sera treingir, serliga í 

Havnini.
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Nevndarformaður:
Eyðun Mørkøre

Nevndarlimir:
Ásvør Lognberg, næstformaður:    
Ábyrgd av breiddarfimleiki
Tinna Johansen: 
Ábyrgd av estiskum fimleiki
Heri Sigurd Lamhauge: 
Ábyrgd av amboðsfimleiki
Frida Poulsen, nevndarlimur

Aðrar nevndir:
Landsliðið í amboð: Eydna Eivindardóttir 
Danielsen, samskipari

Lønt starvsfólk:
Hjørdis Árnadóttir, skrivari

Feløg og limatøl:
Havnar Fimleikafelag     1003

Fimleikafelagið Ljósið     250

Fimleikafelagið Støkk     761

Fimleikafelagið FLOG     152

Klaksvíkar Fimleikafelag     250

Tvøroyra Fimleikafelag     200

Sandoyar Fimleikafelag     45

Javnstøða
Á síðsta aðalfundi í juni 2020 lagaði tað seg soleiðis, at nevnd-

in, sum bert hevði kvinnuligar nevndarlimir, nú hevur 3 kvinnur 

og 2 menn. Annars er javnstøða ikki eitt evni, sum Fimleikasam-

bandið hevur følt tørv á at arbeiða nógv við seinasta árið.

Kappingar
Í Føroyum:

04. nov. 2020      Góðkenningardagur í Bylgjuni. Amboð

28. nov. 2020      Liðkapping í Fimi. Amboð

23. jan. 2021      Góðkennigardagur í Bylgjuni. Amboð

19. jan. 2021      1. steypakappinga í høllini á Hálsi. Estetiskt

13. feb. 2021      1. steypakapping í Bylgjuni. Amboð

14. feb. 2021      2. steypakapping í Bylgjuni. Amboð

06. mars 2021      2. steypakapping í Bylgjuni. Estetiskt

01. mai 2021      Góðkenningardagur í Fimi. Amboð

15.-16. mai 2021 FM í Fimi. Amboð

08.-09. mai      FM í høllini á Hálsi. Estetiskt



34 ÁRSFRÁGREIÐING 2020-2021

Frælsur ítróttur
Frælsur Ítróttur Føroya / athletics@athletics.fo / Tel 221226  / www.fif.fo

Árið innan frælsa ítróttin var, sum vera man, ávirkað av koronu - tó ikki so nógv, 
at einki virksemi var. Íalt høvdu vit 21 kappingardagar her heima umframt aðrar 
smærri kappingar kring landið. 

Kappingar í Føroyum
Betri vetrarkappingin varð stytt, eftirsum seinastu umførini lógu 

beint, tá korona kom til Føroya. 

Tá alt sá svartast út í mars-apríl, hevði stóri eftirspurningurin 

eftir tiltøkum við sær, at vit loftaðu hugskotum uttan úr heimi 

og royndu okkum við tykisrenning - virtuellari renning - har fólk 

runnu sjálv ella í smærri bólkum og so skrásettu tíðina hjá sær 

á netinum. Stroymað var frá tiltakinum, og í stroymingini varð 

ringt til og facetimað við fólk, sum vóru úti og runnu - bæði í 

Føroyum - á vegum kring landið og í føroysku náttúruni - og 

uttanlands. 

Longu í mai fóru vit tó í gongd við kappingarvirksemið aftur 

- við stórkappingum á breyt. Tó vóru atlit tikin til frástøðu og 

reinføri, eins og mannagongdir í samband við kappingar vóru 

gjørdar í samstarvi við Koronaráðgevingina. 

Sum heild bar til hjá okkum at hava flestu kappingartiltøkini 

her heima, hóast summi vórðu forskotin í mun til upprunaligu 

skránna. Vanligu FM kappingarnar vórðu hildnar - á breyt fyri 

ung og vaksin, í lendisrenning og á vegi á 10 km og hálvmara-

thonteinunum. 

Tó bar ikki til at hava FM í Marathon í 2020, eftirsum hetta er 

partur av Atlantic Airways Tórshavn Marathon, sum er eitt sera 

stórt tiltak, og tí ikki lýkur korona-tilmælini. 

Kappingar uttanlands
Landsliðsarbeiðið var nógv minni í vavi enn ætlað. Kappingar 

uttanlands vórðu yvirhøvur avlýstar. Hetta rakti serliga ungu 

alv arnar, ið kappast á breyt, sum ikki sluppu uttanlands at 

royna seg. 

Tó høvdu vit íðkarar við til donsku meistaraheitini bæði fyri 

vaks in og ung og bæði innandura og uttandura. Landsliðið 

royndi í staðin at savnast her í Føroyum á venjingarlegum í 

heystferiuni og í jólaferiuni. Arbeitt varð við einum bruttohópi, 

sum var nógv størri enn hópurin, sum vanliga fer avstað við 

landsliðinum. Endamálið við hesum var at birta ein neista hjá 

enn fleiri ungum at venja miðvíst. 

Framtíðin
Av øðrum virksemi í 2020 kann serliga nevnast venjaraskeið í 

november. Hetta var fyri venjarar hjá yngsta bólkinum av børn-

um, og í 2021-22 er ætlanin at skipa fyri fleiri venjaraskeiðum 

- fyri venjarar hjá eldru aldursbólkunum.

Eisini er ætlanin at skipa fyri dómaraskeiði á breyt, hetta er tó 

treytað av, at til ber at fáa undirvísarar uttanífrá.

Arbeitt verður víðari við brutto-landsliðshópinum - við sam-

lingum her heima og vónandi við einari úttøku til VU-Spelen í 

Svøríki í summar. Um landsliðið ikki hevur møguleika at kappast 

uttanlands í summar, er ætlanin at gera ein venjingarlegu uttan-

lands í heyst - hetta fyri at halda motivatiónini uppi.

FÍF setti eisini ein samskipara í 2020, og hevur hon tikið tøk 

bæði viðvíkjandi at samskipa landsliðsarbeiðið, at framleiða 

tilfar til sosialu miðlarnar og annars í dagliga virkseminum í 

sambandinum.

Javnstøða
Frælsur Ítróttur Føroya hevur javnstøðu í øllum kappingum 

og tiltøkum innan frælsan ítrótti. Tað verður kappast í júst 

somu greinum hjá kvinnum og monnum og við somu vinn-

ing  um. Í nevndunum í sersambandinum er eisini javnstøða. 

Starvsnevnd in telur 3 kvinnur og 2 menn. Kappingarnevndin 

telur 3 kvinnur og ein mann. Dómsnevndin telur 3 menn. Sam-

skiparin hjá sambandinum er kvinna.

Nevndarformaður:
Sølvi Reinert Hansen

Nevndarlimir:
Rigmor Napoleonsdóttir Arge, næstfokvinna
Guttorm Sørensen, peningarøkil
Gunnvá Wardum, skrivari

Aðrar nevndir:
Kappingarnevnd:    
Gunnvá Wardum, forkvinna
Rógvi Johansen     
Birna Abrahamsen     
Óluvá Hvannastein  
   
Dómsnevnd:    
Arnfinn Johannesen, formaður
Eyðun Jakobsen     
Andreas Josephsen
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Kappingar
Í Føroyum:

11.01.20     Skechers Nýggjárshálvmarathon í Funningsfirði

25.01.20     Betri VK4 í Sørvági

08.02.20     FM í lendisrenning (Betri VK5) í Hoydølum

08.03.20     Betri VK7 í Vági

11.04.20     Tykisrenning

09.05.20     1. Betri Stórkapping á Tórsbreyt

23.05.20     2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt

06.06.20     Føroya Bjór Renningin á Norðoyarstevnu í Klaksvík

07.06.20     Føroyar renna - tykisrenning

13.06.20     3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt

11.07.20     FM í 10 km í Runavík

27.07.20     Ólavsøkurennignin í Havn

01.08.20     FM í hálvmarathon í Klaksvík

22.08.20     FM á breyt fyri vaksin á Tórsbreyt

23.08.20     FM á breyt fyri vaksin á Tórsbreyt

04.09.20     FM á breyt fyri ung á Tórsbreyt

05.09.20     FM á breyt fyri ung á Tórsbreyt

06.09.20     FM á breyt fyri ung á Tórsbreyt

07.11.20     Betri VK1 á Toftum

28.11.20     Betri VK2 við Kerjar

05.12.20     Betri VK3 í Kollafirði

Uttanlands:

22.02.20     DM á breyt innandura

23.02.20     DM á breyt innandura

29.02.20     DM á breyt innandura fyri ung

01.03.20     DM á breyt innandura fyri ung

15.08.20     DM á breyt uttandura

16.08.20     DM á breyt uttandura

12.09.20     DM á breyt uttandura fyri ung

13.09.20     DM á breyt uttandura fyri ung
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Fótbóltur
Fótbóltssamband Føroya / fsf@fsf.fo / Tel 351979  / www.fsf.fo 

Kappingar í Føroyum
Júst sum landskappingin skuldi byrja fyrst í mars mánaði, byrj-

aði korona at spøkja. Alt samfelagið bleiv meir ella minni latið 

aftur á Grækarismessu, og hetta fekk eisini fylgjur fyri fótbólts-

kappingarnar, sum skuldu fara í gongd. 

Áðrenn vit vistu av, lá bólturin stillur kring allan heimin. Hóast 

álvarsomu støðuna fullu vit ikki í fátt, men fyrireikaðu okkum til, 

at heimsins besta spæl aftur kundi byrja.

Tá komið var út í mánaðaskiftið mai-juni, vóru allar deildir í 

gongd. Føroyskur fótbóltur kom av álvara á bredd an kring 

heimin hesa tíðina - og m.a. keypti norska sjónvarps støðin TV2.

NO rættindi at senda dystir frá Betri deildini hjá monnum.

Vit kunnu í dag fegnast um, at tað eydnaðist okkum at gjøg  n-

umføra allar tær heimligu lands- og steypakappingarnar - bert 

við nøkrum stuttum steðgum. Punktum bleiv sett við løgmans-

finaluni á Tórsvølli leygardagin 5.des 2020.

Kappingar uttanlands
FSF setti Håkan Ericson sum nýggjan A-landsliðsvenjara hjá 

monnum at byrja 1. januar 2020. Fyrstu tveir mánaðirnar bleiv 

eitt sterkt toymi sett at arbeiða saman við honum, men best 

sum farast skuldi til verka, kom korona og spilti spælið. Venjing-

ardystirnir í mars og juni blivu útsettir, og landsliðið kom ikki í 

gongd fyrr enn í september mánaði.

Kappingin royndist tó væl og Føroyar vunnu bólkin í Nations 

League D. Tað hevur við sær, at vit flyta upp í bólk C í næstu 

Nations League kapping.

Kvinnulandsliðið spældi sínar seinastu dystir i undankappingini í 

heyst, men dysturin móti Norra bleiv avlýstur vegna Korona.

Dysturin hjá A-landsliðnum við kvinnum móti Norðurírlandi var 

ikki bert hin seinasti í hesari undankappingini. Hetta var eisini 

seinasti dysturin hjá John Petersen sum høvuðsvenjara á lands-

liðnum. 

2020 var eisini árið, har øll segl vórðu sett til at fyrireika U17 

gentuliðið til EM endaspælið á heimavølli í 2021, men í des  em-

b  er 2020 tók UEFA endaliga avgerð um at avlýsa kapping ina. 

Vit ynskja at takka leikarum, venjarum, leiðarum o.ø fyri alla 

orku, sum tey hava lagt í fyrireikingina.

