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Aðalfundur

Tú alfagra land mítt

Ársfrágreiðing 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
Starvsnevnd
Elin H. Joensen, Forseti

Jon Hestoy, Varaforseti

Schandorff Vang, Nevndarlimur

John Kjær, Nevndarlimur

Sigurd Rasmussen, Nevndarlimur

Starvsfólk
Petur Mittún, 

Aðalskrivari

Andras Nolsøe, 

Ítrótta- og ungdómsráðgevi

Katrin á Neystabø, 

Strategi og skúlaleikir

Finnbjørg Nattestad, 

SkrivstovufólkElin H. Joensen, 
Forseti

Jon Hestoy, 
Varaforseti

Sølvi Reinert, 
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, 
Judo Føroyar

Eyðun Mørkøre, 
Føroya Fimleikasamband

Kári Davidsen, 
Sersambandið fyri 
Súkkling og Triathlon

Sigurd Rasmussen, 
Nevndarlimur

Petur Elias Petersen, 
Parasport Føroyar

John N. Thomsen, 
Kurvabóltur í Føroyum

Peter Holm, 
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

Katrin Jacobsen, næstforkvinna

Elian Eyðunsson Elttør, nevndarlimur

Sofía Olsen, nevndarlimur

Birgit Ryan, nevndarlimur

Hondbóltssamband Føroya
Gunn Ellefsen, forkvinna

Jógvan Emil Nielsen, næstformaður

Oyvindur Brimnes, nevndarlimur

Heini Ellingsgaard, nevndarlimur

Andrea Heindriksdóttir, nevndarlimur

Birgir Kass, varalimur

Djóni Højgaard, varalimur

Judo Føroyar
Sofus Debes Johannesen, formaður

Hansa M. Glerfoss, næstforkvinna

Petur Sigurð Johannesen, skrivari

Silja Johannesen

Sigmundur Johansen

Kristianna á Túgvu, tiltakslimur

Hendrik Johannesen, tiltakslimur

Kurvabóltsamband Føroya
John Norðbúð Thomsen, formaður

Birgir Petersen, peningarøkil

Anna Petersen, skrivari

Magnus Jakobsen, nevndarlimur

Erla Mirmansdóttir, nevndarlimur

Bjarni W. Zachariassen, varalimur

Sarah Isfeldt, varalimur

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

Petur Hansen, skrivari

Rógvi Kærbech, nevndarlimur

Jákup Joensen, nevndarlimur

Hugo Skorastein, nevndarlimur

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

Nikkel Petersen, tiltakslimur

Borðtennissamband Føroya
Elinborg C. Mortensen, forkvinna

Fróði Fríðason Jensen, næstformaður

Wilhelm Nygaard, kassameistari

Pætur Albinus, skrivari

Flogbóltssamband Føroya
Peter Holm, formaður

Jónley Poulsen, næstforkvinna

Guðrun L. Joensen, skrivari

Jóhan á Mýruni, nevndarlimur

Magnus Tausen, nevndarlimur

Frælsur Ítróttur Føroya
Sølvi Reinert Hansen, formaður

Rigmor Napoleonsdóttir Arge, næstforkvinna

Guttorm Sørensen, peningarøkil

Gunnvá Wardum, skrivari

Anni Isaksen, nevndarlimur

Føroya Fimleikasamband
Eyðun Mørkøre, formaður

Heri Sigurd Lamhauge, næstformaður

Frida Poulsen, nevndarlimur

Kristian Danbjørg Heinesen, nevndarlimur

Beinta Danielsen, nevndarlimur

Fótbóltssamband Føroya
Christian F. Andreasen, forseti

Róin Schrøter, varaforseti

Anja Rein, nevndarlimur

Fróði Danielsen, nevndarlimur

Jógvan Páll Joensen, nevndarlimur

Kristmund Johannessen, nevndarlimur

Fríðin Ziskason, nevndarlimur

Rúni Herup Olsen, nevndarlimur

Oddmar Selfoss, 1. varalimur

Kenneth Hovgaard, 2. varalimur
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Skjótisamband Føroya
Esmar Joensen, formaður

Finn Ludvig, nevndarlimur

Jónstein Johannesen, nevndarlimur

Jógvan Egholm, nevndarlimur

Marius F. Joensen, nevndarlimur

Svimjisamband Føroya
Rókur í Jákupsstovu, formaður

Símun Michael Sørensen, næstformaður

Ólavur Hansen, skrivari

Sørin Djurhuus, nevndarlimur

Eyðun Húsgarð, nevndarlimur

Dann Hjelm, tiltakslimur

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

Seyðahundasamband Føroya
Jónleif Sólsker, formaður

Føroya Styrkisamband
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

Sissal Kjartansdóttir Kristiansen, 

nevndarlimur

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

Íðkaranevndin
Torkil Veye

Petur Sigurð Johannesen

Edna Maria Debes

Hávard Vatnhamar

Gunnva K. Jacobsen

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

Føroya Ítróttasavn
Palli Ziskason, kassameistari

Andrass Sólstein, skrivari

Marjun Hanusardóttir, nevndarlimur

Helena Dam á Neystabø, 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

Gunvá við Keldu

Spf. Ítróttavedding
Jon Hestoy, formaður

Rói Poulsen, varaformaður

Hjørdis Gaard, nevndarlimur

Gudrun M. Nolsøe, nevndarlimur

Schandorff Vang, nevndarlimur

John Kjær, nevndarlimur

Sigurd Rasmussen, nevndarlimur

Elin H. Joensen, stjóri

Ungdóms- og menningar-
nevndin
Schandorff Vang, formaður

Guðrun Jacobsen, nevndarlimur

Helgi Winther Olsen, nevndarlimur

Andras Nolsøe, nevndarlimur
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Forsetafrágreiðing hjá ÍSF 2021
Felagsskapur. Tað má gerast høvuðsyvirskriftin fyri hetta sein-

asta árið. Eftir at vit undanfarin ár hava verið stórliga ávirkað av 

frástøðu - og tískil avlýstum kappingum og venjingum - kom 

felagsskapurin nú aftur á breddan við styrktari megi. 

Í fjør staðfestu vit í ársfrágreiðingini, at vit sum ítróttasamband 

skuldu læra av koronutíðini og grunda okkara komandi virksemi 

á týdningin av felagsskapinum. At felagsskapurin skuldi dragast 

upp á síðuna av avrikunum í fremstu røð. Og at vit skuldu 

gerast betur til at dyrka elituna, evnini, málini øðrumegin - men 

eisini breiddina, rørslugleðina og felagsskapin hinumegin. 

Hendan málsetningin hava vit seinasta árið tikið í størsta álvara.

1. Øll skulu við
Felagsskapurin er jú ein av høvuðsorsøkunum til, at ítróttur er 

so tiltalandi fyri menniskjað. Uttan felagsskapin er eingin stutt-

leiki, einki vinarband og eingin kapping. 

Síðani seinasta aðalfund hava vit havt ikki færri enn tvinnar 

nýggj ar leikir, ið báðir hava felagsskapin í miðdeplinum, nevni-

liga Føroyaleikir og Skúlaleikir. 

Báðar leikir eydnaðust sera væl, og vit hava fingið gott áræði til 

at arbeiða víðari.

Hartil hevur ÍSF sum heild raðfest breiddarítróttin í størri mun og 

gjørt ein málsetning um, at øll skulu við.

1.1: Føroyaleikir
Í døgunum 8.-11. juli 2020 skipaðu vit fyri fyrstu Føroyaleiku-

num. 

Ætlanin var at skipa kappingina bæði fyri føroyingum og 

útlendingum, men óvissa koronustøðan í juli gjørdi, at einans 20 

útlendingar komu við, hóast umleið 400 høvdu boðað frá lut-

tøku. Tá avtornaði vóru kortini 1260 luttakarar, so sigast má, at 

føroyingar sjálvir tóku sera væl ímóti fyrstu Føroyaleikunum. 

Kappast varð í 19 ítróttagreinum, og kappingar og tiltøk vóru 

staðsett í Klaksvík, Runavík, Havn og Vági.

Endamálið við at savna tiltøk og kappingar í ávís øki í landinum 

er júst at skapa kensluna av felagsskapi tvørtur um ítrótta-

greinar, og út frá afturmeldingunum eydnaðist hetta til fullnar. 

Gleðin um aftur at sleppa at savnast - og ikki minst kappast - 

var eyðsýnd.
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Føroyaleikirnir í 2022 verða í døgunum 30. juni til 3. juli, og 

undantilmeldingin ber boð um, at tað verður eitt brak av einum 

ítróttatiltaki við fleiri túsund ítróttaáhugaðum.  

Ætlanin er at skipa fyri Føroyaleikum tey árini, ið Oyggjaleikir 

ikki eru, og at gera tiltakið dragandi fyri útlendsk ítróttafólk 

eisini. Anna Maria Toftegaard er sett sum samskipari av Føroya-

leikunum 2022. 

1.2: Skúlaleikir
Felagsskapur og rørslugleði fyri øll. Tað er slagorðið fyri nýggja 

átakið “Skúlaleikir”, ið fór av bakkastokki eftir summarfrítíðina í 

2021. 

Grundarlagið undir Skúlaleikum er kanning hjá Fólkaheilsuráð-

num, ið staðfestir, at bara 15% av føroyskum børnum røra seg 

nóg mikið. Tí fekk ÍSF í lag eitt breitt samstarv millum komm-

unur, Mentamálaráðið, Fólkaheilsuráðið og Fróðskaparsetrið við 

tí fyri eygað at geva ítrótti, sum lærugrein, nýggjar møguleikar, 

og fyri at byggja brýr millum skúla og ítrótt kring landið.

Kravið til Skúlaleikir er einfalt: tað skal vera stuttligt, og øll skulu 

kunna vera við. Tí verður dentur lagdur á felagsskapin í flokki-

num og gleðina við at røra seg. 

Av tí, at Mentamálaráðið og kommunurnar eru við í átakinum,

 og Betri er við til at stuðla leikunum, hevur tað ongan meirkost-

nað fyri skúlarnar. Undirvísingartilfar varð ment til teir umleið 

50 ítróttalærararnar, sum luttóku, og ÍSF skipaði fyri skeiðnum 

saman við Námi. 

Umleið 1200 næmingar í 4. og 5. flokki vóru við í fyrstu 

Skúlaleik unum, og teir royndu seg í rógving, frælsum ítrótti, 

flogbólti og badminton. Hartil vístu umboð frá Parasport á, 

hvussu venjingarnar kundu lagast til øll.

Tað er Katrin á Neystabø, sum samskipar Skúlaleikir fyri ÍSF. 

Afturat sær hevur hon Helga Winther Olsen, sum er ítróttaligur 

ráðgevi. 

1.3: Tak væl ímóti
Síðani februar 2022 hevur Evropa verið merkt av undantaks-

støðu. Kríggj herjar aftur í okkara trygga heimsparti, og tað 

ávirkar øll - eisini okkum í Føroyum. 

Seinastu mánaðirnar eru omanfyri seks milliónir børn, kvinnur 

og gomul flýdd úr Ukraina, og á fyrsta sinni hava Føroyar latið 

dyrnar upp fyri flóttafólki. 

Í skrivandi stund eru fleiri tíggjutals ukrainsk flóttafólk í Føroya, 

og tað áliggur okkum øllum ein stór ábyrgd at fáa tey við. Ítrótt-

ur er ein altjóða samskiftisháttur, og fyri tey, sum eru flýdd frá 

sínum vanliga og trygga gerandisdegi, kann ítróttur skapa ein 

glotta av normaliteti í ræðuligu støðuni. Eina løtu, har tey hoyra 

til, heldur enn at vera púra fremmand. Har tey duga og skilja, 

heldur enn at vera uttanfyri. 

Í hesum sambandi hevur ÍSF ment eitt Føroyakort, ið gevur 

tilflytarum og flóttafólki ett yvirlit yvir øll feløg í landinum. Hartil 

hava vit ment eina plakat og nakrar leiðreglur um, hvussu vit 

best taka ímóti. Boðskapurin er, at smáar gerðir gera allan 

munin. Eitt smíl, eitt herðaklapp, ein vinarlig viðmerking. 

ÍSF eggjar somuleiðis kommunum til at taka feløgini við í 

arbeiðið við flóttafólki, og at bjóða feløgunum at luttaka, um 

kunnandi fundir verða skipaðir. Tí vit vilja hava øll við.



9ÁRSFRÁGREIÐING 2021

1.4: Breidd
Ynskið um at seta størri fokus á breiddina og fáa øll við var júst 

orsøkin til, at vit á heysti 2021 settu Katrina á Neystabø í starv 

hjá ÍSF. Hon hevur ítøkiligu uppgávuna at styrkja um breiddar-

ítróttin. 

Undir koronakreppuni sóu vit, at úrvalsíðkararnir vórðu hart 

rakt ir. Men vit vóru ovfarin av at síggja, hvussu hart tað eisini 

rakti breiddaríðkarar, at felagsskapurin varð tikin frá teimum. 

Tá varnaðust vit av álvara ovurstóra týdningin av ítrótta felags-

skapinum, og vit gjørdust greið um, at meiri mátti gerast fyri 

breiddina. 

Og tað hevur givið úrslit at seta eitt fólk á hesa uppgávuna burt-

urav. Eitt nú er felagsskapurin vorðin reyði tráðurin í strategi-

arbeiðinum, sum ÍSF seinastu tíðina hevur arbeitt við. Hartil 

er tað, at øll skulu við, vorðið eitt av fýra fokusøkjum, sum vit 

málrættað fara at arbeiða við komandi árini.

2. Strategi
Størsta partin av hesum farna árinum, hevur ÍSF arbeitt við at 

leggja eina strategi. Eina ætlan, ið skal galda komandi fýra árini. 

Vit hava kannað verandi støðu og gjørt okkum greitt, hvørji virði 

føroyskur ítróttur skal byggja á. 

Samstarvið við sambondini hevur verið gott og tætt - og til-

gongd in hevur verið mennandi í sær sjálvum. 

Vit høvdu tosað um tað leingi. Men við nýggju, stóru og vísinda-

ligu kanningini hjá Fólkaheilsuráðnum gjørdist greitt, at vit sjálv 

mugu taka teymarnar og stýra føroyskum ítrótti tann vegin, vit 

halda vera skilabest. 

2.1: Frítíðarvanar í Føroyum
Ein av orsøkunum til, at vit fóru undir arbeiðið við strategiini var, 

at vit í 2021 fingu eina stóra og neyva frágreiðing um frítíð-

a r    van ar í Føroyum. Tað var Fólkaheilsuráðið, sum stóð fyri 

kanning ini, ið gav okkum gott innlit í okkara egna øki, nevniliga 

ítróttin. 

Kanningin staðfesti, at føroyingar eru virknir, og at ítrótturin 

liggur frammaliga í huganum, tá ið vit - og serliga børn og ung - 

gera av, hvat frítíðin skal nýtast til. 

63% av børnum og ungum eru virkin í ítrótti. Og 49% av teim-

um vaksnu. Tað fegnast vit um, tí tað er ein ábending um, at 

rørsla og ítróttur framvegis vigar tungt í okkara dagliga lívi 

og mentan. Ein meiriluti av børnum og ungum - og helvtin av 

teimum vaksnu - eru virkin í ítrótti. Tað er serliga gott, tá ið 

hug sað verður um, at tað í tíðarrákinum er so mangt, sum togar 

hinvegin - ímóti passiviteti og einum óaktivum lívsstíli. 

Men samstundis, sum vit fegnast, so fekk tað okkum eisini at 

grunda. Hví eru tað í størstan mun børnini, sum íðka? Hví missa 

vit tey ungu? Hví eru ikki fleiri vaksin, ið íðka skipað? Hví gevast 

genturnar fyrr enn dreingirnir? Hvussu kunnu vit fáa enn fleiri 

við í øllum aldursbólkum? 

Hetta vóru nakrir av spurningunum, sum birtust av úrslitunum í 

kanningini. 

Vit staðfestu ein tørv á eini miðvísari ætlan, har allur ítróttur í 

Føroyum dregur somu línu og arbeiðir fram ímóti sama máli.

Tí fóru vit undir arbeiðið við eini strategi.

2.2: Strategiarbeiðið
Ongantíð áður hava vit sett okkum so mikið ítøkilig og mátilig 

mál - og skjalfest tey. 

Men vit eru sannførd um, at hetta er eitt skilagott stig. Í fyrsta 

lagi styrkir hetta samstarvið millum øll sambond, feløg og 

ítrótta fólk í Føroyum, nú vit skulu samstarva um at náa nøkrum 

felags málum. Harnæst gevur hetta sambondunum væl størri 

ávirkan á bæði kós og virði hjá ÍSF, tí tað eru umboð úr sam-

bondunum, ið hava arbeitt við málum, loysnum og orðingum. 

Hetta er somuleiðis fyrstu ferð, at ÍSF kemur við ítøkiligum til-

mælum - eitt nú um breidd og úrval ella at børn og ung skulu 

eggjast til at vera virkin í fleiri ymsum ítróttagreinum.

Vit gera somuleiðis greitt, at í Føroyum er ítróttagleðin eins týd-

ningarmikil og sigursgleðin, og at føroyskur ítróttur skal vera ein 

lívlangur felagsskapur í rørslu.

2.3: Fýra ymisk fokusøki
Tey fýra fokusøkini eru: 

- Øll skulu við

- Fjálga um sjálvboðin

- Ítróttagleði fyrst og fremst

- Styrkja úrvalsumhvørvini

Tey fýra fokusøkini hava tilsamans fingið 17 átøk, ið sambond 

og feløg komandi fýra árini fara at arbeiða fram ímóti at seta í 

verk. Okkurt er lætt at gera, annað krevur meiri. Men fokusøkini 

eru skipað sum arbeiðssetningar í sjálvum sær, og sambond 

og feløg taka so átøkini til sín eftir umstøðum og møguleikum. 

Summi fara helst at náa øllum, meðan onnur náa onkrum. 

Tað týdningarmesta er, at vit arbeiða í felag fram ímóti felags 

málum. 

Fyri at náa hesum krevst í fyrsta lagi, at sambond og feløg fara 

at samstarva væl meiri tvørturum ítróttagreinar. 

Hartil krevst kunning. Tí fara vit eitt nú at skipa skeið, ráðstevn-

ur, átøk og tilfar annars.

Sum tað triðja mugu fólk setast í starv innan føroyskan ítrótt. Vit 

síggja, at sambond, sum hava fólk í starvi, hava munandi størri 

menning enn tey, ið ikki hava starvsfólk.
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Tað fjórða, sum krevst fyri at náa settu málunum, er fígging.

Á aðalfundunum komandi fýra árini verður tikið samanum. Tá 

fara sambondini at greiða frá, hvørji átøk eru sett í verk, og 

hvussu gongur við arbeiðinum.

Vit eru ógvuliga spent at fylgja við komandi árini og eygleiða, 

hvørjir ringar fara at breiða seg út í samfelagið av hesum átøku-

num.

2.4: Umsitingarlig mál hjá ÍSF
Meðan áðurnevndu fokusøki verða løgd út til sambond og feløg 

at arbeiða við, fer ÍSF samstundis eisini at arbeiða fram ímóti 

nøkrum málum, ið eru meiri fyrisitingarlig. 

Tey eru:

- Fígging

- Felags limaskipan

- Ítróttaráðgeving

- ÍSF-hús

- Etisk nevnd

Vit vita, at hetta eru framsøkin mál, ið fara at krevja nakað av 

okkum øllum. Alt frá fígging og kørmum til hugburð og dagligar 

raðfestingar. Men vit eru sannførd um, at hetta er besti vegurin 

at fara. Tískil eru vit eisini bjartskygd um hetta fyrsta strategiska 

stigið fram ímóti at styrkja føroyska ítróttafelagsskapin og 

skapa ítrótt fyri øll - alt lívið.

3. Koronustuðul
Koronutíðin var ikki bara hørð fyri íðkararnar - hon var eisini 

fíggjarliga hørð fyri feløgini, sum mistu allar inntøkur av at-

gongumerkjum. Men Ítróttarfeløg kundu søkja um stuðul fyri 

mistar inntøkur sambært “Reglugerðini fyri stuðul til mistar 

inntøkur í sambandi við COVID-19 – hjálparpakki 2”.

ÍSF samskipaði umsóknirnar um endurgjald og samskifti við 

Uttanríkis- og Mentamálaráðið, tá ið 47 felagsskapir søktu um 

íalt 5,7 milliónir. 

Tá ið avtornaði høvdu 41 felagsskapir rætt til stuðul á saman-

lagt umleið 3,9 milliónir kr sambært reglugerðini. Tí varð neyð-

ugt at tillaga stuðulsútgjøldini soleiðis, at felagsskapirnir íalt 

fingu játtað 400.000 kr. minni, enn tey søktu um. 

Men hóast vit ikki fingu alla ta upphæddina, sum vit søktu um, 

fegnast vit um, at eisini ítrótturin fekk lut í hjálparpakkunum. Vit 

síggja tað sum eina almenna staðfesting og viðurkenning av tí 

týdningarmikla arbeiðinum, vit gera.

4. Úrvalsítróttur
Felagsskapur verður ofta settur í samband við breiddarítróttin. 

Men felagsskapurin er eins týdningarmikil fyri úrvalsíðkarar. Tí 

er eitt av fokusøkjunum í strategiini at styrkja um úrvalsumhvørv-

ini. Tað er neyðugt, tí vit hava ein greiðan málsetning um, at vit 

skulu hava fleiri úrmælingar ímillum heimsins bestu.
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Til tess krevjast pengar, umstøður og virðing fyri, hvat tað 

krevur at kappast á høgum altjóða støði. Hetta fara vit komandi 

árini at leggja enn meiri orku í. Fyrstu skipanirnar eru settar 

í verk - til dømis fíggjarligi stuðulin úr Úrvali og teirri spildur-

nýggju íðkanarnevndini. 

4.1: Íðkanarnevnd
15. mars í ár skipaði fyrsta Íðkaranevndin undir ÍSF seg. Háv-

ardur Vatnhamar frá Parasport er forfólk, og Torkil Veyhe frá 

súkkling og triathlon er næstforfólk. Hinir limirnir eru Edna Maria 

Debes, úr frælsum ítrótti, Gunnva Jacobsen, úr badminton, og 

Petur Sigurð Johannesen, úr judo.

Tað var samtykt á aðalfundinum í fjør, at Føroyar skuldu liva upp 

til krøvini frá IOC um eina íðkaranevnd, soleiðis at tey íðkandi, 

ið eru seriøs og vilja náa langt, fáa eina rødd, har avgerðirnar 

verða tiknar. Íðkanarnevndin skal umboða øll íðkandi og allar 

ítróttargreinar her á landi, og hon skal takast við uppá ráð í 

viðurskiftum hjá úrvalsíðkarum.

Vit fegnast um undirtøkuna til hetta fyrsta valið, har heili 11 fólk 

stillaðu upp. Treytirnar eru, at tú - innanfyri seinastu 6 árini - 

skalt hava luttikið í altjóða vaksnamannakappingum, til dømis 

HM, EM, NM ella Oyggjaleikum, tá ið tú vart 18 ár ella eldri. 

Hetta sama er galdandi fyri tey, sum skulu velja.

4.2: Úrval
Aftur hetta árið varð fíggjarligur styrkur latin nøkrum av okk-

ara bestu úr stuðulsskipanini, Úrval. Í 2021 vóru lætnar 1.657 

milliónir kr. bæði til einstakligar og bólkar. Við hesum kunnu 

fremstu ítróttarfólk okkara fáa fíggjarligan styrk til víðari menn-

ing - eitt nú til kappingar, venjingarlegur og ferðing. 

16 umsóknir og 9 ymsar ítróttargreinar fingu stuðul hesuferð, og 

hetta var fyrstu ferð, at so nógvar ítróttagreinar fingu lut í peng-

unum. Íðkarar frá Bogaskjótisambandinum og Judo Føroyar 

fingu stuðul fyri fyrstu ferð. Harumframt fingu íðkarar og lið frá 

fimleiki, flogbólti, frælsum ítrótti, hondbólti, parasport, svimjing 

og taekwondo stuðul úr Úrvali í 2022.

Nevndin í Úrvali staðfesti eftir útlutanina, at føroyskur ítróttur 

sum heild er í stórari menning.

– Støðið er hækkandi. Vit síggja væl skikkaðar umsøkjarar, 

hóast farnu tvey árini hava verið trupul, og tað tykist sum, 

at hópurin av skikkaðum umsøkjarum økist alsamt. Tað er 

gleðiligt, segði Ragnar Joensen, nevndarformaður í Úrvali.

27 umsóknir komu inn um úrvalsstuðul í 2022, og søkt var um 

tilsamans 4,3 milliónir krónur.

4.3: Góð altjóða úrslit
Tað er hugaligt at síggja, hvussu stór føroyska framgongdin er í 

altjóða kappingum. Hetta seinasta árið hevur ítrótturin borið okk-

um fantastisk úrslit - og stjørnuløtur, har alt landið stóð saman.

Løtan, tá ið Sverri Nielsen róði OL finaluna á ólavsøku, og 

stórskermur varð settur upp á Kongabrúnni, gloymir neyvan 

nakar, sum var har. Tað bleiv heppað og rópt, sum um Sverri 

róði á Havnarvág, og hóast hann gjørdist akkurát ov stuttur til 

heiðursmerki, vóru øll errin av, at hann yvirhøvur var har.

Eisini Hávard Vatnhamar framdi eitt bragd, tá ið hann stutt und-

an Paralympisku leikunum í Tokyo mátti skifta grein frá triathlon 

til marathon. Hóast marathon ikki er høvuðsgrein hansara, 

rann hann teir 42 kilometrarnar undir tríggjar tímar og setti nýtt 

persónligt met. Hann gjørdist nr 10 og vísti sjáldsamt yvirskot, 

meðan hann rann. Til dømis við at veittra til áskoðararnar. 

Hondbólturin hevur eisini staðið fyri samansjóving og undirhaldi 

á høgum støði hetta árið. Kvinnurnar hjá H71 skrivaðu føroyska 

hondbóltssøgu tá tær leiktu seg víðari ikki minni enn tríggjar 

ferðir í Europa Cup móti liðum úr Makedonia, Sveits og Serbia. Í 

fjórða umfari skuldu tær møta liði úr Ukraina, men kríggið gjørdi 

enda á søguligu europeisku ferðini hjá H71 kvinnunum.

Eisini U19 landsliðið hjá monnum í hondbólti spældi seg víðari 

til U20 EM endaspælið 2022, tá ið teir ikki gjørdu mætari enn at 

vinna EHF Championship kappingina, sum varð hildin í Bulgar-

ia. Høllin í Bulgaria við nógvu føroysku áskoðararnum kókaði, tá 

okkara dreingir skrivaðu søgu og í seinastu løtu vunnu avgeran-

di dystin móti Hvítarusslandi 31-30. EM-endaspælið verður leikt 

7.-17. juli 2022

Eisini í fótbólti fingu vit góð úrslit, tá ið U21 liðið hjá monnum 

spældi javnt ímóti fronsku stjørnunum í undankappingardysti. 

Hartil fingu teir onnur framúr úrslit móti Serbia og Norðurmake-

donia, so tað er greitt, at teir hava góð fótbóltsevni. Spennandi 

verður at fylgja teimum framyvir.

5. Ítróttafagnaður
Leygarkvøldið 5. februar var Hotel Hilton Garden Inn karmur 

um Ítróttafagnaðin, sum ÍSF skipaði fyri á fjórða sinni. Tey, ið 

vórðu tilnevnd og heiðrað, eru bæði úrmælingar innan sína 

ítróttargrein, og fólk, ið eru savnandi og mennandi fyri lokala 

ítróttarlívið. 

Fimm heiðurslønir vórðu lætnar, umframt Heiðursskjal Poul E. 

Petersen. Allir vinnararnir fingu steyp, skreytblað og blómur. 

Hartil fingu tey, sum vunnu átakið og felagsskapin, 15.000 kr í 

part. Navnið, stjørnuskotið og fyrimyndin fingu 5.000 kr í part.

Ítróttanavnið 2021 er Elias Ellefsen á Skipagøtu, ið hevur havt 

eitt framúr kappingar ár, bæði á føroyska hondbóltslandsliðnum 

og við felagi sínum Sävehof í bestu svensku hondbóltsdeildini.