2020 bleiv tíksil árið, har ungdómslandsliðini ikki fingu nakrar 

kappingar, men kortini bleiv vant rímuliga nógv  í mun til um-

støðurnar.

Annað
Árið 2020 hevur verið avbjóðandi fíggjarliga. Inntøkurnar hjá 

FSF eru minkaðar fleiri milliónir krónur vegna korona. Lukkutíð 

er partur tó komin innaftur við Koronastuðli frá FIFA og UEFA. 

Tað hevur hartil verið sera kostnaðarmikið at avgreiða lands-

dyst irnar hjá monnum og kvinnum - umframt U21.

Framtíðarætlanir
Fótbóltssambandið gjørdi í 2017 langtíðarætlan fyri menning 

av felagsskapinum árini fram til 2021. Strategiin er kumpassið, 

sum nevnd og umsiting hava navigerað eftir seinastu árini. 

Flestu av málunum í ætlanini eru nádd, nú vit eru komin til 

endan á tíðarskeiðinum.

Seinasta menningarætlan var eitt fýra ára skeið, men avgjørt er, 

at nýggja menningarætlanin verður eitt fimm ára skeið - fram til 

2026- so hon næstu ferð ikki fellur saman við forsetavalinum.

Nýggja menningarætlanin er gjørd í tøttum samstarvi við UEFA, 

og leiðslan í FSF hevur havt regluligar teams-fundir við umboð 

frá UEFA og teirra eksternu ráðgevar.

Hartil hevur UEFA eisini fingið egna menningarætlan og  ynski-

ligt er, at okkara menningarætlan avspeglar hana í ein mun.

Næsta málið er, at øll feløgini fara at arbeiða við egnari menn-

ingarætlan.

Menningarætlanin 2021-2026 bleiv samtykt á aðalfundinum 

2021, og er at finna á heimasíðuni fsf.fo

Javnstøða
FSF bjóðar gentum/dreingjum og monnum/kvinnum somu 

tilboð. Hartil er starvsfólk sett til at taka sær av gentum/kvinn-

um burturav, umframt fulltíðar landsliðsvenjara hjá kvinnum fyri 

fyrstu ferð.

Kappingar
Í Føroyum:

Landskappingarnar og Steypakappingarnar 2020

Landsdystir hjá monnum og kvinnum umframt U21 menn

Uttanlands:

Landskappingarnar og Steypakappingarnar 2020

Landsdystir hjá monnum og kvinnum umframt U21 menn

Fótbólturin lá stillur í góðar tveir mánaðir í 2020 orsakað av koronu. Men vit 
vóru eitt tað fyrsta landið í heiminum at seta ferð á bóltin aftur, tá fótbólts-
kappingin í Betri deildini hjá monnum byrjaði aftur fyrst í mai mánaði.
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Feløg og limatøl
07 Vestur

Argja Bóltfelag, AB

Bóltfelagið 1936, B36

Bóltfelagið 1968, B68

Bóltfelagið 1971, B71

EB/Streymur

FC Hoyvík

FC Suðuroy

Havnar Bóltfelag, HB

Ítróttarfelag Fuglafjarðar, ÍF

Klaksvíkar Ítróttarfelag, KÍ

Miðvágs Bóltfelag, MB

Nes Sóknar Ítróttarfelag, NSÍ

Royn

Skála

Tvøroyar Ítróttarfelag, TB

Undrið FF

Víkingur

Forseti:
Christian F. Andreasen

Nevndarlimir:
Róin Schrøter, Varaforseti
Anja Rein, Nevndarlimur
Fróði Danielsen, Nevndarlimur
Jógvan Páll Joensen, Nevndarlimur
Kristmund Johannesen, Nevndarlimur
Fríðin Ziskason, Nevndarlimur
Rúni Herup Olsen, Nevndarlimur
Oddmar Selfoss, 1. varalimur
Kenneth Hovgaard, 2. varalimur

Aðrar nevndir:
Fíggjarnevnd
Kappingarnevnd
Ungdómsnevnd
Landsliðsnevnd
Lógarnevnd
Útbúgvingar- og Menningarnevnd
Grassrootsnevnd
Dómaranevnd
HatTricknevnd
Kvinnunevnd
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Flogbóltur
Flogbóltsamband Føroya / fbf@fbf.fo / Tel 218766 / www.fbf.fo

Kappingar í Føroyum
FBF hevði fult virksemi í januar og februar í 2020. Tað merkir, at 

allir okkara landskappingardystir, allar okkara steypakappingar 

og steypadystir, øll okkara tiltøk umframt sjálvar steypafinalur-

nar síðst í februar vórðu hildnar við fullum útblásningi.

Síðstu barnakappingarnar máttu avlýsast, og so fall alt saman 

fyrst í mars, tá ið korona kom hendavegin, og landið meira og 

minni fór í dvala 12. mars. 

Alt hetta hevði við sær, at vit fingu ikki avgreitt FM-finalurnar, 

sum ætlanin annars var. FM-vinnarar vórðu útnevndir eftir aktu-

ellu støðuni, tá ið kappingin endaði og fingu steyp og heiðurs-

merki samsvarandi tí. Ein stak óheppin støða, sum vónandi 

ongantíð kemur fyri aftur.

Tíbetur er kappingarárið 2020/21 lítið merkt av korona. Tilmeld-

ingarnar í øllum deildur hava verið góðar, dystirnir eru avgreiddir 

undir teimum ásetingum, sum myndugleikarnir hava sett okk-

um, og tað hevur fyri tað nógva gingið væl. 

Størstu avbjóðingarnar hava verið kappingarnar hjá teimum 

yngru, har tað vanliga savnast heilt nógv foreldur, systkin og 

vinir hjá teimum, sum leika. Hetta hevur verið ógvuliga av-

markað hetta kappingarárið og tað hevur gjørt, at kappingarnar 

hava ikki verið so stuttligar sum vanligt. Hugaligt var tað tí at 

síggja síðstu kappingina hjá teimum smáu leygardagin 20. mars 

har tað endiliga bar til at savna nógv fólk aftur undir skipaðum 

viðurskiftum. 

Meistaradeildirnar báðar hava gingið sera væl. Nógvir og 

spenn andi dystir á høgum støði. Hjá monnunum hava tað verið 

Mjølnir og ÍF, ið hava gingið undan, og hjá kvinnunum hava 

tað verið SÍ og Dráttur. Serliga SÍ hevur havt eitt framúr kapp-

ingarár. Hesi 4 liðini eru tey sterkastu í Føroyum júst nú, og 

spældu heilt 

framúr góðar og spennandi steypafinalur síðst í februar. Tveir 

5-settarar, har alt var givið frá øllum síðum. Alt samalt pakkað 

inn í bestu framleiðslu hjá KVF nakrantíð. Kanska tað besta av tí 

besta hjá FBF higartil. 

FM-finalurnar góvu okkum uppliving sum ongantíð áður. Eftir 

greiðar sigrar Skýrhósdag til SÍ og Mjølnir reistu Dráttur og ÍF 

seg alvorliga til seinnu finalurnar, og í báðum førum var neyðugt 

við gullsetti. Tað er ikki hent fyrr, og tað kunnu ganga nógv 

ár, til tað hendir aftur. Ein uppliving, ið ikki hevur sæð sín líka 

nakrantíð í føroyskum flogbólti.

Kappingar uttanlands
Øll altjóða tiltøk í 2020, sum annars ikki vóru so fá, vórðu fyrst 

útsett og so avlýst. Talan var um EM-kappingar fyri U19 í mai 

og oktober, NEVZA U17 og U19 í oktober og eina ætlaða kapp-

ing fyri A-landslið undir smátjóðunum. Alt var av ongum og enn 

er ógreitt, hvussu verður við fyriskipan í 2021.

Framtíðin
FBF hevur ætlanir um at seta í gongd eitt langsiktað landsliðs-

arbeiði, sum yvir 3-5 ár byggir upp vaksnu- og U-landsliðini til 

at kunna luttaka í kappingum á hægri stigið enn higartil.

Hetta eru framfýsnar ætlanir, sum kunnu gerast kostnaðar-

miklar yvir longri tíð, men mett verður, at hetta er neyðugt, um 

stigið á flogbóltinum sum heild skal hækka og bestu leikararnir 

skulu fáa hóskandi og hækkandi avbjóðingar. Í hesum ætlanum 

er enn sum áður viljin og hugurin at skipa fyri á heimavølli í 

Føroyum. Altjóða kappingar í Føroyum skulu vera regluliga, eins 

og tað hevur verið seinnu árini. 

Hetta hevur við sær, at úrvalsarbeiði og landsliðsarbeiði fer 

at byrja við yngri árgangum enn áður. Heilt niður í gentur og 

dreingir 12. 

Ein liður í hesum sama er at útbúgva venjarar. Tí verður næstu 

árini lagt nógv fyri á tí økinum. 

Sama við dómarum, so at tann parturin eisini kann fylgja við tí 

menning, ið vit síggja longu nú. 

FBF arbeiðir eisini við eini ætlan, har flogbólturin í størri mun 

skal gerast atgongiligur hjá øllum føroyingum. Fyri at náa hes-

um, er neyðugt, at miðlar í breiðum týdningi í størri mun fara at 

fáa áhuga fyri flogbólti, og miðla hann meiri enn higartil. 

Við tíðini fer hetta at gera tað meira áhugavert hjá børnum 

at byrja at leika flogbólt og harvið víðka um grundarlagið fyri 

ítróttin. Hartil fer hetta eisini við tíðini at víðka um fíggjarliga 

grundarlagið - bæði hjá feløgunum og hjá FBF. 

Grundarsteinurin í hesi ætlan er, at allir dystir í bestu deildunum 

komandi kappingarár skulu stroymast soleiðis, at teir gerast 

lætt atkomiligir hjá øllum, og at FBF veitir miðlunum eina hjálp-

andi hond til miðling av flogbóltshendingum annars.

FM-finalurnar í 2020 blivu forpurraðar, men afturfyri fingu flogbólts-
Føroyar í 2021 tær mest spennandi finalurnar nakrantíð við tveimum 
5-settarum og framleiðslu í serflokki



Nevndarformaður:
Magnus Tausen

Nevndarlimir:
Jónley Poulsen, næstforkvinna
Guðrun Joensen, skrivari
Winnie Simonsen, nevndarlimur
Peter Holm, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
Lena Hallgren, skrivstovan

Feløg og limatøl:
B71     65
Dráttur     91
Fleyr     217
ÍF     130
KÍF     80
Mjølnir     250
SÍ     100
TB     125
Ternan     120
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Borðtennis
Borðtennissamband Føroya / btsf.fo / btsf@btsf.fo /  Tel 283850

Kappingar 19/20
Sum hjá so mongum øðrum hevur korona-smittan ávirkað 

kapp ingarárið í føroyskum borðtennis í stóran mun. Venjingar 

og kappingar vórðu niðurlagdar í mars, og hetta setti meinbog-

ar fyri einum annars spennandi 2020, har farast skuldi til eitt nú 

Arctic Open og EM-undankapping.

Tó var nakað av hepni í óhepninum, tí Grand Prix-kapping ar-

árið, sum er tað stóra í føroyskum borðtennis við seks ymiskum 

kappingum gjøgnum árið, bleiv endaliga avgreitt fáar dagar 

áðrenn korona-smittan legði landið lamið.

Leikarar í øllum aldri og hjá báðum kynum náddu tískil at verða 

heiðrað sum Grand Prix-meistarar, og tað var hóast alt at fegn-

ast um.