Hini tilnevndu vóru Hávard Vatnhamar, paratletur, og Sverri 

Sandberg Nielsen, rógvari.
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Stjørnuskotið 2021 gjørdist Elisabeth Erlendsdóttir úr Havnar 

Svimjifelag. Seinasta árið hevur hon av álvara víst, at hon, hóast 

sín unga aldur, er ein av føroya bestu svimjarum. Framgongdin 

hevur verið sera eyðsýnd seinastu árini og viljin av stáli fornokt-

ar seg ikki. 

Hini tilnevndu vóru Jana Mittún, H71, og Filip Ilic, ÍF flogbóltur.

Fyrimyndin 2021 er Brynjar Poulsen, sum er høvuðsvenjari í 

Royn, og nýtir nógva tíð til at venja liðini í felagnum. Tað ger 

hann, hóast hann er føddur við breki og er partvíst lammaður í 

aðrari síðuni.

Harumframt vóru Poula Dulavík Berg, STÍF og venjaraparið hjá 

BSF – Guðrun Jacobsen og Bjørg Djurhuus, tilnevnd.

Ítróttaátakið 2021 er Fótbóltsskúlin við Stórá, ið TB skipar fyri. 

Á hvørjum ári savnast ungdómar úr øllum landinum til nakrar 

stuttligar og mennandi dagar, har hvør einstakur leikari fær 

avbjóðingar eftir tí støði, sum viðkomandi er á.

Í uppskoti til besta ítróttaátak vóru eisini Summar Cup, sum 

B36 skipar fyri, og Virkin Vágur, sum er rørsluátak hjá Vágs 

Kommunu.

Ítróttafelagsskapurin 2021 er Styrkisamband Føroya - yngsta 

sambandið í ÍSF. Tað varð stovnað sum menningarsamband í 

desembur 2019, og hevur tí einans tvey ár á baki. Kortini hevur 

sambandið megnað at fáa fótin fastan og at savna ein stóran 

part av kraftítróttini í ein felagsskap.  Skipað hevur verið fyri 

kappingum innan ymiskar greinar her í Føroyum, umframt at 

almennar føroyameistarakappingar eisini hava verið.

Í uppskoti vóru eisini EB/Streymur og Róðrafelagið NSÍ.

Heiðursskjal Poul E. Petersen varð latið Jákupi Mortensen. Í 

grundgevingini stóð millum annað soleiðis: Jákup Mortensen 

hevur í hálva øld havt ósigandi týdning fyri menningina av 

barna- og ungdómsarbeiðinum hjá NSÍ – líka frá byrjan og til 

dagin í dag, so felagið nú telist millum tey størstu, fremstu og 

best riknu í landinum.

Tíðliga og seint hevur hann verið har fyri spælararnar og felagið, 

og eingin uppgáva var ov lítil til, at hann fegin tók hana á seg. 

Heldur ikki hevur hann bert havt eyga fyri teimum elstu ella 

teimum bestu, tí sjálvt tey yngstu hava kent hansara hita og 

bankandi hjarta. Ei undur í, at ikki so fáir NSÍ-arar – yngri sum 

eldri – lýsa hann sum eitt slag av einum eyka pápa, so góður 

var hann við teir og so væl tók hann sær av teimum.

Bert fáar mánaðir eftir, at heiðurin var latin, andaðist Jákup 

Mortensen. Tann dagin, jarðarferðin var, var eyðsýnt, hvønn 

felagsskap hann hevði megnað at skapt, og hvønn týdning 

hann hevði fyri lokalsamfelagið. Fram við vegnum, vóru langar 

røðir av NSÍ-klæddum fólkum í øllum aldri, sum vóru komin at 

vísa Jákupi ein seinasta heiður. 

ÍSF lýsir frið yvir minnið um Jákup Mortensen. 

6. Samanumtikið
Felagsskapur og samstarv hevur eyðkent hetta farandi árið 

hjá ÍSF. Vit hava tikið okkum sjálv uppá orðið og hava arbeitt 

við málinum, vit settu okkum í fjør um at menna felagsskapin í 

ítróttinum. 

Samstarvið við myndugleikar, kommunur og samstarvsfelagar 

um nýggj, væleydnað átøk, sum Skúlaleikir og Føroyaleikir, 

hevur verið framúr. 

Somuleiðis vilja og vóna vit, at vit kunnu skapa ein góðan 

felagsskap við tey mongu flóttafólk, sum nú flýggja higar undan 

bumbum og ræðuleikum. 

Tað, at øll skulu við, og at ítróttur er ein lívlangur felagsskapur í 

rørslu, eru staðfestingar, sum vit eru bæði errin av og eyðmjúk 

um. Tí eitt er at siga tað - annað er at liva upp til tað. Men við 

sera góðum samstarvi millum sambondini, hava vit nú skjalfest 

19 ymisk átøk, ið skulu hjálpa okkum at tryggja góð, inkluder-

andi og mennandi ítróttaumhvørvi fyri øll. Um alt landið. Alt lívið.

Í bóklinginum við strategiini tekur ÍSF á fyrsta sinni støðu og 

kemur við ítøkiligum tilmælum - eitt nú um breidd og úrval ella 

at børn og ung skulu eggjast til at vera virkin í fleiri ymsum 

ítróttagreinum. Vit gera somuleiðis greitt, at í Føroyum er ítrótta-

gleðin eins týdningarmikil og sigursgleðin.

Vit vita, at hetta kann elva til kjak. Vit gera tað tó ikki fyri at 

skapa skilnað, men samanhald. Millum sambond og ítrótta-

greinar. Millum breiddaríðkarar, úrvalsíðkarar og øll tey, sum 

onkursvegna eru virkin í ítróttararbeiðinum her á landi. 

Vit gera tað fyri at styrkja tað jørðildið, sum alt okkara virksemi 

sprettir úr - nevniliga felagsskapin.  Málið er, at allir íðkarar 

skulu finna sínar sigrar og merkja ítróttagleðina brúsa, tá ið vit 

møta teimum á ein góðan hátt kring landið. 

Tað er soleiðis, vit skapa eitt breitt rørsluføri í Føroyum, sum 

kann vara alt lívið. 

Tað er soleiðis, vit styrkja føroyskan ítrótt. 
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Umboðstingið

Mynd: Ólavur Frederiksen
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Starvsnevndin

Mynd: Ólavur Frederiksen
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Badminton
Badmintonsamband Føroya / bsf@bsf.fo / www.bsf.fo / Tel 598745

Kappingar í Føroyum
Grand Prix kapping (5 umfør)

FM

Liðkapping (1 umfar)

Dupultkapping (3 umfør)

Føroyaleikir

Kappingar uttanlands
Sloven, juli 2021

Gentofte, august 2021

Ikast, september 2021

Odense, oktober 2021

Højbjerg, november 2021

Virksemi annars
Badminton tók fult undir við Føroyaleikunum. Skipað varð fyri 

kapping í fleiri aldursbólkum við góðari undirtøku. 

Í 2022 verður í landsliðshøpi farið undir miðvísa venjing fram 

ímóti Oyggjaleikunum í 2023, sum blivu avlýstir í 2021 vegna 

koronufarsóttina. Føroyskt badminton hevur veruliga saknað 

leikirnar, sum eru eitt av fáu altjóða tiltøkunum, ið veruliga 

savna fleiri av ítróttargreinunum í Føroyum. 

Í 2022 taka vit við heilum hjarta undir við Føroyaleikunum, 

har vit í BSF á fyrsta sinni hava átikið okkum at skipa fyri eini 

altjóða góðkendari kapping, sum Badminton Europe hevur 

viðurkent. Talan er um kapping fyri U19 og yngri hjá Badminton 

Europe, ið nevnist Junior International Series. Innbjóðing er 

farin til øll badmintonsambond í Evropa. 

Komandi árini verður arbeitt miðvíst fram ímóti at fáa føroyskar 

leikarar við til stórar altjóða kappingar.

Javnstøða
Í føroyskum badminton er javnstøða millum kynini. Eingi ávís 

tiltøk hava verið í farna árinum.

Sosialir miðlar
www.facebook.com/Badmintonsamband-

F%C3%B8roya-301575459984360

Feløg og limatøl
Havnar Badmintonfelag     300

Klaksvíkar Badmintonfelag     300

Ítróttarfelag Føglafjarðar 80

Badmintonfelagið Nápur     50

Miðvágs Badmintonfelag     50

Vestmanna Ítróttarfelag     -

Sandoyar Badmintonfelag     20

Nevndarformaður:
Johnny í Grótinum

Nevndarlimir:
Katrin Jacobsen, næstforkvinna
Elian Eyðunsson Elttør
Sofía Olsen
Birgit Ryan

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

Lønt starvsfólk:
0,4 Peter Gram, aðalskrivari
0,1 Fai Yin Wong, landsliðsvenjari

Komandi árini verður arbeitt miðvíst fram ímóti at fáa føroyskar leikarar 
við til stórar altjóða kappingar.
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Bogaskjóting
Bogaskjótisamband Føroya  / bskf@bskf.fo / Tel 228382 / www.bskf.fo

Kappingar
Kappingar í Føroyum: 

Innandurakappingar fyri børn, ung og vaksin - FM + Grand Prix. 

Føroyaleikir í Vági

Uttandura FM á Tórsbreyt 

Kappingar uttanlands:

Uttandura HM í Yankton í USA. Tríggir skjúttar luttóku, og fingu 

teir allir góð úrslit. Eisini var kongress hjá World Archery, har 

tveir nevndarlimir í BSKF luttóku.

Berlin Open - Tveir skjúttar luttóku og stóðu seg væl.

NUM 2021 - bleiv gjørd til “online kapping” vegna korona. Tað 

merkir, at londini hvør sær kappaðust í egnum landi. Tó sama 

dag og somu tíð.

Virksemi annars
Feløgini høvdu opið hús í ABC vikuni, sum var í oktober. Nógv 

fólk nýttu høvið at royna seg sum bogaskjúttar, eisini fingu 

feløgini nakrar nýggjar limir.

Ein samd nevnd valdi at seta venjara í starv. Venjarin skuldi taka 

sær av øllum trimum feløgunum hjá BSKF. Hesum tóku feløgini 

sera væl ímóti. Venjarin hevur samskipað venjingar, kappingar, 

skjótiøkið og hølið, tá ið uttandura skjótingin var. Allir skjútt-

arnir fingu høvi at skjóta uttandura í frástøðu í høllini á Hálsi og 

ítrótta høllini í Runavík.

Eftir Føroyaleikir gjørdi nevndin av at loyva venjaranum at byrta 

áhugan fyri at stovna felag í Suðuroy. Hetta gekk væl. Suðuroy-

ingar fingu skjótt áhuga fyri bogaskjótingini.

Framtíðarætlanir
Bæði BSKF og feløgini hava ynski um at fáa góðar og hóskandi 

umstøður til uttandura-skjóting, so vit ikki standa á berum hvørt 

ár, tá ið uttandura-skjótingin byrjar.

Annað
Tað er eitt hjartamál hjá Bogaskjótisambandi Føroya at veita 

fólki møguleika at savnast um ta elligomlu íttróttagrein, sum 

bogaskjóting er.

Javnstøða
Tilgongdin av ungum skjúttum er javnt býtt millum kynini. 

Hendan veturin hava fleiri kvinnur aftur víst stóran áhuga fyri 

bogaskjótingini.

Sosialir miðlar
www.facebook.com/bskf10 

www.instagram.com/worldarchery_faroeislands/

Nevndarformaður:
Jógvan Magnus Andreasen 
(Eggaba Andreasen)

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

Lønt starsfólk:
Kelea Quinn, venjari

Feløg og limatøl:
Bogaskjótifelagið Ørvur 30
Bogaskjótifelagið Tambar     20
Bogaskjótifelagið Vágaskot     40

Tað er eitt hjartamál hjá Bogaskjótisambandi Føroya at veita 
fólki møguleika at savnast um ta elligomlu íttróttagrein, sum 
bogaskjóting er.
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Borðtennis
Borðtennissamband Føroya / btsf@btsf.fo / Tel 283850 / www.btsf.fo

Kappingar í Føroyum
Grand Prix

FM

Føroyaleikir

Kappingar uttanlands
EM-undankapping, Beograd (Serbia)            

OB Bordtennis Open, Odense (Danmark)

Andro Sommerlejr, Tjele (Danmark)

Borðtennis við nýggjum átøkum
Kvinnulið í Danmark: Borðtennissamband Føroya hevur í hes-

um kappingarárinum skipað fyri átaki, ið skal menna føroyskt 

kvinnuborðtennis. Føroyska kvinnulandsliðið hevur mannað eitt 

lið í næstbestu donsku deildini, har tær hava fingið hópin av 

dystarvenjingum.

Liðið, sum tær mannað, eitur Horsens KFUM, og tað er fleirfaldi 

føroyameistarin, ið er búsitandi í Danmark, Henrietta Nørr, sum 

hevur staðið á odda fyri liðnum sum venjari og samskipari.

Leikararnir hava verið tær tríggjar ungu TBF-genturnar, Britt 

Michelsen, Anja Wongwai og Marin Elisabet Poulsen.

Úrslitini hava verið misjøvn, men nakrir sigrar eru komnir í hús. 

Eingin ivi er tó um, at tær hava fingið nógva og sera góða dyst-

arvenjing, sum fer at gagna teimum í framtíðini.

EM í Serbia: Eftir at korona-smittan hevði darvað EM-und-

ankappingina og útsett hana heilar tríggjar ferðir, varð kappingin 

loksins avgreidd í august í serbiska høvuðsstaðnum, Beograd.

Vanliga spæla Føroyar í einum innleiðandi undanbólki, har tor-

leikastigið er hóskandi, men fyri at minka um vavið í kappingini, 

vórðu niðastu liðini flutt beinleiðis víðari til sjálva undankapping-

ina.

Hetta hevði við sær, at Føroyar fingu óhugnaliga stinna mót-

støðu. Hetta sást eisini aftur í úrslitunum.

Tey, sum umboðaðu Føroyar í EM í Beograd, vóru Eyðun F. 

Ellendersen, Ári Fríðason Jensen, Heri Lava Láadal, Henrietta 

Nørr, Britt Michelsen, Anja Wongwai og Marin Elisabet Olsen.

Ung og vaksin
Leikarar á føroyska borðtennislandsliðnum búgva umleið helvt 

um helvt her heima í Føroyum og uttanlands. Tískil krevst nógv 

ferðing fyri at savna landsliðið.

Tað ger, at tað hevur verið avbjóðandi at havt landsliðssavning-

ar, meðan korona-smittan hevur herjað, men nú er so smátt við 

at koma gongd á aftur.

Okkurt gott spurdist tó burturúr. Tá ið luttakaratalið hevur verið 

so mikið avmarkað, hevur venjaratoymið bjóðað leikarum frá 

ungdómslandsliðnum at venja við A-landsliðnum, soleiðis at 

hesir ungu leikarar hava fingið stórar upplivingar og lærdóm.

Javnstøða
Í Borðtennissambandi Føroya valdar javnstøða. Nýggj átøk fyri 

kvinnur eru at hava danskt kappingarlið fyri føroyska kvinnu-

landsliðið og eitt nýstovnað gentulið í borðtennisfelagnum Tór.

Tiltøk, sum farið verður til í næstum
EM-undankapping í Sarajevo, Bosnia

Mega Cup í Oslo, Noregi

Venjingarlega í Tjele, Danmark

Venjingarlega í Gorowo, Póllandi

Sosialir miðlar
Facebook: Borðtennissamband Føroya 

Instagram: table.tennis.faroe.islands

Youtube: Borðtennissamband Føroya

Borðtennissamband Føroya hevur í hes um kappingarárinum 
skip að fyri átaki, ið skal menna føroyskt kvinnuborðtennis. 
Føroyska kvinnulandsliðið hevur mannað eitt lið í næstbestu 
donsku deildini, har tær hava fingið hópin av dystarvenjingum.
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Nevndarforkvinna:
Elinborg C. Mortensen

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

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

Feløg og limatøl:
Borðtennisfelagið Tór     40
Tvøroyrar Borðtennisfelag    40
Bóltfelagið Royn  5

Mynd: Finnur Justinussen
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Flogbóltur
Flogbóltsamband Føroya / fbf@fbf.fo / Tel 218766 / www.fbf.fo

Virksemi
FBF tók í 2021 støðu til at gerast meira sjónligt og profession-

elt.  Fólk varð sett at manna skrivstovuna. Avtala varð gjørd 

við Televarpið um at vísa allar dystir hjá meistaradeildunum, 

nú nevndar Føroya Teledeildin. FBF meldaði til CEV kappingar 

-  evropeiska flogbóltsambandið, ið skipar fyri CEV-kappingini, 

Eurovolley (EM).  Venjarar til landsliðini eru settir í longri áramál 

fyri at røkka settu málini komandi árini.

Ársfrágreiðing
Eftir tvey trupul ár bar til at gjøgnumføra lands- og steypakapp-

ingarnar fyri 2021/2022, hóast korona til tíðar gav avbjóðing ar. 

Nógv arbeiði varð lagt í at flyta dystir.  Feløgini vóru sera fleks i-

bul, og harvið var gjørligt at koma á mál, tá ið avbjóðingar vóru.

Karmarnir um heimligu kappingarnar
Áðrenn landskappingarnar fyri bestu deildirnar hjá kvinnum 

og monnum fór ígongd, varð avtala gjørd við Føroya Tele um 

nøvnini á kappingunum. Hetta hevði við sær, at frá kappingar-

byrjan 2021 vórðu kappingarnar í bestu deildunum fyri kvinnur 

og menn kallaðar Føroya Tele deildirnar og Føroya Tele deildin 

fyri kvinnur og Føroya Tele deildin fyri menn. 

Eisini bleiv avtala gjørd við Televarpið um, at allir dystir í Føroya 

Tele deildunum og í steypakappingunum skuldu vísast á 

rásunum hjá Televarpinum. Hetta merkir, at allir dystir í bestu 

deildunum í 2021/2022 hava verið at sæð heima í stovunum í 

flestu heimum í Føroyum. FBF hevur sjálvt ognað sær útgerð 

til at taka dystirnar upp og hevur sett fólk til hetta, so talan er í 

veruleikanum í stóran mun um egna framleiðslu av sendingum.

Sum liður í hesum hevur eisini verið arbeitt við at betra karmar-

nar rundan um allar dystirnar í Føroya Tele deildunum og 

steypa kappingunum, soleiðis at bæði upplivingarnar í hallunum 

og á skíggjanum heima í stovuni skuldu betrast.

Varpingin gjøgnum Televarpið hevur til endamáls at økja um 

áhugan fyri flogbóltinum í Føroyum, verða við til varpa ljós á 

fyrimyndirnar á flogbóltsvøllunum og harvið virka fyri, at fleiri 

børn fara at spæla flogbólt í Føroyum.

Spenningur
Hjá kvinnunum hava SÍ og Fleyr ligið stavn um stavn í Føroya 

Tele deildini, men móti endanum vísti Fleyr sína styrki við fyrst 

at vinna steypakappingina og síðani at vinna seg í FM-finalurnar 

sum klárt nummar eitt í Føroya Tele deildini fyri kvinnur.

Hjá monnunum var Mjølnir, sum væntað, klárt sterkasta liðið. 

Alt árið hava teir ligið nummar eitt í Føroya Tele deildini og tíð-

liga varð greitt, at Mjølnir fór at vinna seg í FM-finalurnar. Mjølnir 

vann eisini lættliga steypafinaluna móti ÍF, sum ikki hevur nátt 

somu hæddum sum undanfarin ár.

Í yngru deildunum hevur SÍ við Rajko á odda, sum vant, vunn-

ið flestu FM- og steypakappingar. Spennandi verður at fylgja 

hesum ungu leikarunum, tá ið teir koma á bestu liðini hjá SÍ.

Altjóða arbeiði
FBF tók í november 2021 støðu til at hækka ambitiónsstigið 

fyri landsliðsarbeiðið munandi. Støða varð tikin til, at føroysku 

A- og U- landsliðini frameftir skulu luttaka í stóru CEV EuroVoll-

ey undankappingunum. Hetta merkir so eisini, at liðini skulu 

kappast við fremstu tjóðirnar í Evropa. Sum liður í hesum blivu 

landsliðsvenjararnir og hjálparvenjararnir fyri A- og U- lands-

liðini settir í longri tíðarskeið, soleiðis at gjørligt er at leggja 

langtíðarætlanir fyri liðini.

Higartil hevur FBF í størstan mun luttikið í smálandakappingum. 

Hetta heldur áfram, men nú verður hetta gjørt sum liður í fyri-

reikingum til størru CEV kappingarnar. Í hesum sambandi hýsa 

Føroyar eini smálandakapping fyri menn í mai, meðan kvinnur-

nar fara til slíka kapping í Íslandi.

Í mai 2022 fara fyrstu føroysku liðini til CEV Eurovolley kapp-

ingar. Talan er um U21 fyri kvinnur og U22 fyri menn, sum 

fara at kappast í ávíkavist Eysturríki og Lettlandi. Í august og 

september fara A-landsliðini at luttaka í Eurovolley undankapp-

ingum fyri fyrstu ferð. Fyri bæði liðini verður talan um tríggjar 

heima- og tríggjar útidystir. Kvinnurnar møta Kroatia, Rumenia 

og Ísrael. Menninir møta Belgia, Ísrael og Estlandi.

Sum takk fyri, at Føroyar og Ísland hava tikið stig til at luttaka í 

CEV undankappingunum, hevur CEV latið  Føroyum og Íslandi 

upp í hendur at verða vertir, tá ið endaspælið fyri U16 gentur 

verður í 2025. Sum vertur skulu Føroyar luttaka í sjálvum enda-

spælinum saman við teimum bestu tjóðunum í Evropa. Talan 

er um sera stórt ítróttatiltak, og vónandi stendur Føroya Arena 

liðug tá til at hýsa kappingini.

Virksemið hjá FBF er vaksið munandi, serliga eftir at meldað var til CEV 
kappingarnar. Hetta krevur nógv av fyrireikingum, bæði til venjara, 
venj ingar og ikki minst vanliga samskifti á skrivstovuni.
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Skrivstovan
FBF setti í desember 2021 ein stjóra, sum saman við nevndini 

skal standa fyri rakstrinum av FBF og fyri áhaldandi at menna 

føroyskan flogbólt. Við tað, at altjóða virksemi er økt munandi, 

er FBF í løtuni í gongd við at seta eitt starvsfólk afturat, soleiðis 

at gerandisdagurin og menningin kemur í eina tryggari legu.

Feløgini
Grundarlagið undir føroyska flogbóltinum eru einstøku feløgini 

og alt tað sjálvbodna arbeiði, sum dagliga verður gjørt í feløgu-

num. Uttan hetta arbeiðið var ongin flogbóltur! 

Eitt av týdningarmiklu økjunum komandi árið er at arbeiða 

saman við feløgunum fyri at menna feløgini, soleiðis at hesi 

í størri mun eru brynjað til størri avbjóðingar frameftir. Hetta 

merkir, at arbeiðast skal við at útbúgva venjarar, sum áhaldandi 

kunnu vera við til at menna flogbóltin kring landið fyri ymiskar 

aldursbólkar. FBF hevur tó eisini ætlanir um at byrja tiltøk fyri at 

menna baklandið í feløgunum. Tað merkir at menna tað fyriskip-

anarliga- og fíggjarliga grundarlagið í feløgunum. Mett verður, at 

hetta hevur avgerandi týdning fyri at flyta flogbóltin frameftir.

Framtíðarætlanir
FBF luttekur frameftir í Eurovolley ( EM ) í øllum deildum frá U17 

og uppeftir bæði fyri menn og kvinnur.  2022 er fyrsta árið vit 

luttaka í CEV. Fyri A-landsliðini verður hetta sera spennandi ár 

við tólv landsdystum frá 3. august og seks vikur fram. Annar-

hvør dystur er úti og heima. Í 2025 verður fyri fyrstu ferð skipað 

fyri EM endaspæli (Eurovolley) í Føroyum. Hetta verður fyri 

U16 kvinnum. Føroyar fáa tá pláss sum fyriskipari og sleppa at 

spæla móti heimselituni.  U21K og U22M skulu eisini í eldin í 

2022 í CEV kapping. Hetta verður eisini móti toppinum í Evropa, 

so spennandi verður at síggja okkara altjóða stig á fyrsta sinni.

Kappingar
Í Føroyum:

Føroya Tele kapping

Steypakapping

FM og Steypakapping YNGRI DEILDIR

FM flogbørn

Umframt nógvar kappingar runt í feløgunum.

Uttanlands:

CEV A landslið kvinnur og menn (Eurovolley)

CEV Nevza U19 kvinnur og U17 menn

SCA Senior menn og kvinnur

Nevndarformaður:
Peter Holm

Nevndarlimir:
Jónley Poulsen, næstforkvinna
Guðrun Joensen, skrivari
Jóhan á Mýruni, nevndarlimur
Magnus Tausen, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
Beinir Kristiansen, stjóri 3/4

Feløg og limatøl:
B71, Dráttur, Fleyr, ÍF, KÍF     
Mjølnir, SÍ, TB, Ternan     

Mynd: Gilli Brend í Hoyvík



24 ÁRSFRÁGREIÐING 2021

Fótbóltur
Fótbóltssamband Føroya / fsf@fsf.fo / Tel 351979  / www.fsf.fo 

Virksemi
Á aðalfundinum í 2021 varð FSF-menningarætlanin 2021-2026 

løgd fram og einmælt samtykt.

Nýggja menningarætlanin er orðað í samstarvi við føroysku fót-

bóltsfamiljuna. Vitanin og royndirnar hjá limafeløgunum, starvs-

nevndarlimum og starvsfólkum hjá FSF hevur verið kærkomin í 

arbeiðinum. Fakliga íslettið frá evropeisku fótbóltssamgonguni 

UEFA hevur eisini verið ein góð hjálp.

Boðskapurin í nýggju menningarætlanini er heilt greiður – vit 

ynskja at fáa fleiri børn og vaksin at spæla fótbólt í Føroyum. 

Visiónin í menningarætlanini er, at Føroyar skulu gerast heims-

meistarar í luttøku. Ítøkiliga málið er at vaksa um talið av virk-

num leikarum við 20 prosentum. Hetta gera vit við at raðfesta 

fylgjandi øki komandi árini.

- Menna feløgini

- Grassroots

- Útbúgving og úrval

- Kvinnur og gentur í fótbólti

- Marknaðarføring og samskifti

Fleiri stór stig vórðu tikin til frama fyri gentu- og kvinnusíðuna 

í 2021. Arbeiðið við at orða eina langtíðarætlan fyri kvinnur í 

fótbólti varð loksins liðugt, og ætlanin “Kvinnur á vøllin” varð 

almannakunngjørd í sambandi við heimadystin hjá landsliðnum 

móti Ungarn í oktober. 

Árið byrjaði við einari útskifting, sum eisini hevði stóra broyt-

ing við sær. Greitt var, at A-landsliðið við kvinnum skuldi hava 

nýggj an høvuðsvenjara, og í tí sambandi varð á fyrsta sinni leit-

að út um landoddarnar eftir venjara til kvinnurnar. Starvið sum 

A-landsliðsvenjari, sum frammanundan var eitt parttíðarstarv, 

varð samstundis gjørt til eitt fulltíðarstarv, har venjarin eisini er 

partur av fótbóltsmennaratoyminum. Ein fýra ára sáttmáli varð 

gjørdur við danan, Lene Bjerning Terp, sum byrjaði formliga 

í starvinum 1. mars.  Við setanini hevur Fótbóltssambandið 

framt eina uppraðfesting av sjálvum starvinum sum venjari hjá 

kvinnu landsliðnum, umframt at setti venjarin eisini er millum 

fyrstu og lutfalsliga fáu kvinnurnar í Norðurlondum við hægstu 

UEFA pro venjaraútbúgvingini.

2021 skuldi eftir ætlan eisini vera árið, har Føroyar á fyrsta sinni 

vóru vertir fyri einum EM-endaspæli. EM fyri U17 gentur skuldi 

spælast á Svangaskarði og á Tórsvølli um mánaðarskiftið apríl-

mai, men sum kunnugt elvdi koronastøðan til, at kappingin varð 

avlýst.

Hóast avlýsingina kom heilt nógv gott burtur úr ætlaða enda-

spælinum, tí í sambandi við kappingina varð ein sonevnd 

“Legacy” verkætlan fyrireikað og sett í verk í samstarvi millum 

FSF og UEFA. Endamálið við verkætlanini var at fremja luttøk-

una millum kvinnur í fótbólti. Verkætlanin bleiv býtt í tríggjar 

partar: Venjaraleiðin, dómaraleiðin og slóðarar.