So mikið langt var liðið út á kappingarárið, at tað einasta, ið var 

eftir á skránni, var FM, sum tíverri ikki varð spælt í árinum 2020.

Kappingar uttanlands
Føroyska landsliðið í borðtennis skuldi eftir ætlan spæla EM-

undankapping í apríl í 2020. Kvinnurnar skuldu spæla í Kosovo 

og menninir í Wales, men hesar kappingarnar vórðu útsettar 

fleiri ferðir vegna korona-smittuna, og tað er framvegis ógreitt 

hvar og nær EM verður spælt.

Tað hevur verið ein avbjóðing, at umleið helvtin av føroyska 

landsliðnum býr og spælir uttanlands, og strongu tilmælini hava 

gjørt tað trupult at savnast til venjingarlegur, men tíbetur hevur 

verið skipað fyri tveimum landsliðssamlingum í seinnu helvt av 

2020.

Landsliðið hevur sostatt hildið formin við líka og er til reiðar til 

komandi avjóðingar.

Ungdómslandslið
Føroyar hava ikki verið raktar av teimum strangastu tilmælu-

num, og hetta hava ungu leikararnir í Føroyum gagnnýtt. Tað 

gekk ikki long tíð, til ítróttahallirnar vórðu latnar uppaftur, og so 

var lagamanni at venja.

Hetta var ein møguleiki hjá føroysku leikarunum at taka seg 

fram á teir útlendsku, sum til samanberingar hava fingið vant 

sera lítið.

Føroyska ungdómslandsliðið hevur verið virkið nærum alla 

tíðina, og nakrar sera góðar venjingarlegur er tað blivið til í Havn 

og í Trongisvági.

Føroyska ungdómslandsliðið fer á venjingarlegu í Danmark um 

mánaðarskiftið juni-juli, og ætlanin er eisini at fara at kappast 

uttanlands í heyst. 

Ungu leikararnir hungra í løtuni eftir gularótum, sum hesum, og 

tað er gleðiligt, at teir nú vónandi skjótt aftur sleppa at kappast 

uttanlands.

Framtíðin
So hvørt, sum gerandisdagurin er farin at líkjast sær sjálvum 

aftur, er borðtennisskráin samsvarandi eisini blivin meiri spenn-

andi aftur, ið er til stóra eggjan fyri leikararnar.

Fyri framman eru eitt nú heimligu oyggjaleikirnir, EM-

undankapp ing og helst eisini onkur onnur kapping uttanlands, 

sum er í stoypiskeiðini.

Vit hava lært nógv av hesum tíðarskeiðnum, har vit øll vórðu 

noydd at steðga á, men eru nú tilreiðar at fara undir tær av-

bjóðingar og tey átøk, sum skulu bera ítróttir okkara enn longri 

fram á leið.

Framtíðarætlanirnar eru at halda fast við menning av ung-

dóminum og elituni, og í hesum sambandi eru landsliðssamling-

ar á skrá í summar umframt ein venjingarlega í Danmark, sum 

ungdómslandsliðið luttekur í. 

Borðtennissamband Føroya luttekur eisini á heimligu oyggja-

leik unum og fer til kappingar uttanlands, so sum EM-undan-

kapp ing. Ætlanir eru harumframt um at kveikja lív í nýggj feløg, 

og stig eru tikin til at skipa fyri venjing á Eiði í fyrstu syftu eina-

ferð um vikuna.

Javnstøða
Í Borðtennissambandi Føroya er ein natúrligur javnrættur og 

javn støða - hetta við góðum úrsliti, tí nógv nevndarfólk, venjarar 

og leikarar eru kvinnur – og síggja vit tað tískil sum óneyðugt at 

gera nakað í mun til hetta.

Hóast truplu umstøðurnar hava battini svingað næstan óávirkað 
í ár – munurin hevur verið, at tað ikki hevur borið til at kappast 
uttanlands, og at útisetar hava havt trupult við at koma heim til 
venjingarlegurnar.



Nevndarforkvinna:
Elinborg C. Mortensen

Nevndarlimir:
Fróði Fríðason Jensen, næstformaður
Wilhelm Nygaard, kassameistari
Pætur Albinus, skrivari

Kappingarnevnd:
Peter Hentze Niclasen, formaður
Vagnur Nolsøe, nevndarlimur
Kai Roest, nevndarlimur

Feløg og limatøl:
Borðtennisfelagið Tór    30
Tvøroyrar Borðtennisfelag    30
Bóltfelagið Royn
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Bogaskjóting
Bogaskjótisamband Føroya / bskf.fo / bskf@bskf.fo / Tel 228382

Kappingar 19/20
Vegna korona mistu vit nakrar av okkara kappingum í 2020.  

Serliga vóru tað FM-kappingarnar, sum blivu avlýstar, meðan 

kappingarnar uttandura blivu heilt lagdar til síðis.

Kappingar í Føroyum: 

Tó so - tá skjótingin byrjaði aftur í oktober 2020, megnaðu vit 

at halda allar kappingarnar, sum vóru lagdar í kalendaran fyri 

veturin 20/21. 

Kappingar uttanlands:

Nakrar kappingar vóru uttanlands, og tær gingu sum heild væl. 

Vit høvdu níggju skjúttar við til kapping í Íslandi í februar 2020, 

áðrenn koronu, og tey fingu sera góð úrslit. Tað vóru tríggir 

skjúttar úr Tambar, ein úr Ørvi og fimm úr Vágaskoti. Tilsamans 

vunnu skjúttarnir sjey heiðursmerki - tvey  gull, eitt silvur og fýra 

bronsu.

Allar aðrar kappingar uttanlands vórðu avlýstar vegna korona - 

men tað endaði við, at »World Archery« skipaði fyri eini stórari 

kapping online - og fleiri føroyskir skjúttar tóku lut í hesi kapp-

ing.

Ein skjútti var við í kapping í Las Vegas í januar 2020 - áðrenn 

korona legði mestsum alt lamið.

Nýtt hetta farna árið
Nevndin í BSKF hevur arbeitt sum vanligt, hóast árið hevur 

verið serligt á so mangar mátar. 

Eitt av tí, sum nevndin hevur arbeitt við, er at fáa nýggja heima-

síðu til sersambandið. Ætlanin er, at kunning, tiltøk, tíðindir og 

myndir verða at finna á nýggju síðuni. 

Hartil hava nevndin og feløgini tikið eitt stórt stig, tá vit byrjaðu 

at nýta Lanseo. Lanseo er ein telduskipan, sum verður brúkt 

til at føra stigini inn til kappingar. Henda skipanin verður eisini 

brúkt til altjóða kappingar. 

Vit fegnast um, at vaksandi áhugi er fyri bogaskjóting, og at 

støðugt fleiri kvinnur og gentur fara undir at skjóta við boga. 

Hetta hevur millum annað havt við sær, at Recurve skjúttarnir 

hava kunnað kappast í bólkinum kvinnur og menn, og tað er ein 

stór gleði fyri okkum.

Av tí, sum vantar í, mugu vit enn einaferð staðfesta - og vit 

mugu enn einaferð endurtaka - at bæði BSKF og feløgini hava 

sterkt ynski um at fáa góðar og hóskandi umstøður til uttan-

dura skjóting. Sum er, standa vit á berum hvørt ár, tá uttandura 

skjótingin byrjar, og tað vildu vit fegin sloppið undan.

Samanumtikið
Tað er eitt hjartamál hjá Bogaskjótisambandi Føroya at veita 

fólki ein møguleika at savnast um ta elligomlu ítróttagreinina, 

sum bogaskjóting er.

Javnstøða
Tilgongdin av ungum skjúttum er javnt býtt millum kynini, og 

aftur hendan veturin hava fleiri kvinnur víst stóran áhuga fyri 

bogaskjótingini.

Vaksandi undirtøka er fyri bogaskjóting í Føroyum - serliga mill-
um gentur og kvinnur - men framvegis vanta umstøðurnar til 
uttandura kappingar og venjing.

Nevndarformaður:
Jógvan Magnus Andreasen 
(Eggaba Andreasen)

Nevndarlimir:
Oddmar Nielsen, varaformaður
Jastrid Mathea Jensen, skrivari
Jógvan Niclasen, nevndarlimur

Feløg og limatøl:
Bogaskjótifelagið Ørvur 35
Bogaskjótifelagið Tambar     30
Bogaskjótifelagið Vágaskot     40
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Badminton
Badmintonsamband Føroya / bsf@bsf.fo / www.bsf.fo / Tel 598745

Kappingar í Føroyum
Grand Prix kapping (5 umfør)

FM (avlýst vegna Korona)

Vanligu heimligu kappingarnar – fimm Grand-Prix í einmansleiki, 

tríggjar kappingar í tvímansleiki og blandaðum tvímansleiki, 

tvær kappingar fyri U9, vóru avgreiddar. Í mun til í grannalond-

unum hava vit sostatt verið rættiliga heppin í at kunna skipa fyri 

hesum heimligu kappingum rættiliga ótarnað. 

Stóri finaludagurin, sum vit vanliga hava saman við judo og 

borðtennis eina viku eftir páskir, mátti avlýsast vegna smittu-

vandan.

Kappingar uttanlands
Finland Oktober 2020

BSF sendi á heysti 2020 seks ungar leikarar at umboða Føroy ar 

í EM fyri U19 lið í Finnlandi. Her fingu tey seg veruliga roynd 

ímóti so mætum tjóðum sum Danmark, Týsklandi og Finnlandi. 

Liðið úr Danmark vann kappingina við at sigra 3-0 á Fraklandi í 

finaluni. Við á føroyska landsliðnum vóru Lena Maria Joensen, 

Miriam í Grótinum, Bjarnhild í Buð Justinussen, Hans Elttør, 

Rúni Øster og Hákun Thorkildshøj Sigvardsen. Hetta var kapp-

ing fyri U19 leikarar, føddir í 2002 ella seinni. Kappingin verður 

fyriskipað annaðhvørt ár.

Føroyar komu í sera sterkan bólk í innleiðandi umfarinum, har 

tað serliga snúði seg um at fóta sær og fáa nøkur stig. Estland 

var ein av teimum smáu tjóðunum, sum tók onnur á bóli, og 

spældi seg víðari úr bólkaspælinum, so tað er ikki bara tær 

stóru tjóðirnar, sum gera um seg. 

Ætlaða luttøkan hjá okkara ungu leikarum í árligu kappingini í 

Berlin, har føroyskir leikarar hava luttikið í nógv ár á páskum, 

mátti avlýsast. Harumframt vóru ein ørgrynna av ætlaðum 

uttanlandsferðum eisini avlýstar av somu orsøk - til dømis ven j-

ingarlegur og skeið uttanlands.

Virksemi annars
Síðani 1. januar 2018 hevur Sune Gavnholdt úr Danmark verið 

partur av landsliðsvenjingini, meðan Wong Fai Yin úr Malaysia 

hevur verið hjálparvenjari síðani 15. august 2019. Í 2020 bleiv 

sáttmálin við ávíkavist Sune og Wong longdur. Wong hevur 

sjálv ur verið yrkisbadmintonleikari og hevur spælt á malaysiska 

landsliðnum frá 2012 til 2016. Hansara besta pláss á 

heimsstyrk ilistanum var í 2015, tá hann var nummar 38 í 

blandaðum tvímansleiki. Hann hevur luttikið í eini ørgrynnu av 

altjóða kappingum og vann í 2015 Romanian International í 

blandaðum tvímansleiki. Haraftrat kappaðist hann í heimsmeist-

arakappingini í 2015 – somuleiðis í blandaðum tvímansleiki. 