Í 2021 spældi A-landsliðið hjá monnum heili tólv landsdystir. Í 

tveimum umførum blivu tríggir spældir upp á eina viku. Tað er 

sera krevjandi bæði fyri liðið og fyri tey, sum fyriskipa.

Liðið leikti fleiri sera góðar dystir og vóru sera nær við at fáa 

stig í fleiri av teim tíggju undankappingardystunum. Úrtøkan 

bleiv fýra stig í tveimum dystum móti Moldova, meðan tapt var 

fyri Danmark, Skotlandi, Eysturríki og Ísrael. 

Í juni blivu tveir venjingardystir spældir á Tórsvølli, og taptu vit 

tepurt fyri Íslandi, meðan vit vunnu trygt á Liktinstein.

A-landsliðið hjá kvinnum er í bólki saman við Spania, Skotlandi, 

Ungarn og Ukraina í HM-undankappingarbólki til HM 2023. 

Mótstøðan hevur verið sera hørð, og hevur liðið lagt rygg til fleiri 

stór tap.

U-landsliðini komu rættiliga í gongd aftur eftir eitt slakt 2020 

vegna korona.

Framtíðarætlanir
FSF menningarætlan 2021-2026

Fótbóltssambandið gjørdi í 2017 langtíðarætlan fyri menning 

av felagsskapinum. Strategiin er kumpassið, sum nevnd og 

umsiting hava navigerað eftir seinastu árini. Flestu av málunum 

í ætlanin eru nádd, nú vit eru komin til endan á tíðarskeiðinum.

Seinasta menningarætlan var fyri eitt fýra ára skeið, men avgjørt 

er, at nýggja menningarætlanin verður fyri eitt fimm ára skeið, - 

so hon næstu ferð ikki fellur saman við forsetavalinum.

Nýggja menningarætlanin er gjørd í tøttum samstarvi við UEFA, 

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

frá UEFA og teirra ráðgevar.

2021 skuldi eftir ætlan eisini vera árið, har Føroyar á fyrsta sinni vóru vertir 
fyri einum EM-endaspæli. EM fyri U17 gentur skuldi spælast á Svangaskarði 
og á Tórsvølli um mánaðarskiftið apríl-mai, men sum kunnugt elvdi korona-
støðan til, at kappingin varð avlýst.
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Síðan seinast hevur UEFA eisini fingið egna menningarætlan, 

og  ynskiligt er, at okkara menningarætlan í ein mun avspeglar 

hana.

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

ingarætlan. Menningarætlanin 2021-2026 bleiv samtykt á 

aðalfundinum 2021, og hon finst her:

www.fsf.fo/wp-content/uploads/2021/03/Menningaratlan_

FSF_2021-2026_18-03-2021.pdf

FSF hevur í 2021 samtykt Menningarætlan fyri kvinnur. 

www.fsf.fo/wp-content/uploads/2021/10/FSF-Kvinnur-a-vollin.

pdf

Javnstøða
FSF bjóðar somu tilboð til gentur/dreingir og menn/kvinnur. FSF 

hevur sett starvsfólk burtur av at taka sær av gentum/kvinn-

um. FSF hevur fyri fyrstu ferð sett fulltíðar landsliðsvenjara hjá 

kvinn um.

Kappingar
Í Føroyum:

Landskappingarnar og Steypakappingarnar 2021

Landsdystir hjá monnum og kvinnum umframt U21 menn

Uttanlands:

Landsdystir hjá monnum og kvinnum umframt U21 menn, U19 

ge og dr, U17 ge og dr og U15 ge og dr.

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

Lønt starvsfólk:
20

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

Mynd: Finnur Justinussen
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Frælsur ítróttur
Frælsur Ítróttur Føroya / athletics@athletics.fo / Tel 221226  / www.fif.fo

Virksemi
Hetta seinna koronaárið, 2021, líktist í stóran mun tí fyrra, 2020. 

Virksemið her heima fór fram stórt sæð ódarvað. Tær manna-

gongdir, sum vórðu fingnar upp á pláss í 2020, vórðu eisini 

nýttar í 2021. Sostatt hevði frælsi itrótturin tilsamans 26 kapp-

ingardagar í Føroyum í 2021, umframt aðrar smærri, lokalar 

kappingar.

Betri Vetrarkappingin varð avgreidd í øllum góðum, eins og 

flest allar hinar kappingarnar, sum vóru á vegi. Tó bar ikki til at 

fyriskipa Atlantic Airways Tórshavn Marathon, av tí at korona 

avmarkaði møguleikan at ferðast millum lond. Altjóða luttøka er 

grundarlagið undir Tórshavn Marathon.

Á breyt varð, umframt vanligu Betri stórkappingarnar, FM fyri 

vaksin og FM fyri ung, eisini skipað fyri Føroyaleikum í frælsum 

ítrótti á Tórsbreyt. Hálvmaratonkappingin var í Vági. Kappast 

varð yvir fýra dagar fyrst í juli. Bæði ung og vaksin luttóku. 

Hendan kappingin kom aftrat øllum hinum tiltøkunum. Tí kann 

hugsast, at eitt nú FM fyri vaksin í framtíðini verður lagt í sam-

bandi við Føroyaleikir.

Landsliðsarbeiðið varð aftur avmarkað vegna korona. Umframt 

venjingarlegur og landsliðssavningar í Føroyum, har arbeitt 

hev ur verið við at stimbra ein breiðan hóp av komandi landsliðs-

íðkarum, bar, vegna korona, bert til at kappast í kappingum í 

Danmark. Okkara frægastu íðkarar luttóku sum vant í DM fyri 

ung og vaksin, innandura og uttandura.

Samstundis, sum virksemið á øllum mótum í stóran mun helt 

fram sum vant, mistu vit eina av fremstu eldsálunum innan 

føroyskan frælsan ítrótt, Guttorm Sørensen. Gutti hevði stríðst 

við herviliga sjúku í fleiri ár, og á sumri 2021 var skeiðið hjá 

Gutta runnið.

Gutti endurstovnaðið Treysti í 1998 og sat í nevndini har øll árini. 

Hann var við til at stovna sersambandið Frælsur Ítróttur Føroya 

og sat í starvsnevndini har øll árini. Gutti var ein tann frægasti 

langteinarennarin, sum Føroyar hava átt, og vann heiðursmerki 

í kappingum herheima og altjóða, m.a. á Oyggja leikum. Gutti 

brendi fyri at betra møguleikarnar at venja og kappast í breiða-

stu merking. Hann hevur tí sett sítt fingramerki á kappingarleist-

irnar herheima. Fleiri ættarlið av treystu íðkarunum í norðoyggj-

um hava fingið góða vegleiðing frá Gutta. Hann hjálpti okkara 

ungdómi at taka stigið frá at kapp ast herheima til at vinna 

altjóða kappingar. Í ár verður breytin til frælsan ítrótt í Klaksvík, 

sum Gutti stríddist so manniliga fyri, endiliga veruleiki.

Frælsur ítróttur hevur mist eina hetju, men hetjum so líkt, vildi 

størsta ynskið hjá Gutta óivað verið, at øll onnur koyra á og ikki 

seta tempoið niður. 

Framtíðin
Í 2022-23 er ætlanin at skipa fyri fleiri venjaraskeiðum og 

dómaraskeiðum. Hesi hava verið avmarkað av korona-støðuni, 

sum hevur gjørt tað trupult at fingið instruktørar til Føroya. Ferð 

kemur ætlandi á landsliðsarbeiðið aftur. Aftrat stóra bruttohóp-

inum verður arbeitt við venjingarlegum, m.a. á páskum 2022 og 

við altjóða luttøku í teimum kappingum, sum vit vanliga hava 

tikið lut í. Vit síggja eisini fram móti Oyggjaleikunum í 2023.

Javnstøða
Frælsur Ítróttur Føroya hevur javnstøðu í øllum kappingum og 

tiltøkum innan frælsan ítrótt. Tað verður kappast í júst somu 

greinum hjá kvinnum og monnum og við somu vinning um. Í 

nevndunum í sersambandinum er eisini javnstøða. Starvsnevnd-

in telur tríggjar kvinnur og tveir menn. Kappingarnevndin telur 

tríggjar kvinnur og ein mann. Dómsnevndin telur tríggjar menn.

Nevndarformaður:
Sølvi Reinert Hansen

Nevndarlimir:
Rigmor Napoleonsdóttir Arge, næstforkvinna
Guttorm Sørensen, peningarøkil
Gunnvá Wardum, skrivari
Anni Isaksen, nevndarlimur

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

Betri Vetrarkappingin varð avgreidd í øllum góðum, eins og flest allar hinar kapping-
arnar, sum vóru á vegi. Tó bar ikki til at fyriskipa Atlantic Airways Tórshavn Marathon, 
av tí at korona avmarkaði møguleikan at ferðast millum lond
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Kappingar
Í Føroyum:

16.01.21 Betri VK4 í Sørvági

05.02.21 FM í lendisrenning (Betri VK5) í Hoydølum

27.02.21 Betri VK6 á Viðareiði

14.03.21 Betri VK7 í Trongisvági

27.03.21 FM í 10 km (Betri VK 8) í Runavík

01.04.21 Føroyar Renna (tykisrenning)

25.04.21 Flaggdagsrenningin í Havn

28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt

08.05.21 FM í hálvmarathon í Klaksvík

15.05.21 1. Betri Stórkapping á Tórsbreyt

29.05.21 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt

19.06.21 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt

08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 á Tórsbreyt

09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 á Tórsbreyt

10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 á Tórsbreyt og í Vági

11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 á Tórsbreyt

24.07.21 Føroya Bjór Renningin á Norðoyarstevnu í Klaksvík

27.07.21 Ólavsøkurenningin í Havn

14.08.21 FM á breyt fyri vaksin á Tórsbreyt

15.08.21 FM á breyt fyri vaksin á Tórsbreyt

28.08.21 Faroe Express Stafettin í Havn

03.09.20 FM á breyt fyri ung á Tórsbreyt

04.09.20 FM á breyt fyri ung á Tórsbreyt

05.09.20 FM á breyt fyri ung á Tórsbreyt

04.12.20 Betri VK3 í Kollafirði

11.12.21 Betri VK1 á Toftum

Uttanlands:

20.02.21 DM á breyt innandura Odense/Randers/Aarhus

21.02.21 DM á breyt innandura Odense/Randers/Aarhus

06.02.21 DM á breyt innandura fyri ung Skive

07.03.21 DM á breyt innandura fyri ung Skive

25.06.21 DM á breyt uttandura Odense

26.06.21 DM á breyt uttandura Odense

27.06.21 DM á breyt uttandura Odense

11.09.21 DM á breyt uttandura fyri ung Hvidovre

12.09.21 DM á breyt uttandura fyri ung Hvidovre

Feløg og limatøl:
Bragdið 
Frælsi   
Hvirlan    
Hvistan    
Roysnið   
Treysti    
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Mynd: Gilli Brend í Hoyvík
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Fimleikur
Føroya Fimleikasamband / Tel 210700 / 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.

Nevnd
Á aðalfundinum í juni 2021 takkaði Tinna Johansen, estetiskur 

samskipari, og Ásvør Lognberg, breiddarsamskipari fyri seg. 

Nýggj í nevndini eru Kristian Danbjørg Heinesen og Beinta 

Danielsen. Harumframt eru: Eyðun Mørkøre, formaður, Heri 

Sigurd Lamhauge, næstformaður og Frida Poulsen. Nevndin 

arbeiddi víðari við tí, sum undanfarna nevnd hevði sett sær fyri.

Nýtt búmerki og heimasíða
Føroya Fimleikasamband hevur í longri tíð arbeitt við at gera 

eina nýggja heimasíðu, og í tí sambandi er gamla búmerkið frá 

1980 eisini avloyst av nýggjum búmerki. Nýggja búmerkið hevur 

Sasho Bjartsson sniðgivið. Hetta var ein sera drúgv tilgongd, 

men bæði búmerkið og heimasíða blivu avdúkað 27.

 januar 2022. Ætlanin er, at nýggja og snotuliga heimasíðan 

verður snúningspunktið í virkseminum hjá Føroya Fimleikasam-

bandi í framtíðini.

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.

Fimleikavirksemi og korona
Sum hjá flestu øðrum ítróttagreinum, hevur korona eisini 

ávirkað fimleikin seinasta árið. Nakað av virkseminum mátti 

avlýsast. Hetta hevur verið serliga keðiligt fyri breiddarfim-

leikin. Ikki minst, tí fimleikafagnaðurin, sum er stóra tiltakið hjá 

breidd arfimleikinum, og sum øll gleða seg til, bleiv fyrst útsettur 

og síðani avlýstur. Tó hevur hevur Fimleikasambandið roynt 

at gjørt alt fyri at hava so nógv virksemi sum gjørligt, og flest 

allar kappingar hava verið avgreiddar sum ætlað. Tíverri gjørdi 

korona eisini, at einki Fimleikagalla varð í fjør. Tað ringasta er tó, 

at tað hevur verið nakað av fráfalli av fimleikarum og venjarum 

seinasta árið.

Fimleikur fyri øll
Breiddarfimleikurin er grundarlagið undir øllum fimleikinum, og 

tí fegnast Føroya Fimleikasamband um tað stóra arbeiðið, sum 

verður gjørt úti í ymisku fimleikafeløgunum. Tað er sera týdning-

armikið, at øll kring landið, ung sum gomul og veik sum sterk, 

fáa møguleikan at gera fimleik. Tí er tað eisini eyka harmiligt, 

at okkurt fimleikafelag hevur havt trupult við at hava virksemi 

koyrandi.

Amboðsfimleikur á altjóða stigi
Landsliðini hava havt spennandi virksemi í 2021. Landsliðið hjá 

monnum var á venjingarlegu í Rumenia, og kvinnulandsliðið 

var á venjingarlegu í Portugal. Báðar venjingarlegurnar vóru á 

høgum altjóða stigi.

Føroyska landsliðið í amboðsfimleiki kann enn ikki luttaka í 

altjóða kappingum so sum EM, HM og Olympisku leikunum, 

men arbeitt verður við hesum. Tó eru føroysku fimeikararnir ikki 

ráðaleysir, og við tí høga stiginum hava nakrir av okkara bestu 

fimleikarum luttikið í altjóða kappingum umvegis Danska lands-

liðið í amboðsfimleiki.  

Bæði kvinnu- og manslandsliðini luttóku eisini í Northern Euro-

pean Championship í november 2021 við góðum úrslitum. 

Í steypakappingum og í kappingini um føroyameistaraheitir 

hevur tað síðstu árini fyri tað mesta verið Havnar Fimleikafelag, 

Støkk og Ljósið sum hava kappast, men Fimleikasambandið 

fegnast um, at FLOG úr Fuglafirði nú er við aftur.

Úrval
Tað, at amboðsfimleikurin er á høgum stigi í løtuni, sæst aftur í, 

hvussu úrvalspengarnir hjá ÍSF verða  lutaðir út. Fyri 2022 eru 

tað ikki færri enn fýra amboðsfimleikarar, sum havi fingið játtað 

stuðul til sítt fimleikavirksemi. 

Estetiski fimleikurin
Hóast truplar umstøður, hevur estetiski fimleikurin megnað at 

halda høga stigið. Ongar kappingar hava verið uttanlands, men 

nøkur lið hava luttikið í online-kappingum og hava eisini klárað 

seg væl har. Feløgini hava tíverri  ikki havt nóg mikið av fimleik-

arum til at hava kvinnulið, og tí tók fimleikasambandið stig til, 

saman við feløgunum, at hava eitt felags estetiskt kvinnulið, 

sum eisini kundi luttaka í kappingum uttanlands. Betri sær út í 

yngra endanum, og tað gleðiliga er eisini, at Klaksvíkar fimleik a-
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felag nú aftur er við í estetiskum kappingum.

Fleiri online dómaraskeið hava verið, og nú eru ellivu dómarar, 

har av tríggir eru altjóða dómarar.

Javnstøða
Á seinasta aðalfundi lagaði tað seg soleiðis, at nevndin nú er 

sett saman av trimum monnum og tveimum kvinnum, sum er 

so nær javnstøðu, sum til ber at koma í nevnd við fimm limum, 

samstundis sum aðalskrivarin/skrivstovufólkið  er kvinna. Sam-

bandið hevur tí ikki arbeitt nógv við javnstøðu seinasta árið.

Feløg og limatøl:
Havnar Fimleikafelag     

Fimleikafelagið Ljósið     

Fimleikafelagið Støkk     

Fimleikafelagið FLOG     

Klaksvíkar Fimleikafelag     

Tvøroyra Fimleikafelag     

Sandoyar Fimleikafelag     

Sosialir miðlar
www.facebook.com/www.fimleikur.fo

www.instagram.com/fimleikasambandid/

www.youtube.com/channel/UCMcXNsr7fgPYNTcJoFvehcQ

Kappingar
Í Føroyum:

Estetiskar kappingar:

30. januar 2021 Fyrra steypakapping í høllini á Hálsi í Havn

6. mars 2021 Seinna steypakapping í Bylgjuni í Runavík

8. mai 2021 Undankapping FM í høllini á Hálsi í Havn

9. mai 2021 FM finala í høllini á Hálsi í Havn

Amboðskappingar:

23. januar 2021 Góðkenningardagur og kappingarfyrireiking í 

Fimi í Havn 

13. februar 2021 Fyrra steypakapping í Bylgjuni í Runavík

14. februar 2021 Seinna steypakapping í Bylgjuni í Runavík

10. apríl 2021 Góðkenningardagur og kappingarfyrireiking í 

Bylgjuni í Runavík

1. mai 2021 Góðkenningardagar og kappingarfyrireiking í Fimi í 

Havn

15. mai 2021 FM í Fimi í Havn

16. mai 2021 FM í Fimi í Havn

Føroyaleikir

10. desember 2021 Góðkenningardagur í bæði Fimi í Havn og 

Bylgjuni í Runavík

Liðkappingin í november varð avlýst orsakað av korona.

Uttanlands:

17-19. september. RomGym Trophy í Bukarest Rumenia, 

Lands lið hjá monnum

13-14. november. NEC, Cardiff Wales

Nevndarformaður:
Eyðun Mørkøre

Nevndarlimir:
Heri Sigurd Lamhauge, næstformaður:    
Amboðssamskipari
Kristian Danbjørg Heinesen: 
Breiddarsamskipari
Beinta Danielsen: 
Estetiskur samskipari
Frida Poulsen, nevndarlimur

Aðrar nevndir:
Landsliðssamskipari fyri amboð:
Heidi Davidsen

Lønt starvsfólk:
Hjørdis Árnadóttir, skrivstovufólk (25%)
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Mynd: Finnur Justinussen
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Hondbóltur
Hondbóltssamband Føroya / hsf@hsf.fo / Tel 231982 / www.hsf.fo

Virksemi
Hondbóltsárið 2021 var eins og 2020 nógv merkt av korona-

farsóttini.

15. februar var HSF kosið Ítróttafelagsskapurin 2020 á Ítróttaf-

agnaðinum hjá ÍSF. 

Hondbóltskappingin Faroe Islands Handball Cup í Vági vann 

eisini heiður, og varð Gurið Mortensen eisini heiðrað sum Ítrót-

tafyrimyndin. 

Føroyska A-landsliðið hjá monnum fær góð úrslit í EM-un-

dankappingini á vári. Føroyar vinna á Kekkia og spæla væl 

upp við Russland og Ukraina. Føroyska liðið er bert tvey mál 

frá EM-endaspælinum, tá ið avtornar. Kendi danski venjarin 

Peter Bredsdorff-Larsen verður settur sum A-landsliðvenjari hjá 

Føroyum eftir EM-undankappingina. 

Kvinnulandsliðið vinnur innleiðandi EM undankappingina, sum 

verður leikt í Høllini á Hálsi í juni. Føroyar vinna á Finnlandi og 

Ísrael. U17- og U19-kvinnulandsliðini luttaka á EHF Champion-

ship kappingum í juli og august. Liðini fáa góð úrslit og blíva 

ávíkavist nr. 3. av 9. og nr. 4. av 9. londum. Fleiri føroyskir leika-

rar koma á all-star liðini. 

VB skipar annað árið á rað fyri væleydnaðari summarkapping í 

Vági, har 575 børn luttaka. 

Føroyska U19-landsliðið hjá monnum vinnur seg til EM-en-

daspælið 2022 við at vinna EHF Championship kappingina í 

Bulgaria. Úrslitið hevur somuleiðis við sær, at U18-landsliðið hjá 

dreingjum eisini skal til EM 2022. Hetta er fyrstu ferð, at føroysk 

landslið í hondbólti skulu til EM-endaspæl. Stór móttøka er á 

Vaglinum fyri U19-landsliðnum, tá ið teir koma heimaftur. 

Kvinnulandsliðið spælir tveir EM-undankappingardystir í okto-

ber, Føroyar tapa fyri Rumenia á útivølli og Danmark á heima-

vølli. 

H71-kvinnur vinna seg tvær ferðir víðari í European Cup, fyrst 

í oktober og  síðani november. HSF fegnast um, at feløg eisini 

eru umboðað í altjóða kappingum. 

Norska U18-landsliðið hjá monnum er á vitjan í oktober til tveir 

vinardystir. Føroyar vinna báðar dystirnar við trimum málum.  

Av øðrum virksemi kunnu nevnast ymisk skeið, sum HSF skipar 

fyri fysioterapeutar, dómaraskeið og verkætlan við høgum 

leikarum.

Framtíðarætlanir
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 fyri A-landslið innan 5 ár. Fyri at røkka 

hesum málinum leggur HSF nógv fyri at menna dygdargóðar 

leikarar saman við feløgunum, sum kunnu standa seg í altjóða 

dystum.

HSF arbeiðir áhaldandi við at tryggja virksemið fíggarliga saman 

við myndugleikum, stuðlum og okkara egna virksemi. 

HSF ynskir 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. Harafturat ynskir HSF at virka fyri, at 

ein altjóða høll verður bygd í Føroyum, soleiðis at vit frameftir 

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. Í august 2020 vóru 99 lið tilmeldað á kvinnusíðuni 

og 97 á manssíðuni. Í teimum trettan hondbóltsfeløgunum í 

Føroyum hava átta teirra forkvinnu. 

Kvinnur hava størri umboðan í nevndararbeiðinum. Hinvegin 

eru menn væl betri umboðaðir sum venjarar úti feløgunum. 

HSF arbeiðir leypandi 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 ítróttaliga skulu kvinnur og menn hava neyvt 

somu fortreytir - bæði í heimligu kappingunum og á landsliðum.

Kappingar
Í Føroyum: Landskappingin, Steypakappingin, Summarkap p-

ingin og EM-undan-undankapping kvinnur

Uttanlands:

HM-undankapping hjá kvinnum mars í Hvítarusslandi

U19 kvinnur EHF Championship í Makedonia í juli

U17 kvinnur EHF Championship í Georgia í august

U19 menn EHF Championship í Bulgaria í august

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

Team Klaksvík, Tjaldur, StÍF, EB

Íalt 2600 íðkarar.

HSF ynskir at menna samleikan hjá hondbóltinum í Føroyum, at menna dygdargóðar 
nútímans loysnir, sum kunnu virka fyri at breiða hondbóltin út og styrkja um umsit-
ingina hjá feløgunum og sambandinum sjálvum.
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Nevndarforkvinna:
Gunn Ellefsen

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

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

Menningar- og úrvalsnevndin:    
Andrea Heindriksdóttir, forkvinna
Djóni højgaard, nevndarlimur
Anna Dam, nevndarlimur
Gilli Wardum, nevndarlimur
Birita Mortansdóttir, nevndarlimur
Hans Andreas Dahl, nevndarlimur
Oyvindur Brimnes, nevndarlimur

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

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

Stuðlanevnd:    
Hendrik Egholm, formaður
Heini Ellingsgaard, nevndarlimur
Gunn Ellefsen, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
Skrivstovan:
Ári Rouch
Hallur Danielsen
Mark Lausen-Marcher

Mynd: Finnur Justinussen
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Judo
Judo Føroyar / judo@judo.fo / Tel 216586 / www.judo.fo

Føroyaleikirnir
Í sambandi við at Oyggjaleikirnir 2021 vóru avlýstir vegna kor-

onu, gjørdi ÍSF av at halda Føroyaleikir í staðin.

Hesir leikir vóru á fyrsta sinni í 2021, og Judo Føroyar gjørdu av 

at vera við. Vit buðu eisini judoíðkarum úr Danmark og Íslandi 

við, men orsakað av koronuavmarkingum, vóru tað bara lut-

takarar úr Danmark, ið vóru við saman við okkara egnu.

30 íðkarar komu úr Danmark, bæði U18, U21 og senior. Kapp-

ingarnar eydnaðust sera væl.

Judokappingarnar vóru í Klaksvík, og har búðu útlendsku leik-

ararnir eisini í skúlanum.

Øll vóru sera væl nøgd við kappingina, og vit hava gjørt av at 

vera við aftur í 2022, og hesa ferð bjóða vit øllum Norðurlond-

um við, eins og oyggjunum, sum vanliga luttaka í Oyggjaleiku-

num.

Kappingin verður aftur í Klaksvík, eins og luttakararnir aftur 

koma at búgva í skúlanum í Klaksvík. Umframt kappingina fara 

vit í ár eisini at hava venjingarlegu aftaná.

EYOF
Ítróttasamband Føroya hevur seinastu árini miðvíst arbeitt við at 

útvega okkum limaskap í altjóða Olympisku Nevndini.

Striltið hevur gingið, men í 2019 eydnaðist loksins at útvega 

Føroyum atgongd til European Games og EYOF.

Í 2021 var hendan kappingin ikki, og ætlanin var at luttaka 

í 2022. Men av tí at tey settu sum krav, at allir luttakararnir 

skuldu vera í donskum klæðum, gjørdi ÍSF av ikki at luttaka, og 

tískil verða heldur ikki nakrir judoleikarar úr Føroyum við.

Vónandi fáast viðurskiftini um hetta upp á pláss í framtíðini, so 

vit kunnu luttaka í egnum búna og undir egnum flaggi.

Afturvendandi tiltøk
Eisini vanligu kappingarnar vóru lagdar at halda fram í vetur, tað 

verið seg Grand Prix, FM fyri børn og serligu kappingarnar, sum 

Sunda- og Havnar Judofelag skipa fyri.

Grand Prix kappingin byrjaði sum ætlað, men síðani máttu vit 

avlýsa fleiri umfør vegna koronu, men vit hava tikið okkurt inn 

aftur nú í vár.

FM kappingin fyri børn varð hildin á Skála fyrst í apríl, og FM 

fyri vaksin verður í mai mánaði í ár.

Sunda Judofelag helt sína føðingardagskapping sum vanligt, 

meðan Havnar Judofelag valdi at hava venjingarlegu. Bæði 

tiltøkini eydnaðust væl, og uppmøtingin var sera góð.

Eg farið at enda at takka øllum, sum hava tikið eina hond í við 

judoítróttini í Føroyum, bæði fyri Judo Føroyar og fyri feløgini.

Feløgini
Vit hava í dag seks virkandi feløg. Felagið á Sandi hevur ikki 

verið virkið seinasta árið, men hjá hinum seks feløgunum hevur 

verið vant.

Tó hevur koronustøðan havt við sær, at steðgir hava verið av og 

á, men tað vóna vit nú at vera komin burturúr.

Hetta hevur havt við sær, at vit hava nakrar færri limir nú, men 

vit herja á at vinna tað mista inn aftur.

Útbúgving
Útbúgvingarnar hava ligið stillar hesi seinastu tvey árini, meðan 

koronufarsóttin hevur herjað.

Men nú fara at vera líkindi at taka hendan táttin upp aftur.

Vit høvdu dómara við á seminarinum hjá Evropeiska Judosam-

bandinum í ár. Hetta seminarið var í Lissabon í mars mánaði.

Vit leggja tí út við dómaraskeiði í mai í ár, og tá ið heystið kem-

ur, fara vit at taka venjaraskeiðini upp aftur.

Javnstøða
ÍSF hevur heitt á sersambondini um at hava javnstøðu millum 

kynini í huga í sínum arbeiði.

Hesum hava vit tikið av, og á aðalfundi okkara í fjør samtyktu 

vit broytingar í lógini, sum ásettu, at minst tvey av hvørjum kyni 

skulu vera í fimm-fólka nevnd okkara, og teir tveir tiltakslimirnir 

skulu vera av hvør sínum kyni.