Í 2020 hevur landsliðsvenjingin verið tarnað av koronufarsóttini 

á tann hátt, at Sune Gavnholdt ikki hevur kunna havt eins nógv-

ar landsliðsvenjingar í Føroyum, sum hann annars hevði ætlað. 

Hinvegin hevur Wong staðið fyri regluligu venjingunum hvønn 

sunnudag í samráð við Sune. Tá stóru smittuútbrotini vóru í 

Føroyum, blivu regluligu venjingarnar eisini avlýstar, meðan 

leikararnir vandu einsæris við hús. 

Á sumri 2020 skipaði BSF fyri venjingarlegu, sum eydnaðist væl  

eftir umstøðunum. 

Sune og Wong eru í holt við at byggja upp eitt lið av sterkum 

ungum leikarum, sum saman við eldru royndu leikarunum veru-

liga kunnu gera ein vørr í altjóða kappingum. 

Á árliga aðalfundinum í juni 2020 valdi formaðurin seinastu sjey 

árini, Erik Engelbrecht Thomsen, at takka fyri seg og tók ikki 

við afturvali. Tí skipaði nývalda nevndin seg eftir aðalfundin við 

nýggjum nevndarformanni og næstforkvinnu. Í formansskeiði-

num hjá Erik hevur BSF tikið stór tøk á leiðini til at gerst eitt 

sersamband við nógvum altjóða virksemi, serliga á ungdóms-

síðuni.

Mariann Øster, sum hevur verið skrivari felagsins, ynskti heldur 

ikki at halda áfram eftir trúgva tænastu í nógv ár. Nevndin valdi 

tí á fyrsta sinni at søkja eftir einum fastløntum aðalskrivara at 

røkja fyrisitingina og menningina av tí umsitingarliga partinum. 

Peter Christian Gram er aðalskrivari felagsins.

Framtíðarætlanir
Hóast Oyggjarleikirnir tíverri eru avlýstir í 2021, hevur BSF fram-

fýsnar ætlanir um altjóða virksemi á heysti í 2021.

Javnstøða
EInki serstak verður gjørt á hesum økinum. Badminton hevur 

sum útgangsstøði 100% somu kor og treytir fyri kynini.

2020 gjørdist fyri Badmintonsamband Føroya eitt ár merkt av koronu-
farsóttini, men allíkavæl fingu vit tó avviklað tær flestu heimligu kapp-
ing arnar. 2020 gjørdist tíverrið eisini árið, har vit á fyrsta sinni í fleiri 
áratíggju ikki skipaðu fyri FM.
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Feløg og limatøl
Havnar Badmintonfelag     300

Klaksvíkar Badmintonfelag     300

Badmintonfelagið Nápur     200

Miðvágs Badmintonfelag     100

ÍF-badminton     100

VÍF-badminton     -

Sandoyar Badmintofelag     50

Nevndarformaður:
Johnny í Grótinum

Nevndarlimir:
Herborg á Mýruni, næstforkvinna
Elian Eyðunsson Elttør
Katrin Jacobsen
Birgit Ryan

Aðrar nevndir:
Kappingarnevnd:    
Fróði S. Thorkilshøj    
Laufey Óskarsdóttir Hansen    
Thurið í Buð
Dómsnevnd:    
Fróði Hansen    
Aksel Poulsen    
Magnus Gaard

Lønt starvsfólk:
0,4 (Peter Gram)
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Seyðahundar
Seyðahundasamband Føroya / minhundur@gmail.com / Tel 219232 / www.hundar.fo

Kappingar
Kappingar, sum skuldu vera fyrra hálvár 2020, vóru allar 

avlýstar. Eftir at føroyingar høvdu fingið smittutalið niður eftir 

summ arið, var gjørt av at taka kappingarnar upp aftur í august. 

Mett var, at tað kundi lata seg gera av tí, at vit bara hava kapp-

ingar uttandura - og at vit hartil gjørdu luttakarunum greitt, at 

teir skuldu halda tilmælini og millum annað halda fjarstøðu.

Fýra kappingar vóru hildnar seinna hálvár av 2020. 

Kapping var í Fossdali 15. august, og 29. august var aftur kapp-

ing á Gøtueiði. Seyðahundasambandið skipaði fyri FM, sum 

var hildið á Vatnaskørðum tann 31. oktober og 1. november, og 

síðsta kappingin varð hildin 21. november í Saksunardali hjá 

Tummasi Jacobsen.

Kapping í Fossdali 20. august 2020

Kapping á Gøtueiði 27. august 2020

Kapping á Vatnaskørðum 30. oktober og 1. november. Kappast 

varð um FM heitið

Kapping í Saksunardali 21. november 2020

Kappingar uttanlands

Ætlanin fyri 2020 var, at Seyðahundahundasambandið skuldi 

senda luttakarar til Sveis at luttaka í EM - umframt at senda 

luttakarar til HM, sum skuldi verða í Onglandi. Men allar altjóða 

kappingar vóru av ongum - eisini tær báðar, sum vit skuldu 

luttaka í.

Kunngerð kravdi nógv arbeiði
Orsakað av korona var aðalfundurin ikki hildin fyrr enn í juni 

mán aði - og tástani varð nýggj nevnd vald.

Fráfarandi formaðurin segði á aðalfundinum, at eitt av stórmálu-

num fyri framman var, at landsstýrismaðurin fór at leggja nýggja 

kunngerð fram, har noktað varð fólki at ferðast við hundum 

ímillum lond. Um kunngerðin kom í gildi, sluppu føroyskir 

seyðahundar ikki uttanlands at luttaka í altjóða kappingum, og 

hetta hevði tí eyðsæð verið eitt sera stórt afturstig fyri Seyða-

hundasamband Føroya.

Formaðurin tosaði við Petur Mittún og Andras Nolsøe frá ÍSF, 

sum skuldu leggja málið fyri starvsnevndina hjá ÍSF. Har fingu 

vit fullan stuðul - og tað eru vit sera takksom fyri.

Umboð frá Seyðahundasambandinum og ÍSF vóru á fundi við 

Landsstýrismannin, Helga Abrahamsen, har vit sluppu at lýsa 

avleiðingar av kunngerðini. Landsstýrismaðurin lurtaði eftir okk-

um, men kundi ikki lova okkum nakað á fundinum.

Vit gjørdu okkara egna hoyringskriv, sum var latið inn áðrenn 

1. september 2020.

Landsstýrimaðurin kom seinni í fjølmiðlarnar og greiddi frá, at 

mótstøðan frá almenninginum var so mikið stór, at hann ikki 

vildi seta kunngerðina í gildi fyribils. 

Hetta vóru góð tíðindi fyri Seyðahundasambandið.

Framtíðin
Støðan við koronu hevur gjørt, at ringt hevur verið at gera nak  r-

ar ætlanir yvirhøvur. 

Tó miðja vit ímóti at luttaka uttanlands á Continental, sum 

verður í  Hollandi í døgunum 11.-15. august, um heimsheilsu-

støðan loyvir tí. Eisini verður Nordisk Mesterskab í 2021, tó er 

enn ikki greitt, nær henda kappingin verður.

Um miðjan november 2021 verður Nordisk Mesterskab fyri 

unghundar. Tað er fyri hundar, sum ikki eru eldri enn 3 ár, og vit 

hava nógvar góðar hundar í løtuni. 

Í mars 2022 verður EM fyri unghundar, og tá væntað vit, at fleiri 

føroyingar fara at luttaka.

Í samband við luttøku uttanlands er ætlanin at seta ein lands-

liðvenjara. Vit arbeiða ímóti at fáa onkran at undirvísa okkum í, 

hvussu vit kunnu fáa mest burturúr hundunum.

Javnstøða
Í Seyðahundasambandi Føroya luttaka kvinnur og menn á jøvn-

um føti. Tá ið venjingar er á skránni, verður ikki munur gjørdur 

á kvinnum og monnum, og tá kappingar verða hildnar, verða øll 

dømd eftir somu reglum.

Feløg
Suðurstreymoyar Seyðahundafelag

Sandoyar Seyðahundafelag

Sundalags  Seyðahundafelag

Noroyðar  Seyðahundafelag 

Vága  Seyðahundafelag

Eysturoyar  Seyðahundafelag

Hóast korona merkti árið - og serliga forðaði kappingunum uttanlands 
- var 2020 eisini nógv merkt av eini løgtingskunngerð, ið skuldi nokta 
hundum at ferðast ímillum lond. Hetta kravdi nógv arbeiði frá Seyða-
hundasambandinum.



Nevndarformaður:
Jónleif Sólsker

Nevndarlimir:
Tummas Jacobsen, næstformaður
Hanus Højgaard, skrivari
Steinur Poulsen, kassameistari
Tina Ziska, nevndarlimur

Aðrar nevndir:
Kappingar nevnd    
Anna Sofía Fjallheim
Tummas Jacobsen
Páll Poulsen
Poul Falkvard
Bárður Poulsen
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Tennis
Tennissamband Føroya

Kappingar í Føroyum
Í 2020 skipaði TSF fyri FM í tennis í einmansleiki og tvímansleiki 

fyri menn og oldboys. Í finaluni í einmansleiki fyri menn møtt-

ust Pætur M. Dahl og Jón Brekku, har Pætur vann í tveimum 

settum (7-5, 6-2). Eisini varð skipað fyri B-kapping, har Heini í 

Skorini vann finaluna móti Magnus Reimar í Króki við úrslitinum 

7-5 og 6-2.

Fyri fyrstu ferð í mong ár var skipað fyri FM í tvímansleiki, har 

Jón Brekku og Heini í Skorini vunnu finaluna móti Hjalta Mohr 

Jacobsen og Anfinni Gaard við úrslitinum 6-2, 7-6 (8-6). Í tví-

mansleiki fyri oldboys vunnu Egga Jensen og Charles Midjord, 

meðan Erling í Liða og Hans Jacob Kollsker endaðu á øðrum 

plássi. Harumframt var FM fyri oldboys í einmansleiki, har Erling 

í Liða og Jann Mortensen møttust í finaluni. Tá avtornaði gjørd-

ist Erling sigursharri.

FM fyri U-15 hjá dreingjum var eisini spæld. Niklas Gaard vann í 

tveimum settum ímóti Jónasi Gaard.

Sostatt vórðu nógvar FM kappingar fyriskipaðar í 2020, og tað 

ber boð um økt virksemi innan ítróttina.

Beint fyri ólavsøku varð eisini skipað fyri kapping fyri kvinnur. 

Hetta er fyrsta kapping fyri kvinnur í nøkur ár, og tað er sera 

gleðiligt, at hesin táttur er tikin uppaftur. Seks kvinnur tóku lut í 

hesi kapping. Rúna Seyer Eliasen vann finaluna á Heidi Kollsker 

við settúrslitunum 6-1 og 6-2.

Kappingar uttanlands
Ongar kappingar vóru uttanlands. Men 2020 varð eisini merkt 

av, at Oyggjaleikirnir fyri 2021 eru útsettir til 2023, og tí vóru 

fleiri ætlanir fyribils útsettar vegna hesa serligu støðu.

Virksemi annars
Virksemið hjá TSF í 2020 hevur verið merkt av stórari 

framgongd. Talið av íðkandi leikarum er økt, og alsamt fleiri eru 

farin at spæla tennis í Føroyum.

Størsta einstaka átakið hjá TSF í 2020 var at skipa fyri skeiði 

fyri tennisvenjarum við instruktøri frá Dansk Tennis Forbund, 

og hetta er fyrstu ferð, at slíkt skeið er fyriskipað í Føroyum. 

Samstarv er fingið í lag við DTF um at skipa fyri venjaraskeiðum 

í Føroyum, og tað fyrsta skeiðið varð hildið í mai 2020. Kitte Kry 

Bøttcher er útbúgvingarráðgevi hjá Dansk Tennis Forbund, og 

hon skipaði fyri.

Ætlanin er at hava fyrsta skeiðið aftur í 2021, soleiðis at fleiri 

fólk kunnu venja nýggjar leikarar. Haruframt er ætlanin at skipa 

fyri seinna partinum av skeiðnum fyri teimum, ið tóku fyrra part 

í fjør.

TSF hevur eisini sett fimm mennarar í 2020. Hetta varð gjørt í 

samstarvi við Havnar Tennisfelag, og henda skipan hevur virkað 

væl í 2020 og verður væntandi endurtikin í 2021.

Mennararnir hava saman við HTF skipað fyri fleiri skeiðum í 

10 vikur, har kvinnur, menn og børn kundu taka lut. Hesi skeið 

hava verið væl eydnað við nógvum luttakarum. Serliga gleðiligt 

er, at lutfalsliga nógvar kvinnur hava tikið lut á hesum skeiðum.

TSF hevur eisini keypt nýggja útgerð, ið gevur nógv fleiri 

møguleikar at spæla tennis hjá serliga børnum og nýbyrjarum. 

Talan er serliga um fleiri ymisk sløg av bóltum, ið ger tað mun-

andi lættari at koma í gongd at spæla tennis. Útgerðin hevur ein 

avgerandi leiklut, um tað skal eydnast at menna tennis á fleiri 

ymsum stigum.

Eittans limafelag er í TSF, og tí er viðkomandi at nevna, at HTF 

neyvan nakrantíð áður hevur havt so nógvar íðkandi limir. Fleiri 

enn 100 íðkandi vaksnir limir vóru í 2020, og so nógvir limir 

hava ikki verið síðan fyrst í nítiárunum, tá ið tennisvallirnir vóru 

nýggir.

Vøllurin í Gundadali varð skiftur á sumri í 2019, og tí er full nytta 

fingin av honum í 2020, og hetta hevur merkt virksemið positivt. 

Um ársskiftið eru ljósmastrar settar upp við vallirnar í Gunda-

dali, og nú er møguligt at spæla tennis, hóast tað er myrkt. 

Hetta er eitt stórt frambrot, sum er fingið í lag í góðum sam-

starvi við Tórshavnar Kommunu.

Framtíðarætlanir
Væntandi verður nýtt felagshús sett upp við vøllin í Gundadali í 

2021.

TSF roynir eisini at skapa áhuga fyri tennis aðrastaðni í landi-

num, hóast eingir vallir eru í løtuni. Eitt nú hevur felagið sent 

tekningar og prísir av nýggjum vallum til fólk við áhuga fyri 

tennis á plássum uttanfyri Tórshavn. Vónandi fer hetta arbeiðið 

at bera ávøkst, soleiðis, at vallir eisini kunnu gerast aðrastaðni í 

landinum.

Tennissamband Føroya hevur nú trý ár á baki. Virksemið hjá TSF í 2020 
varð serliga merkt av, at sambandið fyri fyrstu ferð skipaði fyri venjara-
skeiði í samstarvi við Dansk Tennis Forbund, eins og skipað var fyri FM í 
tennis



Nevndarformaður:
Stefan í Skorini

Nevndarlimir:
Hjalti Mohr Jacobsen, kassameistari
Jón Brekku, nevndarlimur
Pætur M. Dahl, tiltakslimur

Felag:
Havnar Tennisfelag
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Taekwondo
Taekwondosamband Føroya / faroeislands.taekwondo@gmail.com / Tel 598187 / www.taekwondo.fo

Kappingar í Føroyum
Vit høvdu ongar kappingar í taekwondo í 2020 - men 4 venjing-

arlegur.

Kappingar uttanlands
Vit vóru til 4 kappingar í ávíkavíst Nordisk meistaraheiti Olso í 

jan, Miðalstøði kapping Esbjerg feb og somu tíð til G1 kapping í 

Helsingborg, síðsta kapping í 2020 var í Hollandi til Dutch Open 

mars 2020 til G1 kapping.

Árið 2020 byrjaði við einum braki, tá Markus Dávidsson 

Vazquez og Noomi Kunoy Heradóttir 18. januar gjørdust 

norður lendskir meistarar í -51 kg junior og –57 kg veteran. 

Norðurlendska meistaraskapið varð hildið í Oslo hesa ferð. Tað 

skiftir ímillum Norra, Svøríki, Danmark, Ísland og Finnland. Tey 

baltisku londini hava eisini møguleika at vera við, og vit vóna 

skjótt at kunna bjóða okkum fram sum vertir fyri Norðurlendsku 

meistarakappingini.

Í februar vóru vit í Esbjerg og luttóku í Esbjerg Kup, hetta eyd-

naðist ov væl. Soleiðis at skilja, at vit ikki longur kunna luttaka 

til Esbjerg kup við okkara bestu. Esbjerg Kup er ein kapping á 

miðal støði, so tey bestu hjá okkum eru vorðin ov góð til hesa 

kapping.

Sama vikuskifti vóru vit í Helsingborg og luttóku í Helsingborg 

Open, sum er ein G1 kapping, ið kvalifiserar til EM og VM. 

Markus og Oda taptu fyrsta dyst. Høgni vann tveir og vann 

bronsu. Hetta er størsta bragd higartil, og Høgni var kvalifiser-

aður til VM í Sofía í okt 2020, men hetta varð eisini avlýst vegna 

korona.

Beint sum vit komu heim frá Dutch Open, sum eisini er ein G1 

kapping, kom korona. Hetta gjørdist ein smeitur fyri allan ítrott-

arheimin. Fyri allan heimin sum heild. 

Allar kappingar vóru avlýstar, og ongin slapp at venja. Føroyar 

fingu tó skjótt tamarhald á støðuni, og tað sama gjørdi Ísland. 

11 av okkara kemparum fóru tí til Ísland á venjingarlegu, og 

síðsta dag høvdu vit eina kapping. Føroyar vunnu 17 av 18 

dystum, so vit vóru nøgd. 

25. juli var graduering fyri 13. ferð í felagnum Hwarang Føroyar. 

Hetta er ein roynd fyri at vinna hægri belti. Tað eru 11 belti í alt 

frá hvítum til svart belti. Eftir svart belti kemur tað, ið verður 

kallað Dan ið gongur frá 1-9. Felagið blívur við at hava tey allar 

yngstu við, men eisini vetaranarnir eru vælkomin.

Skipað var fyri venjingarlegu í august, tá 5 danskir lands 

liðskemparar og ein kampvenjari vóru á vitjan hjá Hwarang 

Føroyum. Teir sparraðu (lættur kampur) hvønn dag við okkara 

kemparum. Allir luttakararnir fingu sera nógv burtur úr hesari 

leguni. Av tí at taekwondo er so nýggj ítróttargrein her á landi, 

er alneyðugt at fáa íkast uttanífrá fyri at halda støðið uppi. Tað 

er stórur áhugi at koma til Føroyar á vitjan, tí tað av mongum 

verður sæð sum eitt eksotiskt stað at vitja, og tí okkara fólk 

hava markerað seg positivt uttanlands. Ein teirra, ið var á vitjan, 

er úttikin til at umboða Danmark til OL 2020. Og ein teirra hevur 

í fleiri ár barst fyri mexikanska landsliðið í Taekwondo.

Kup og Dangraduering
5.des vóru 76 ung og vaksin uppi í roynd til kupgraduering. 

Kupgraduringin var hildin í felagnum sum vanligt. Tó fylgdu vit 

koronatilmælunum, so ongin stór felags mynd varð tikin.

21. nov var Høgni Dávason Kunoy Dávason niðri og vitjaði Keo 

San Do. Keo San Do er altjóða góðkent at graduera til svart 

belti, men eisini at standa fyri gradueringum frá 1.Dan til 7.Dan. 

Høgni bestóð við glans sína 4. Dan graduering, men við sínum 

bert 16 árum má hann bíða 2 ár til at fáa Kukkiwon at góðkenna 

gradueringina. Frá Keo San Do var tað aftur Claus Henriksen 

og Michael Iversen, ið stóðu fyri gradueringini. 

Hwarang Føroyar hevði trý donsk meistaraheiti frá 2018 og 

trý frá 2019, ið vit skuldu royna at endurvinna í 2020. Danska 

meistarakappingin skuldi verða hildin 21. november í Solrød. 

Men orsakað av korona var alt avlýst.

Altjóða limaskap
TSF hevur arbeitt miðvíst fram móti altjóða limaskapi í World 

Taekwondo (WT). Vit vilja umboða tjóðina og bera Merkið til 

kappingar uttanlands. 5. Desember í 2019 vóru vit til fyrsta 

fund í WT høpi. Fundurin var hildin í Moskva og gekk sera væl. 

Vit fingu altjóða limaskap og gjørdust limir í WT og WTE. Hetta 

hevur longu havt stóran týdning fyri taekwondo í Føroyum. Men 

tíverri vórðu Small Nations í San Marino í juni 2020 avlýstar.

Men vit náddu at verða við til 2 G1 kappingar, sum einans kann 

lata seg gera við at vera partur av WT. Eisini hava vit fingið 400 

doboks (draktir) til Føroyar, og um korona ikki var, høvdu vit 

havt fleiri skeið og annað at  bjóða.

Komandi ár sleppa vit vónandi at fara í gongd við allar okkara 

ætlanir - við kappingum, skeiðum og venjingarlegum. Bæði utt-

an lands og her heima.

2020 hevur verið sera merkt av korona. Men vit hava megnað at hildið fast í flestu 
av okkara limum og fingið onkrar afturat. Vit hava hartil fingið altjóða limaskap og 
kunnu nú kappast undir Merkinum.
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Javnstøða
Eitt tað fyrsta, sum WT varnaðist við TSF, var, at ein kvinna er á 

okkara búmerki. Hetta er ikki tilvild, men fyri at vísa á, at stríðs-

ítrótturin er líka nógv fyri kvinnur sum fyri menn. Búmerkið er ein 

kvinna, ið umboðar taekwondo við føroyska flagginum í bak-

grundini. Kynsbýtið gerst hartil støðugt javnari. Tað er gleðiligt. 

Vit fara nógv út á skúlar, til aðrar ítróttagreinar, polterabends, 

føðingardagar o.t. og vit leggja okkum altíð eftir at bæði kynini 

eru umboðað.

Eisini eru okkara nevnd mannað við yvirtali av kvinnum.

Feløg og limatøl
Hwarang Føroyar (úttalast harang Føroyar)

Limatal: Íðkandi limatal 117 – stuðlandi limatal 292

Nevndarforkvinna:
Noomi Kunoy Heradóttir

Nevndarlimir:
Dávur Kunoy Høgnason, næstformaður
Gurið Lómfelli, kassameistari

Lønt starvsfólk:
Landsliðsvenjarin Mathias Gabrielsen
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Kurvabóltur
Menningarsambandið fyri Kurvabólt / kurvaboltur@gmail.com / Tel 590696 / www.kurvabolt.fo

Kappingar í Føroyum
U21

Vit hava í ár skipað fyri kapping hjá U21-dreingjum, har fýra 

feløg eru við. Hetta verður fyrstu ferð, at vit finna eina føroya-

meistara hjá U21. Síðsta ár fóru vit eisini undir kapping í U21, 

men hon bleiv eisini avlýst, og eingin vinnarari funnin, so vit 

gleða okkum til at kunna avgreiða hesa kapping. 