Av teimum 212, ið hava íðkað judo í vetur, vóru 56 kvinnur/

gent ur, ella 26,4%.

Vit vilja av øllum alvi arbeiða fram ímóti meira javnstøðu, 

eisini í venjingarhøpi, og mál okkara er í fyrsta lagi, at 40% av 

íðkarunum skulu vera kvinnur/gentur. Hesum vilja vit náa við at 

fáa fleiri at venja, eins og vit eisini vilja hava fleiri menn/dreingir 

at venja.

Seinasta árið hevur verið serstakt upp á mangar mátar. Vit høvdu ætlanir 
um at seta ferð á aftur arbeiðið hjá okkum eftir eitt ár við koronu, men 
hesar ætlanir miseydnaðust fleiri ferðir, tí hvørja ferð vit høvdu sett okk-
urt á skinnarar, fingu vit nýggj útbrot, og tí eisini fleiri sóttarhald.
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Feløg og limatøl
Havnar Judofelag     60

Sunda Judofelag     25

Skálafjarðar Judo  32

Klaksvíkar Judofelag    50

Vága Judofelag     27

Suðuroyar Judo     18

Sandoyar Judofelag     0

Sosialir miðlar
facebook.com/Judo-F%C3%B8royar-128787488046985

facebook.com/search/top?q=judo%20f%C3%B8royar

instagram.com/judofaroeislands

instagram.com/explore/tags/judof%C3%B8royar

Nevndarformaður:
Sofus Debes Johannesen

Nevndarlimir:
Hansa M. Glerfoss, næstforkvinna
Petur Sigurð Johannesen, skrivari
Silja Johannesen, nevndarlimur
Sigmundur Johansen, nevndarlimur
Kristianna á Túgvu, tiltakslimur
Hendrik Johannesen, tiltakslimur

Kvinnunevnd:
Silja Johannesen, forkvinna
Sofus Debes Johannesen, nevndarlimur
Hansa Torgerð Ellingsgaard, nevndarlimur
Malvinus í Gong, nevndarlimur

Mynd: Gilli Brend í Hoyvík
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Kurvabóltur
Menningarsambandið fyri Kurvabólt / kurvaboltur@gmail.com / Tel 590696 / www.kurvabolt.fo

Kappingar í Føroyum
Landskapping fyri Menn

Landskapping fyri Kvinnur

Landskapping fyri U21-dreingir

FO-leikir. Kapping fyri U21-U17-U13

Hamar Open, vikuskiftiskapping fyri ung/vaksin - 3 móti 3 

dags kapping í Klaksvík, fyri ung/vaksin

Virksemi
Árið 2021 gjørdist eitt gott og søguligt ár fyri kurvabólt í Føroy-

um. Síðan vit gjørdust menningarsamband í 2017, hava vit lagt 

dent á at mennast og at vaksa um okkara virksemi, so at vit 

kundu gerast sersamband. Vit blivu góðkend sum sersamband 

á ársaðalfundi hjá ÍSF í mai 2021. Tað er eitt stórt herðaklapp til 

øll sum arbeiða fyri at menna kurvabólt í Føroyum. At vit eisini 

vórðu tilnevnd sum ‘ársins ítróttafelagsskapur’ staðfestir, at 

onn ur hava sæð okkara positiva virksemi.

Vit fegnast um, at eitt nýtt felag bleiv stovnað á Vágum. Felagið 

eitur Nykur og luttekur við einum mansliði. Felagið hevur fingið 

eina góða byrjan, og hevur eisini gjørt kappingina hjá monnum 

meira spennandi. Samlaða talið av íðkandi leikarum í Føroyum 

øktist aftur, og eru nú meir enn 200 íðkandi.

Allar kappingar blivur avgreiddar í 2021. Hjá kvinnum kapp-

aðust trý lið og og hjá monnum seks lið.

Kappingarnar vóru skipaðar soleiðis, at øll lið spæla ein heima/

útidyst ímóti hvørjum øðrum. Síðan var ein semifinala og at 

enda ein finaludagur. Í kappingini hjá U21 dreingjum vóru fýra 

lið. Har var kappingin skipað yvir fýra vikuskifti, har øll lið spæla 

móti hvørjum øðrum hvørt vikuskifti. At enda var finaludagur um 

3.-4. pláss og 1.-2. pláss. Hamar vann fyrsta meistaraheitið hjá 

U21.

Vit fingu gongd á skeiðsvirksemi aftur í november, tá ið vit fingu 

fýra instruktørar frá danska kurvabóltssambandinum at halda 

skeið í venjing og døming. Beint yvir 30 luttakarar tóku lut á 

skeiðnum. Vit gleðast um tað góða samstarv, sum vit hava 

fingið við danska kurvabóltssambandið. Tað er bæði spennandi 

og mennandi.

Vit vóru eisini partur av Føroyaleikum, og har skipaðu vit fyri 

kapping fyri U21, U17 og U13. Tað var stak væleydnað, og 

børnini gleddust um endiliga aftur at kunna spæla eina veruliga 

kapping. Tílikt tiltak skulu vit heilt víst aftur gera fyri ungdómin.

Kurvabóltsfelagið Hamar fylti 25 ár. Í hesum sambandi skipaði 

Hamar fyri eini opnari kapping fyri ung og vaksin. Fitt av luttak-

arum vóru við til hesa kapping. Hugaligt var at síggja, at eldru 

leikararnir, sum vóru við til at stovna Hamar, eisini spældu við, 

og teirra børn og abbabørn.

Vit fara heilt skjótt at kunngera nýggjan landsliðsvenjara hjá 

kvinnum og monnum. Okkara landsliðsvirksemi hevur at kalla 

staðið í stað. Hetta er tí, at Oyggjaleikirnir blivu avlýstir. Tað 

er sjálvandi sera óheppið fyri okkara bestu leikarar, at teir ikki 

sleppa at umboða Føroyar og vísa okkara ítrótt fram. Vit eru 

sera spent at fáa landsliðini í gongd aftur. Tað er serliga spenn-

andi hjá kvinnunum, tí tær hava sín fyrsta dyst tilgóðar enn. 

Gongur alt eftir ætlan, sleppa tær í eldin, tá ið Føroyaleikir vera 

aftur.

Javnstøða
Kappingarnevndin var bara mannað við monnum. Tað bleiv 

broytt á ársaðalfundinum í januar 2022, tá ið vit fingu ein kvinnu 

í nevndina.

Framtíðarætlanir
Seta landsliðsvenjara til kvinnur og menn. Fáa gongd á regulig-

ar landsliðsvenjingar.

Feløg og limatøl
Hamar

Sporðdrekin

Ravnur

Hávur    

Nykur    

25

102

45

30

18

Vit fegnast um, at eitt nýtt felag bleiv stovnað á Vágum. Felagið eitur Nykur og luttekur 
við einum mansliði. Felagið hevur fingið eina góða byrjan, og hevur eisini gjørt kappingina 
hjá monnum meira spennandi.
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Nevndarformaður:
John Norðbúð Thomsen

Nevndarlimir:
Birgir Petersen, peningarøkil
Anna Petersen, skrivari
Magnus Jakobsen, nevndarlimur
Erla Mirmansdóttir, nevndarlimur
Bjarni W. Zachariassen, tiltakslimur
Sarah Isfeldt, tiltakslimur

Aðrar nevndir:
Kappingarnevnd:    
Magnus Jakobsen
Kenneth á Argjaboða
Súsanna Mørk

Dómsnevnd    
Rainer Latupeirissa
Sigrid Midjord
Pól Jakobsen

Mynd: Gilli Brend í Hoyvík
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Parasport
Parasport Føroyar / parasport@parasport.fo / Tel 217975 / www.parasport.fo

Kappingar
Í Føroyum: 

Vetrarkappingar í boccia, bowling, borðtennis og svimjing.

FM kappingar í boccia, bowling, borðtennis og svimjing.

Uttanlands: 

Jesolo 2021, WPA grand prix - kapping í parafrælsum ítrótti

Framerunning camp and cup, Frederiksberg

Tokyo2020 Paralympisku leikirnir

Virksemi
Árið 2021 hjá Parasport var nógv merkt av koronustøðuni.

Flestu kappingar uttanlands vórðu avlýstar ella útsettar, og ringt 

var fylgja ætlanini, ið var sett út í kortið. 

Í staðin var orkan løgd í at menna ítróttirnar og fólkini rundan 

um ítróttin í 2021.       

Tó eydnaðist trimum av Framerunnarum okkara at luttaka í 

árligu Cuppini á Frederiksberg DK, har teir fingu sera góð úrslit.                                                                 

Skipað var fyri venjaraskeiðum fyri venjarum og hjálparfólkum, 

ið venja fólk við menningartarni, og badmintonvenjarar okkara 

luttóku á para-badminton venjaraskeiði í Estlandi.

Tilsamans luttóku umleið 50 venjarar og hjálparfólk á hesum 

skeiðum.

Nakrir av Special Olympics svimjarum okkara vóru á venjingar-

legu í suðri á vári 2021. Fleiri teirra vóru eisini á venjingarlegu í 

Spania í heystfrítíðini.

Hetta er partur av fyrireikingini til luttøku í kappingum uttan-

lands komandi tíðina

Í september varð skipað fyri árligu grassroots-fótbóltstiltøku-

num saman við FSF, har fleiri enn 70 luttakarar vóru við. Luttak-

ararnir vóru næmingar úr serflokkum í skúlum kring landið og 

lesandi á sermiðnámsflokkunum.                                                                         

Parasport var eisini við á Føroyaleikunum, har skipað var fyri 

bocciakapping fyri bæði fólk við rørslutarni og menningartarni. 

Eini 35 tilmeldingar vóru til kappingarnar.  Tiltakið eydnaðist so 

mikið væl, at avgjørt er at vera við í 2022 eisini.

Eitt nýtt átak byrjaði í 2021, ið kallast fótbóltur fyri øll, har 

skipað verður fyri vikuligum fótbóltsvenjingum fyri børnum við 

serligum tørvi. Hetta er samstarv ímillum B36, FSF og Para-

sport Føroyar.

Hetta tilboðið heldur fram í 2022.

Skipað var annars fyri regluligum venjingum fyri badmintonleik-

arum, framerunnarum, fótbóltsleikarum og íðkarum í frælsum 

ítrótti. Her bleiv dentur lagdur á at menna einstøku íðkararnar 

og at skapa ein felagsskap rundan um ítróttin.

Størsta tiltakið í 2021 var uttan samanbering Paralympisku 

leikirnir í Tokyo. Føroyar hava havt umboðan á øllum Para-

lympisku leikunum, síðani Parasport/ÍSB var stovnað í 1980, 

oftast í svimjing. Hesa ferð var tað Hávard Vatnhamar, ið skuldi 

umboða Føroyar í para-maraton.

Fyrireikingarnar til leikirnar gingu rímiliga væl, tá ið trupla 

koronu støðan verður havd í huga. Ferðin gekk eisini væl. 

Hávard Vatnhamar, sum upprunaliga er triatletur, hevði ikki 

stórar royndir við at renna maraton, men hóast hetta, kom hann 

á mál á einum 10. plássi við einari tíð, ið lá innan fyri tað, hann 

hevði ætlað sær.

Týdningurin av at luttaka í Paralympisku leikunum skal ikki und-

irmetast, tí hetta vísir øðrum ítróttafólkum í Føroyum, hvussu 

langt ein kann náa, um ein hevur áræði og viljan at leggja tíð og 

orku í ítróttina, eisini um ein ber brek.

Framtíðarætlanir
Komandi árini í Paraítróttini eru sera spennandi.

Arbeitt verður framhaldandi við at fáa nýggjar íðkarar í øllum 

ítróttargreinum og at geva teimum, ið vísa hegni og áræði 

møguleika til at mennast og royna seg í heimligum og altjóða 

kappingum.

Í 2022 luttaka ítróttafólk í m.a. Evropeisku Para Youth Games 

í Finnlandi, Special Olympics festivali í Danmark, Virtus global 

games í Fraklandi, Special Olympics small nations football 

competition í Luxemburg, Framerunning Camp&Cup í Dan-

mark, umframt fleiri grand prix og opnum kappingum kring 

Evropa.

Special Olympics world games verða í Berlin í 2023, har vit 

hava kvotu til 16 ítróttarfólk. Paralympisku leikirnir vera í París í 

2024, har arbeitt verður miðvíst við at hava føroyska umboðan - 

eisini hesaferð.

Alt hetta krevur hart og miðvíst arbeiði, men vit síggja fleiri ung-

dómar, ið brúka nógva orku uppá ítróttina, og eru tíbetur eisini 

nøkur meira tilkomin ítróttafólk, ið vísa vegin.

Komandi árini í Paraítróttini eru sera spennandi. Arbeitt verður framhaldandi við at 
fáa nýggjar íðkarar í øllum ítróttargreinum og at geva teimum, ið vísa hegni og áræði 
møguleika til at mennast og royna seg í heimligum og altjóða kappingum.
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Javnstøða
Full javnstøða er í nevndini

Sosialir miðlar
www.facebook.com/parasportforoyar

www.instagram.com/parasportforoyar/

https://twitter.com/FParasport

Nevndarformaður:
Petur Elias Petersen

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

Lønt starvsfólk:
Tróndur Ravnsfjall, ítróttaráðgevi

Feløg og limatøl:
Smæran     35
Svanur     110
Ljósið/ loppurnar  10
Reysti     6

Mynd: Finnur Justinussen
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Ríðing
Ríðisamband Føroya / brandur@dali.fo / Tel 511618 / www.ridisamband.fo

Kappingar
Í Føroyum: 

Fyriskipað verður á hvørjum ári fyri regluligum FM-kappingum. 

Fimm kappingarumfør eru vanliga í kappríðing, har dystast 

verður um at hava skjótasta rossið í fimm ymsum greinum. 

Hetta eru kappingar, ið byrjaðu fyri 100 árum síðani. Tí er kap-

príðing millum elstu ítróttagreinar í Føroyum. 

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

ung og Tvíspor vaksin. Sostatt eru 25 FM kappríðingar á hvørj-

um ári. Hetta eru kappingar, sum Ríðisamband Føroya skipar 

fyri í tøttum samstarvi við feløgini.  