Kappingin hjá U21 hevur verið skipað sum vikuskiftiskapping-

ar, har øll liðini leika móti hvørjum øðrum yvir ein dag. Fýra 

tílíkar kappingar hava verið, og vit enda so við einum finaludegi 

24.apríl, har tveir dystir verða, um 3.-4. og 1.-2. pláss.

Menn

Hjá monnum hava fimm lið kappast. Øll liðiðini spæla ein 

heima/útidyst, og vit enda við einum semifinalu umfari, og síðan 

finaludegi.

Kvinnur

Vit kunnu gleðast um stóra framgongd hjá kvinnunum í ár. Eftir 

tvey ár við eitt sindur fallandi íðkaratali, so er vøkstur komin í 

talið av íðkarum. Tvey feløg eru í Havnini, og kvinnur hava bara 

kunnað vant við Hamar, men í ár meldaði Sporðdrekin eitt lið til 

kapping eisini. Tað hevur verið gjørt eitt sindur burturúr at lýsa 

við kvinnuvenjingum, og tað hevur loyst seg. Trý lið hava kapp-

ast  í ár, og støðið er hækkað munandi. Kappingin hevur haft 

sama leist sum hjá monnum, soleiðis at øll hava leikt ein úti/

heimadyst, og síðan at enda við einum finaludegi, sum verður 

leiktur sama dag sum finalan hjá monnum t. 17.apríl.

Eisini hava nógvar felagsvenjingar verið hjá kvinnunum. Eftir 

síðstu oyggjaleikir settu vit okkum sum mál, at vit skulu hava 

kvinnur við til næstu leikirnar. Hesar felagsvenjingar eru ein liður 

í at fáa allar tær bestu at venja sam an -  vit kunnu kanska kalla 

tað landsliðsvenjingar, uttan at hava eitt veruligt landslið enn. 

Tað er sera hugaligt at síggja, hvussu nógv kvinnurnar leggja 

fyri dagin, so at hetta skal røkka á mál. Hóast tað eru heili tvey 

ár til næstu leikir, so sæst og hoyr  ist væl á kvinnunum, at tær 

hava fokus á, at hetta skal bera til.

Børn

Tað eru eisini nógv yngri børn, sum venja kurvabólt. Vit hava 

ikki havt nakrar skipaðar kappingar fyri tey enn, men tær fara at 

koma í næsta ár. Fyri fyrst kunnu vit gleðast um, at ÍSF skipar 

fyri føroyskum oyggjaleikum í summar, tí her fáa vit møguleika 

at skipa fyri kapping fyri teimum yngru, og tey gleða seg til at 

sleppa at leika veruligar dystir.

Framtíðin
Ætlanin er at skipa kappingar fyri bæði U16 og U13 hjá gentum 

og dreingjum. Ætlanin er eisini at skipa fyri fleiri opnum 3x3 

kappingum.

Ein stór avgerð skal takast á ársins aðalfundi hjá ÍSF, tí 

menning arsambandið fyri Kurvabólt hevur lagt inn umsókn um 

upptøku sum sersamband í ÍSF. 

Vit meta, at vit standa á einum vegamóti nú, tí vit hava havt 

stóra framgongd, men útbúgvingar av hjálparfólki, venjarum og 

dómarum stendur í stað. 

Í verandi støðu hava vit heldur ikki møguleika at skipa fyri 

altjóða avbjóðingum fyri teimum íðkandi í FO. Tað er eingin 

loyna, at støðan sum sersamband hevur við sær, at fíggjar-

liga rásarúmið gerst størri. Við einum tílíkum rásarúmi hava vit 

møguleika fyri at samskipa eina útbúgvingarskipan, so at tann 

positiva ringrásin kann ávirka alt virksemið innan kurvabóltin. 

Tað gevur eina tign og breiðir størri álvarsemi at fáa eina upp-

gradering til sersamband, bæði tá umræður stuðlar, miðlar, 

samstarv og kappingar innan- og uttanlands. 

Tað eru skjótt 25 ár, síðani fyrsta kurvabóltsfelagið bleiv 

stovnað, og vit meta, at tíðin er komin at flyta menningina til 

næsta stig og gerast sersamband. Vit hava viðrák nú og søkja tí 

við góðari vón um forstáilsi og vælvild frá hinum sersambond-

unum.

Høvuðsstuðul: Trygd hevur verið høvuðsstuðul hjá kurvabólti-

num síðan byrjan, og tað eru teir framvegis. Vit gleðast um at 

hava longt stuðulsavtaluna við Trygd, til endan av kappingarári-

num 2022. 

Javnstøða
Vit hava sett nógv meiri fokus á kvinnurnar. Eitt kvinnulið er 

komið afturat, og vit hava lýst við kvinnuvenjingum hvørja viku.

Kappingar
Í Føroyum: U21 Dreingir - Menn - Kvinnur, tó blivu allar avlýstar 

vegna covid. Uttanlands: ongar.

Kurvabóltur hevur aftur í ár tikið seg fram - við fleiri íðkandi limum og fleiri liðum. Síðani 
fyrstu kappingina í 2015 hevur talið av íðkarum vaksið á hvøjrum ári. Hóast allar kappingar 
blivu avlýstar og kurvabóltur lá stillur í fleiri mánaðir í fjør, hava vit aftur sæð eina øking av 
limum. Tað stórfegnast vit um, og gleða okkum til at avgreiða finalurnar í apríl.



Nevndarformaður:
John Norðbúð Thomsen

Nevndarlimir:
Birgir Petersen, peningarøkil
Anna Petersen, skrivari
Magnus Jakobsen, nevndarlimur
Erla Mirmansdóttir, nevndarlimur
Bjarni W. Zachariassen, eyka nevndarlimur
Sárah Isfeldt, eyka nevndarlimur

Aðrar nevndir:
Kappingarnevnd:    
Magnus Jakobsen
Kenneth Á Argjaboða
Janus Jakobsen

Dómsnevnd    
Rainer Laturpeirissa
Sigrid Midjord
Pól Jakobsen
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Golf
Golfsamband Føroya / www.golf.fo

Kappingar í Føroyum
Virksemið í Golfsambandi Føroya var avmarkað í 2020. Einasta 

tiltak, sum sambandið stóð fyri, var úttøka av liðunum, sum eftir 

ætlan skuldu fara til oyggjaleikir á Guernsey í 2021.

Tveir leikarar vórðu forhondsúttiknir til leikirnar. Talan er um tveir 

ungar leikarar, tá 20 ára gamlir, ið klára seg væl. Jens Guttesen 

er virkin í Tórshavnar Golffelag og hevur vunnið fleiri kappingar 

hesi seinastu árini. Hin er Emil Dahl-Jakobsen, sum ikki hevur 

spælt í Føroyum, men hevur spælt heilt nógv meðan hann 

hevur verið búsitandi í Svøríki. Hann klárar seg so mikið væl, at 

hann hevur sett sær fyri at satsa upp á ítróttina og royna at ger-

ast professionellur golfspælari. Í løtuni gongur hann á college 

í USA, har hann spælir á høgum stigi á liðnum hjá Garden City 

Community College í Kansas.

Hini bæði plássini á oyggjeikaliðinum vórðu funnin í sambandi 

við felagsmeistarakappingina hjá Tórshavnar Golffelag, ið varð 

hildin á Glyvursnesi 15. og 16. august 2020. Áðurnevndi Jens 

Guttesen vann hesa kappingina, meðan ávikavist Óskar Eiríks-

son og Janus Norðberg komu á næstu plássunum, og hesir 

báðir spældu seg sostatt á oyggjaleikaliðið.

Hesir tríggir vóru eisini bestir, tá spælt varð um felagsmeistara-

heitið í greinini holspæl vikuna eftir. Jens Guttesen vann final-

una á Janus Norðberg, meðan Óskar Eiríksson vann dystin um 

triðja pláss.

Virksemið í 2020 fevndi annars í stóran mun um sjálvskipað 

motiónsgolf hjá teimum 15-20 limunum. Tó var ein innahýsis 

scramble kapping fyriskipað í samband við Eystanstevnuna.

Óskar Eiríksson varð í desember kosin ársins golfleikari við at 

vinna Prix-kappingina, sum byggir á úrslit og luttøku í øllum 

kappingunum, sum hava verið gjøgnum árið.

Kappingar uttanlands
Tíverri kom avlýsingin av oyggjaleikunum fáar vikur eftir, at liðið 

varð úttikið.

Virksemið annars
Golfspælið á Glyvursnesi var eisini í 2020 darvað av arbeiðinum 

við at speingja og flyta grót til nýggju havnina. Ein endi sæst nú 

á hesum arbeiðinum, og nú er Tórshavnar kommuna eisini 

farin undir at fyrireika nýggja breyt á økinum, nakað sum allir 

golfleikarar í Føroyum síggja fram til.

Eysturoyar Golffelag hevur síðan stovnan beint fyri jól 2018 ar-

beitt fyri at menna eitt golftilboð til limir sínar. Avtalur eru fingnar 

við tveir festarar um loyvi at gera 9 bráðfeingis hol í haganum 

oman fyri grótbrotið í Hústoft omanfyri Lamba. Spælt verður í 

haganum. Hóast veruligar greens ikki eru, so er væl vallað og 

lítil gróður, so bólturin hvørvur ikki í grasinum. Lendið er fjøl-

broytt við brekkum, natúrligum bunkarum og eini tjørn. Harum-

framt er útsýnið á hæddini heilt serligt – inn eftir Skálafjørðinum, 

suður til Havnar og út eftir Lambavík.

Framtíðarætlanir
Fremstu málini felagnum í løtuni eru at bøta um greenirnar og 

at fáa undirvísingartilboð skipað. Ætlanin er at halda fast við 

kensluna av, at spælt verður í haganum.

Framhaldandi fara vit at arbeiða fyri betri sømdum fyri golfítrótt-

ini í Føroyum. Eisini at kunna um golf. Hetta verður millum 

annað gjørt við kunnandi tiltøkum, eitt nú í sambandi við 

Føroya leikirnar á sumri 2021. Arbeitt verður við at menna bestu 

golfleikararnar fram móti næstu oyggjaleikum í 2023 og víðari 

frameftir.

Tað hevur ikki bara verið korona, sum hevur darvað golfspælinum í Føroyum í ár. 
Spreingingarnar á Glyvursnesi í Havn og vantandi greens í Eysturoynni hava eisini 
ávirkað. Nú sær tó ljósari út og málið er at menna higartil bestu golfspælararnar til 
komandi oyggjaleikir 
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Nevndarformaður:
Ingi Samuelsen

Nevndarlimir:
Bjarne Jørgensen, næstformaður
Sonni L. Petersen, peningarøki

Feløg og limatøl:
Tórshavnar Golffelag    80
Eysturoyar Golffelag    15-20
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Styrki
Føroya Styrkisamband / heini.hatun@gmail.com / Tel 522353 / www.styrkisamband.fo

Í 2020 og 2021 var rættilig gongd sett á at menna styrkiítróttina 

í Føroyum - serliga neyðugu førleikarnar at fyriskipa og døma 

og ikki minst at lyfta. Vit samstarva tætt við Dansk Vægtløft-

ingsforbund við Frank Petersen og Dansk Styrkeløftforbund við 

Klaus Brostrøm. 

Ein týdningarmikil liður í gongdini er at savna tær kreftir, sum 

eru her heima, og tær eru ikki fáar. 

Kappingar í Føroyum
Tvær kappingar hava verið í vektlyfting (olympisk vektlyfting). 

Jólakappingin 12. Desember 2020 og FM 20 mars 2021. Vit 

kunnu gleðast um at fleiri lyftarar leggjast afturat, og at støðið 

hækkar. Heili 11 met vóru sett í FM kappingini. Okkara bestu 

lyftarar kunnu longu kappast um bestu heiðursmerkini í Norður-

londum. 

Stórur áhugi er hartil millum áskoðarar..

Uttanlands:

DM mars í Slagelse. Maibrit Reynheim Petersen luttók og fekk 

eitt 6. pláss

Nógv førleikamenning
Ellivu føroyingar hava tikið “Dommer B” prógv. IWF góðkendi 

skeiðshaldaran, og fyrrverandi altjóða lyftari, Jabbar Yazdani, 

stóð fyri skeiðnum, sum var í oktober 2020. Nú kunnu vit sjálvi 

skipa kappingar her heima uttan útlendska hjálp, og tað skapar 

stórar møguleikar. 

Í august og oktober 2020 luttóku føroyingar “training camps” í 

AK Atlas í Slagelse, sum vardu fimm dagar hvørja ferð. Her hittu 

vit bestu venjarararnar og lyftararnar í Danmark.

Í oktober 2020 var fimm daga skeið í vektlyfting í Føroyum, har 

28 luttóku. 9 danskir landsliðslyftarar vóru við og kveiktu. Skift 

var ímillum Tvørmegi, Burn og Yndi.

Ymisk skeið hava verið í sambandi við kappingar her heima, í 

desember 2020 og mars 2021. Skeið fyri framkomnar lyftarar, 

nýbyrjarar og fyri venjarar.

Fleiri luttakarar í kappingum og støðið hækkar.

Framtíðarætlanir
Styrkisambandið og Styrkifelag Føroya eru í breiðum samstarvi 

við ÍSF, venjingarmiðstøðir, kommunur og aðrar áhugabólkar 

um at skapa felagskap og karmar. Vit leita eftir fígging til kapp- 

ingarútgerð, landskappingarskrá er á veg og ætlan er um 

úrslitsskipan við dygd.

At finna felags høli er heilt avgerandi og Styrkisambandið sam-

starvar við aðrar smærri ítróttargreinar um at finna stað at íðka 

og kappast saman. Eydnast hetta, kann farast undir at veita 

skipað venjingartilboð til limir í felagskapinum.

Fremsta mál nú er hartil at útbúgva dómarar, so at vit kunnu 

skipa fyri kappingum í styrkilyfting. Eisini vera skeið í kapping-

arfyriskipan. Tiltak skuldi vera í februar, men er útsett orsakað 

av korona.

Ætlanin er, at føroyingar skulu kunna umboða Føroyar í 

norðurlendskum og altjóða kappingum. Tí ynskja vit at fáa 

føroyskan limaskap í altjóða felagskapunum innan vektlyfting 

NTF (Norðurlond) , EWF (Europa), IWF (heimurin). Ein lands-

liðshópur er á veg. Í løtuni kanna vit, um Føroyar kunnu standa 

sum vertir fyri Norðurlandameistarakappingini um nøkur ár. 

Í nevndini eru: Rói Hjaltalin (formaður), Ári Thorvaldsson (um-

boðandi styrkilyfting) og Niels Áki Mørk (umboðandi vektlyfting). 

Tiltakslimir eru Rudi Persson og Páll Ólavsson. 

Við árslok 2020 vóru 28 limir. Í 2019 var limatalið 9.

Styrkisamband Føroya

Í nevndini eru: Heini Hátún (formaður), Rói Hjaltalin og Guð-

mundur Danielsen. Jákup Suni Berg er tiltakslimur. Ætlanin er at 

fáa kvinnur í nevndina eftir komandi aðalfund.

Javnstøða
Vit royna aktivt at halda kvinnum til at venja og at vera við at 

skipa fyri. Tað gongur væl. Vit royna at fáa kvinnur at stilla upp 

til nevndirnar í styrkifelagnum og í styrkisambandinum. Tað 

hevur gingið meira striltið. Til komandi aðalfund hjá Styrkisam-

bandinum stilla væntandi kvinnur upp og tað er jaligt.

Tað grør um gangandi fót og longu eru ábendingar um, at føroyingar 
hava góðar møguleikar í altjóða kappingum innan styrkiítrótt.



Nevndarformaður:
Heini Hátún

Nevndarlimir:
Rói Hjaltalin, nevndarlimur
Gudmundur Danielsen, kassameistari
Jákup Suni Berg, tiltakslimur

Felag og limatal:
Styrkifelag Føroya    29



58 ÁRSFRÁGREIÐING 2020-2021

Dartsamband Føroya / dartsamband@gmail.com / Tel 237215 / www.dart.fo

2020 skuldi verða árið, har verulig gongd kom á altjóða virksemið hjá Dartsambandi-
num, men hetta varð stórt sæð alt avlýst. Hinvegin var høvið gott til at gera broytin-
gar, m.a. íløgur í nýggja og framkomna útgerð.

Kappingarárið 2019/2020
Kappingarárið í dart hevur vanliga gingið frá september til mai. 

Tá landið varð stongt 12. mars var liðkappingin, har átta lið 

spældu, júst endað. Liðkappingin endaði 9. mars og Havnar 

Dartfelag gjørdist Føroyameistari triðja árið á rað. 

Hesi somu fýra vikuskiftini, sum liðkappingarnar vórðu spældar, 

vóru eisini kappingar í tvímansleiki. 

Í einmansleiki vóru 5 av 7 kappingum avgreiddar, áðrenn ko-

rona legði alt lamið, so vit høvdu framvegis eftir at spæla tvær 

einstaklingakappingar umframt sjálvan FM-dagin.

Fram til august vóru ongar kappingar, og virksemið í feløgunum 

var millum lítið og einki, men á heysti 2020 fingu vit so avgreitt 

tríggjar tær síðstu kappingarnar fyri 2019/2020

FM
14. november var FM-dagurin í Mentanarhúsinum í Fuglafirði. 

Har spældu 32 menn og 8 kvinnur um FM-heitið í einmansleiki. 

Eisini spældu 8 pør um FM-heitið í tvímansleiki. Finalur og 

hálvfinalur vórðu sendar beinleiðis á Rás1 hjá Televarpinum.

Hesi blivu føroyameistarar 2020: 

 Einmansleikur menn:  Jan Mcintosh (HDF)

 Einmansleikur kvinnur:  Lýdia á Smið (HDF)

 Tvímansleikur:  Remy Gaardlykke/

  Petur Thomsen (D16) 

 Liðkappingin:  Havnar Dartfelag

Altjóða kappingar
Fyrstu altjóða skrásettu kappingarnar í dart á føroyskari jørð 

skuldu vera 14.-15. mars 2020. Talið á luttakarum var komið 

upp um 120 (herav 53 útlendingar), tá vit 10. mars fyrst máttu 

útseta orsakað av korona - og seinni at avlýsa heilt. Havnar 

Dartfelag, ið skuldi standa fyri tí praktiska, hevði stóran fíggjar-

ligan miss, men felagið fekk tíbetur endurgjald frá ÍSF umvegis 

hjálparpakkan til ítróttin.

Landsliðini hjá kvinnum og monnum skuldu eftir ætlan spæla 

við í NM-kappingini fyri lið í apríl. Korona gjørdi, at kappingin 

fyrst var útsett eitt ár, men er síðan avlýst.

Landsliðini skuldu eisini taka lut í EM fyri lið í Spania í septem-

ber. Á sumri avlýsti World Dart Federation kappingina. 

Seinni kom WDF so við eini alternativari kapping, har blandað 

landslið spældu eitt ”virtuelt” HM. Vit gjørdu av at melda 

til hóast freistin var stutt og tekniski parturin var eitt sindur 

ógreiður. Kappingin var avgreidd umvegis Skype og DartConn-

ect. Okkara leikarar fingu royndir og stóðu seg fyri at ein part 

væl móti sera sterkari mótstøðu, meðan spælið var heldur 

misjavnt í øðrum dystum. 

Framtíðin
Koronasteðgin brúktu vit í Dartsambandinum til at venda kapp-

ingarárinum á høvdið, so vit nú í staðin hava eitt kappingarár, ið 

fylgir kalendaraárinum. 

Hartil høvdu vit møguleika at gera íløgur í tekniska útgerð, 

sum í tvey ár hevur verið tøk á marknaðinum og sum letur upp 

fyri sera nógvum møguleikum. Skipanin verður brúkt í øllum 

kappingum frá ársbyrjan 2021 og Føroyar verða eitt av fyrstu 

londunum, sum brúka hesa skipan til allar kappingarnar. 

Hetta er ein telduskipan nevnd DartConnect, ið er digital skrá-

seting, har ein teldil kemur í staðin fyri talvu at skriva á. Skipan-

in sendir dystargongdina í øllum dystum út á internetið kast fyri 

kast, goymir hagtøl um allar spælarar og ger grafik til møguliga 

stroyming/sjónvarp. 

Málið er at fáa veruliga gongd á altjóða luttøku, sum hevur 

ligið lamin orsaka av korona. Í 2021 skulu vit til HM fyri lið, 

sum verður í Danmark í september, og WDF World Masters fyri 

einstaklingar, sum verður í Hollandi í desember. Vónandi verða 

hesar kappingarnar gjøgnumførdar.

Á heimliga pallinum sæst vøkstur. Gongd er spakuliga við at 

koma á ungdómsdart (U18 og U23) og í 2021 eru fyrstu 3 kapp-

ingarnar í einmansleiki settar á skrá. Í Klaksvík og Havn eru 

feløgini farin undir regluligar venjingar fyri ung, og undirtøkan 

hevur verið góð. Okkum hevur í fleiri ár manglað ungar leikarar, 

so vónin er, at hetta kann birta uppundir, at vit nú fáa javna 

tilgongd av yngri leikarum.

Annars tóku átta dartfeløg lut í kappingum í 2020. Nýggjasta 

felagið D9, sum er á Skála, vaks seg beinanvegin til eitt av 

virknastu feløgunum í landinum við nógvum limum, ið trúliga 

møttu til venjingar og kappingar - og síðan ársskiftið í ár er enn 

eitt dartfelag stovnað - tað er  Eiðis Dartfelag. 

Til ber at lesa meir um dart í Føroyum á Facebook-vanganum 

hjá Dartsambandinum og  á heimasíðuni www.dart.fo

Dart



Nevndarformaður:
Hans Eivind Olsen

Nevndarlimir:
Kristian Joensen, næstformaður
Jens Albert Simonsen, peningarøkil og skrivari

Feløg og limatøl:
Klaksvíkar Dartfelag 38
Pílar og Skot     9
D16     9
D9     36
Argja Dartfelag     28
Havnar Dartfelag     22
Vága Dartfelag     20
Dart Sandoy     16
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Boksing
Boksisamband Føroya / boksisambandforoya@gmail.com / Tel 210307

Árið tarnaði virkseminum, men 
samstundis sá eitt nýtt felag 
dagsins ljós
Kappingar
Tá tað kemur til heimligu kappingarnar, so vóru ongar kappingar hildnar í Føroyum í 2020.

Uttanlands
Tó náddu vit at koma út um landoddarnar til tvær venjingarlegur við dystum í Danmark, 

bæði í januar og februar. Síðani kom korona - og alt steðgaði upp. 

Í januar vóru vit í Kalundborg, har vit høvdu dystir og venjingarlegu saman við Team Meng 

Boxing.

Í februar gekk leiðin til Slagelse, har vit høvdu dystir og venjingarlegu við BK Tårnet.

Framtíðin
Tað sær ljóst út fyri boksing í Føroyum. Vit hava nýtt koronaárið til at útbúgva fimm venj-

arar. Fýra úr Tórshavn Boksing og ein úr nýggja felagnum, Klaksvík Boksing. 

Í desember í 2020 varð kunngjørt, at Klaksvík Boksing bleiv sett á stovn í samstarvi við 

Fullpower. 

Tað fer komandi tíðina at krevja nakað av orku at fáa nýggja felagið í Klaksvík upp at koyra 

í øllum góðum. 

Hartil hava vit fingið samstarv í lag við Runavíkar Kommunu um at finna onkra elsdál, sum 

kann byrja ein boksiklubba har. 

Vit eru hartil í tøttum dialogi við Vága Kommunu, Vestamanna og Tvøroyrar Kommunu, og 

spennandi verður, hvat kemur burturúr hesum samskifti.

Javnstøða
Tað eru kvinnur í øllum nevndunum. Boksisamband Føroya, Tórshavn Boksing og Klaksvík 

Boksing. Øll venja saman, kvinnur, menn, børn.

Nevndarformaður:
Martin Meng

Nevndarlimir:
Jógvan H. Joensen, næstformaður
Beinta T. Johannessen, kassameistari

Feløg og limatøl:
Tórshavn Boksing     65
Klaksvík Boksing     16





62 ÁRSFRÁGREIÐING 2020-2021

Billard

Kappingarnar ganga væl, undirtøkan er góð og spenningur er í oddinum í 
føroyskum billiardspæli. Kortini er breið semja um, at tiltøk skulu setast í verk 
fyri at skapa áhuga og fáa fleiri at spæla.

Billardsamband Føroya / www.billard.fo / pallheri@hotmail.com / Tel 272690

Kappingar 19/20:
Liðkappingin: Seks lið vóru í 1. deild, seks lið í 2. deild, og 

átta lið vóru í 3. deild. í 2019-20 var kappingin í 1. deild sera 

spennandi í, tí heili trý lið kundu gerast føroyameistari undan 

seinasta umfari. Tá avtornaði var tað Billardfelag Fuglafjarðar, 

sum endurvann FM.  55 leikarar umboðaðu ymsu feløgini í 

liðkappingunum.

FM fyri einstaklingar varð spælt í Havnar Klubba 22., 23., 29. 

og 30. mai. Kappingin eydnaðist væl hóast umstøðurnar - og 

støðið var høgt, hóast leikarar ikki høvdu vant, sum vanligt.

Føroyameistari gjørdist Jákup Baldvinsson. Nr. 2 gjørdist Páll 

Heri Nolsøe, og nr. 3 gjørdist Kristian Suni Høgnesen.

Haldor Holm cup varð í 2020 spælt øðrvísi enn tað plagdi. 

Áður hevur verið spælt um flest eygu, men hesaferð varð spælt 

um sett, har leikararnir skuldu spæla upp til 100 fyri at vinna eitt 

sett.

Eisini varð kappingin víðkað, soleiðis at fleiri luttakarar enn 

teir fimm, sum vanliga skulu kvalifisera seg gjøgnum miðaltal, 

kundu vera við. Heili 24 leikarar meldaðu til, og tað var eitt sera 

gott billardvikuskifti. Spennandi verður at vita, um KLBF heldur 

fram við hesum, ella um farið verður aftur til tað gamla. Vinnari 

gjørdis Hallur Joensen. Nr. 2 bleiv Sonhard Johannesen.

Lions Cup Suðuroy

Lions Cup Suðuroy er ein árlig kapping fyri teir, sum spæla 

undir 15 í miðal. Kappingin skuldi vera í apríl 2020, men hon 

varð ikki spæld vegna korona. Lion Cup í Suðuroy verður aftur 

á heysti í 2021.

Kapping í Danmark

Í 2020 vóru tvær royndir gjørdar at gera túr til Danmarkar við 

10 teimum bestu leikarunum hjá okkum - bæði á vári og heysti, 

men hetta eydnaðist ikki vegna Covid-19. Avtalan við danir er 

tó, at kapping verður á heysti í 2021, ella í kappingarárinum 

2021-22. Endalig støða verður tikin til hetta seinni í ár.

Umstøður
Sum heild eru borðini í góðum standi, tó verður eitt borð á 

Tvøroyri sent til renoveringar á sumri 2021.

Snookerborðið, sum Klaksvíkar Billardfelag keypti í 2019, 

verður nógv brúkt. Enn er bert eitt snookerborð, og keylubillard 

er enn ítrótturin, sum verður kappast um í hesum formi. Men 

vónin er, at okkurt snookerborð kemur afturat, so at kapping 

kann skipast.

Skálafjarða Billardfelag, sum varð stovnað í 2019, hevur í 2020 

fingið hjálp frá Runavíkar kommunu til høli. Vónandi fara vit at 

síggja fleiri billardleikarar á Skálafjørðinum menna seg.

Framtíðin: 
Miðlafólk

Nevndin í BISF hevur avrátt, at billiard í størri mun skal vera 

sjónligt í almenninginum. Eitt fólk skal setast at skriva greinar 

og leggja myndir út, umframt at stovna og reka eina Face-

booksíðu fyri billiard í Føroyum. Hetta fyri at økja um áhugan, 

soleiðis, at vit fáa fleiri nýggj fólk til ítróttin. 

Hóast tað sum heild gongur væl, er tilgongdin ov lítil, og ov fá 

fólk vita, at vit kappast í billard í Føroyum, hóast vit hava kapp-

ast síðani ‘77. Tó er støðan betri enn hon var fram til 2008, tá 

billiard var í einum aldudali, og nýggja felagið á Skálafjørðinum 

er eitt dømi um, at áhugi er, og at vøksturin kann halda fram. 

Tað vísir seg, at leikarar, ið leggjast afturat, ofta halda  fram.

Á Tvøroyri hevur ungdómshúsið gjørt eina avtalu við Tvøroyrar 

Billardfelag um fastar billarddagar hvønn mánað, við vón um, 

at onkur bítur á. Hetta byrjaði í oktober í 2020, og tað hevur 

eydnast avbera væl. Har hava verið millum 6-12 luttakarar hvør-

jaferð, og fleiri teirra eru bitin av spælinum. 

Á Tvøroyri ætla teir at skipa fyri innanhýsis kappingum fyri 

ungdómin. Um hini feløgini gera á ein líknandi máta, so er 

møguleikin fyri,  at ein ungdómskapping millum feløgini kann 

skipast.
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Hartil ætla vit: 

At skaffa ein høvuðssponsor til bestu deildina í liðkappingini 

(Inntøkumøguleiki)

Hava eitt miðlafólk, sum kann umsita eina facebook-vanga-

mynd, og skriva fleiri greinar at leggja út á miðlarnar. (Ólønt)

Eggja feløgunum til at gera sítt fyri at fáa størri tilgongd. Event-

uelt gera avtalu við ungdómshús, skúla osv.

Endamálið er, at man einaferð kann skipa fyri einari millum-

felags U15 ella U17 kapping.

Bøta um heimasíðuna

Finna eina loysn uppá streaming, útgerð osv. Eventuelt streama 

gjøgnum facebook ella youtube.

Fuglfirðingar ætla at stovna eina einstaklingakapping 

(Fuglafjørður Open)

Samanumtikið 
Vit hava nógvar limir, og fleiri sunnar kappingar, sum koyra ár 

eftir ár uttan avbrot. Vit síggja menning, men tað er framvegis 

nógv pláss til at gera tað enn betri. Billardið skuldi m.a. verðið 

nógv meiri sjónligt fyri tann vanliga føroyingin. Hetta er so okk-

urt vit hava at arbeiða fram móti, og vit eru vísir í, at tað fer at 

batna.

Sum heild heldur nevndin, at billardið í Føroyum er í einum 

góðum stað, og at pílarnir enn peika uppeftir.

Javnstøða:
Fyri at siga akkurát sum er, so eru bert mannfólk ið luttaka. Tó 

hevur ein ung genta fingið blóð uppá tonnina í samband við 

billarddagar hjá ungdómshúsinum á Tvøroyri. Ungdómshúsið á 

Tvøroyri hevur gjørt avtalu við Tvøroyrar Billardfelag um at hava 

fastar billarddagar í kalendarinum. Við vón um at onkur býtur á.

Kappingar:
Í Føroyum:

Liðkappingin fyri 1., 2. og 3. Deild (Síðan 1977)

FM fyri einstaklingar (Síðan 1977)

Haldor Holm Cup (Síðan 1989)

Nevndarformaður:
Páll Heri Nolsøe

Nevndarlimir:
Oskar Eirikson, skrivari/samskipari
Hugin Albinus, kassameistari

Feløg og limatøl:
Tvøroyrar Billardfelag     24
Klaksvíkar Billardfelag     23
Billardfelag Fuglafjarða    20
Havnar Billardfelag     15
Skálafjarða Billardfelag    15
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Fótbóltssamband Føroya

Hondbóltssamband Føroya 

Flogbóltssamband Føroya 

Róðrarsamband Føroya 

Fimleikasamband Føroya 

Svimjisamband Føroya 

Judo Føroyar 

Parasport Føroyar 

Badmintonsamband Føroya 

Borðtennissamband Føroya 

Súkkling og Triathlon 

Frælsur Ítróttur Føroya 

Ríðisamband Føroya

Skjótisamband Føroya 

Bogaskjótisamband Føroya 

Menningarsambond

1.167.038

975.240

965.240 

510.760 

614.600

799.480 

392.840

392.840

510.760

392.840

345.000 

464.760 

345.000

345.000 

345.000

454.480

9.020.878

1.320.384

1.233.400

1.131.745

634.776

821.926 

933.768 

476.096 

535.209

638.987 

477.786 

435.482 

568.388 

439.033

425.051

420.170 

547.799

11.040.000

1.501.500

2.058.421 

1.237.752

815.640

1.210.553 

1.044.917 

496.807 

781.899 

857.853 

529.709 

504.125 

603.863 

518.346

478.880 

442.197

567.536

13.650.000

1.512.500

2.277.929 

1.259.501 

801.699 

1.121.689 

986.002

512.959

784.815

863.381 

503.656

525.376 

588.455

502.345

488.790

448.358

572.544

13.750.000

1.556.500

2.413.022

1.271.168 

778.953 

1.164.575 

1.161.386

518.306 

820.447

864.649 

485.106

467.320

563.724 

517.060

481.541 

496.675 

589.567

14.150.000

1.300.000

2.513.007 

1.316.037

752.067 

1.145.239 

1.096.061

539.473 

909.612

868.311

510.935 

83.883 

566.406 

522.416

500.876

508.418 

617.258

13.750.000

1.300.000

2.346.634

1.271.820 

678.423 

975.294

1.042.364

558.103

838.038 

837.806

501.615

366.984

550.527

491.534

491.074

478.633

793.152

13.522.001

Uppskot 2021 Býti 2020 Býti 2019 Býti 2018 Býti 2017 Býti 2016 Býti 2015

Uppskot til býti, lagt fyri aðalfundin hjá Ítróttasambandi Føroya 29. mai 2021
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