Skipað verður eisini fyri kappingum í gonguløgum fyri íslands-

ross. Her eru árliga tríggjar ella fýra kappingar. Hendan kapping 

er aftur deild upp í bólkar fyri tey ymsu gonguløgini og sergrein-

ar innan fyri hesu gonguløg. Vanliga verður kappast í seks 

greinum, t.v.s., at tað eru í øllum førum 18 kappingar hvørt ár.

Hesar kappingar vera fyriskipaðar eftir altjóða lógarverki, tí 

hetta er grein, har ross, reiðfólk og dómarar hava møguleika at 

koma út um landaoddarnar at dystast.  

Um veturin skipa feløgini eisini hvør í sínum lagi fyri kappingum, 

hetta gongur serliga fyri seg í reiðhallunum í Havnardali, har 

góðir møguleikar eru fyri hesum.

Uttanlands: 

Vegna koronu var eingin luttøka í altjóða kapp ingum í 2021. Æt-

lanin er, at í 2022 verður alt sum vanligt aftur. Helst skal okkurt 

av tí, ið hevur ligið á láni frá koronutíðini eisini fáast av skafti.

Nýtt felag á veg?
Vit gleðast um, at ríðing er í støðugum vøkstri. Greitt tekin um 

hetta er, at í 2020 fingu vit nýtt felag við í Ríðisamband Føroya. 

Tað var Sleipnir úr Eysturoy. At vit nú longu á komandi aðalfundi 

skulu taka støðu til enn eitt nýtt limafelag, er tekin um, at ítróttin 

er í støðugari menning.

Metstór FM luttøka
Kappingarárið 2021 gjørdist tað árið hesumegin aldarskiftið, 

har flest ross hava luttikið í FM í kappríðing. Hetta meta vit vera 

sera gleðiligt, og er avbjóðingin nú at halda teimum nýggju 

reiðfólkunum til, so at talið heldur sær og vónandi veksur enn 

meira.

Útbúgvingar
Fyri at menna okkara reiðfólk, venjarar og dómarar, er seinastu 

árini miðvíst arbeitt við at fáa bestu fólkini innan fyri ítróttina 

heim til Føroya at undirvísa. Vegna koronu hevur hetta virksemi 

tó verið sera avmarkað í 2021

Nevndarformaður:
Brandur í Dali

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

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

Vit gleðast um, at ríðing er í støðugum vøkstri. Greitt tekin um hetta er, 
at í 2020 fingu vit nýtt felag við í Ríðisamband Føroya. Tað var Sleipnir 
úr Eysturoy.
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Rógving
Róðrarsamband Føroya / rsf@rsf.fo / Tel 267553 / www.rsf.fo / www.innirodur.rsf.fo

Kappingar
Í Føroyum: 7 FM kappróðrar

Veturin 21/22 hava vit skipað fyri seks kappingum á interneti-

num í inniróðri. 4xGrand Prix, FM, DM og HM.

Uttanlands: Allar innandura rógvikappingar hava verið skipaðar 

sum online-kappingar.

Virksemi
RSF væntaði, at luttøkan í føroyskum kappróðri hevði 

sett met í 2020, tá serliga høgt tal av bátum luttóku í FM-

kappingini. Men metið bleiv tikið í 2021, tí fleiri bátar lut-

tóku í róðrunum hetta árið. Áskoðaratalið er vaksandi, 

samanborið við undanfarin ár, tó tók RSF avgerð um, at 

Fjarðastevna á Skála og Vestanstevnan vóru uttan áskoðarar.                                                                                                                                       

                                                                              

Lógarbroytingarnar, sum feløgini og nevndin í RSF arbeiddu 

við undan aðalfundinum í 2021, komu partvís í gildi (aldurs/

floksmark, barnamanningar). Frá 25. apríl í 2022 vera gentu- og 

dreingjamanningarnar deildar upp í tveir aldursbólkar. 

Vegna væntandi arbeiðsorku, hava færri kappingar í innan-

duraróðri verið í 21/22. Rógvarar hava sjálvir havt sum upp-

gávu at luttaka í kappingum uttanlands, sum allar hava verið 

á internetinum. RSF hevur skipað fyri heimligu kappingunum. 

Ein teirra var á internetinum. Harumframt hevur RSF skipað fyri 

RSF væntaði, at luttøkan í føroyskum kappróðri hevði sett met í 2020, tá 
serliga høgt tal av bátum luttóku í FM-kappingini. Men metið bleiv tikið í 
2021, tí fleiri bátar luttóku í róðrunum hetta árið.
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felags kapping til DM og HM (febr. 22). Rógvarar hava sjálvir 

luttikið í bretsku, skotsku og kanadisku meistaraheitunum og 

hava klárað seg væl. 

Nevnd og umsiting vóru í oktober á NOR fundi (Nordic Row-

ing). Á fundinum bleiv enn einaferð tosað um, at Føroyar eiga 

at hava lima- ella atlimaskap í World Rowing. Norðurlendsku 

samstarvsfelagarnir og DIF stuðla upp undir, at føroyskir luttak-

arar kappast undir føroyskum flaggi. Ein lima- ella atlimaskap ur 

hevði eisini gjørt tað møguligt hjá føroyskum rógvarum at søkt 

um stuðul frá ÍSF til eitt nú menning av coastal róðri og inni-

róðri.

RSF hevði ætlanir um at byrja við coastalróðri í 2021, men hetta 

er fyribils útsett.

Framtíðin
Byrja við at seta Coastal rógving á stovn í Føroyum. Møguleiki 

er fyri at fáa upplæring og sparring frá donskum fyriskiparum.

Annað
Nevndin í RSF eigur at vera mannað við seks fólkum. Seinastu 

árini hevur tað verið trupult at finna sjálvboðin til nevndina, so 

hon kann vera fullsett. 

Sosialir miðlar
www.facebook.com/rsf1980

#faroeserowing á Instagram

Feløg og limatøl
Argja Róðrarfelag (AR)     120

Árnafjarðar Róðrarfelag     0

Froðbiar Sóknar Róðrarfelag (FSR)     75

Haldórsvíkar Kappróðrarfelag     0

Havnar Róðrarfelag (HR)     120

Hósvíkar Róðrarfelag (HVR)     25

Hvalvík- Streymnesar Róðrarfelag (HSR)     20

ÍF Kappróður     50

Kappróðrarfelagið NSÍ     90

Kappróðrarfelagið Tindur     130

KÍF Kappróður     50

Klaksvíkar Róðrarfelag (KRF)     100

Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag (KSR)     30

Miðvágs Róðrarfelag (MR)     40

Nólsoyar Ítróttarfelag (NÍF)     10

Norðdepils Hvannasunds Róðrarfelag (NHR)     20

Róðrardeild Sandavágs Ítróttarfelag (SÍF)     50

Róðrarfelagið KNØRRUR     50

Skála Róðrarfelag     35

STRÁLAN, Strendur     10

Sunda Róðrarfelag (SU.R.F.)     25

Sørvágs Róðrarfelag (SR)     50

Vágs Kappróðrarfelag (VK)     60

VÍF Kappróður     30

      

FM+innrógvarar íalt     1190

Nevndarforkvinna:
Annika V. Dalsgarð

Nevndarlimir:
Elsa Magnussen, næstforkvinna
Rógvi Kærbech
Jákup Joensen
Hugo Skorastein
Petur Hansen

Lønt starvsfólk:
Annika Jacobsen, samskipari 1/2

Dómsnevndin:
Óla Hendrik av Fløtum
Jórun Høgnesen
Sunnrid Traðará

Mynd: Finnur Justinussen
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Súkkling og Triathlon
Sersambandið fyri Súkkling og Triathlon / sst@sst.fo / Tel 216420 / www.sst.fo

Kappingar
SST og limafeløgini megnaðu at halda allar tær 8 FM-kapping-

arnar, sum vóru ætlaðar, umframt at tíð og orka vóru til fleiri 

aðrar kappingar, og ikki minst nýggjar kappingar og tiltøk, 

herundir Føroyaleikir, sum vórðu hildnir á fyrsta sinni. 

Ársins fyrsta FM-kapping var FM í einkultstarti, sum varð hildin 

á Strondum. Nýstovnaða felagið Troy skipaði fyri kappingini, 

og eiga tey nógv rós uppiborið fyri eina sera væl skipaða og 

væl avgreidda kapping. Handan rutan verður heilt sikkurt ein 

klassikari. 

FM-kappingarnar í triathlon vóru báðar í juli. Fyrsta kappingin 

var á olympiska teininum, og var hendan hildin í Klaksvík á 

Føroyaleikum. Aftur hesa ferð var tað eitt av okkara nýggju 

feløgum, sum skipaði fyri, og megnaði Norðstrok at skipa og 

halda bestu triathlon-kapping, sum er hildin í Føroyum. Har 

varð alt gjørt til UG, bæði hvat viðvíkur trygd og avsperring og 

undirhaldi og øllum. 

FM á sprint-teininum varð hildið 24. Juli.

Havnin var karmur um FM í Býarsúkkling 2021, sum varð hildið 

1. oktober 2021. Kappast var í hjartanum í Havnini, og súkklað 

var eftir Áarvegnum, niðan á Tinghúsvegin, oman eftir Sverris-

gøtu, eftir Tórsgøtu, niðan eftir Mylnugøtu, eftir Húsabrúgv, og 

so oman eftir Bringsnagøtu og aftur niðan Áarvegin. Málið var á 

Vaglinum, við Kioskina hjá Astu. 

FM-kappingin í vegasúkkling skal eins og í fjør framhevjast 

fyri fleiri positiv ting: aftur hesa ferð fyri tal av luttakarum og 

eitt framúrskarandi tiltak aftaná kappingina, men so sanniliga 

eisini fyri blíðskapin frá Skálavíkar kommunu. Umframt, at 

vaktir og motorsúkklur ansaðu væl eftir nógvu súkklarunum, 

so bleiv eisini tikið væl í móti súkklarunum á Mølini í Skálavík. 

Borgarstjórin í Skálavík, Linjohn Christiansen, handaði heiðurs-

merkir og ferðasteyp til vinnararnar. 

Fjallasúkklingin hevur tíanverri fingið eitt skot fyri bógvin í 2021 

við avtøkuni av Fjallasúkklufelagnum, og sást hetta aftur í FM-

kappingunum. Fyrst vórðu FM-kappingarnar avlýstar vegna 

væntandi undirtøku, men tíbetur vórðu hesar kortini hildnar 

í desember. Tó var talið av luttakarum ikki so stórt, sum tað 

onkuntíð hevur verið. 

Nógvar aðrar kappingar eru hildnar í súkkling og triathlon í 

2021, og kann eg ikki nevna allar, men eg vil tó gjarna taka 

okkurt framum. Kring Føroyar aftur hildið í 2021 við nýggjum 

formati og nógvum luttakarum, men tað er serliga Føroyaleikir, 

sum standa sterkastir í mínum minni. Har vóru væl skipaðar 

kappingar í fjallasúkkling – bæði stutttein og downhill – men 

tað er avbjóðingin: ein túrur á 105 km við 1900 hæddarmetrum, 

sum var ein tann besti sukklutúrurin á árinum. Veðrið, rutan, 

fólkini og mál-veitslan gjørdu hetta til ein serliga minniligan 

súkkludag. Tiltakið riggaði so mikið væl, at SST ætlar sær at 

endurtaka og útbyggja. Avbjóðingin verður tó ikki partur av 

Føroyaleikum í ár.  

Virksemi
2021 var árið har SST – fyri fyrstu ferð í 10 ár – fekk tvey 

nýggj limafeløg. TROY varð stovnað á Strondum 12. apríl, 

og Norðstrok varð stovnað í Klaksvík 22. mai. Hetta hevur 

ovurhonds stóran týdning fyri sambandið og ítróttina hjá okkum 

í Føroyum. Feløgini bæði hava, sum nevnt omanfyri, megnað 

at hildið avbera væl skipaðar kappingar í ár, og vóna vit, at 

tey fara at endurtaka successina í ár. Hóast tað saktans kann 

tykjast strævið við nýggjum felagi við umsiting, venjingum v.m., 

so ert júst hetta nakað, sum SST fer at seta fokus á í ár, tvs. út-

búgvingar av venjarum, dómarum, nevndarlimum v.m., soleiðis 

at hetta vónandi kann lætta nakað um – hjá øllum feløgum. 

Árið í fjør var tó ikki uttan syrgiligar hendingar - og her sipi eg 

ikki til tey keðiligu óhappini, sum tíanverri hendu undir kapping 

- men at vit máttu siga farvæl við eitt av okkara limafeløgum. 

Fjallasúkklufelagið valdi á sínum 10 ára degi at takka fyri seg, 

og tóku tey avgerð um at avtaka felagið við árslok 2021.  

Í sambandi við at Fjallasúkklufelagið var tikið av, var tað serliga 

verkætlanin við fjallasúkklubreytini í Flatnahaga, ið vit vildu 

tryggja okkum ikki datt niðurfyri. Tískil hevur SST yvirtikið hesa 

verkætlan. Málið er at hava eina oyggjaleikabreyt til oyggjaleikir 

í Føroyum 2031 og eisini at hava møguleika fyri at kunna halda 

NM í fjallasúkkling einaferð við UCI limaskapi. 

Para-olympisku leikirnir vórðu hildnir í Tokyo í august, og hóast 

hann ikki stillaði upp í triatlon, sum ætlanin var, so er tað OKK-

ARA Hávard Vatnhamar, sum luttók í marathon-kappingini í 

renning. Hávard hevur villar planir fyri Paris 2024, og hava hesar 

planir verið viðvirkandi til, at SST hevur sett ferð á arbeiðið við 

at fáa altjóða limaskap í ávikavist UCI og World Triathlon. Lima-

skapur er krav fyri at kunna luttaka undir Merkinum. Føroyar 

kunnu tó ikki fáa fullan limaskap í hvørki UCI ella World Triath-

Ársins fyrsta FM-kapping var FM í einkultstarti, sum varð hildin á Strondum. 
Ný stovnaða felagið Troy skipaði fyri kappingini, og eiga tey nógv rós uppiborið 
fyri eina sera væl skipaða og væl avgreidda kapping.
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lon, men kunnu fáa at-limaskap ella associate membership. 

Fyrsta fetið móti altjóða limaskapi varð tikið í vikuskiftinum, tá ið 

ein sendinevnd frá SST tók lut á 34. kongressini hjá UEC, sum 

er europeiska súkklusambandið. SST luttók sum observatør, og 

fingu vit knýtt nógv nýggj sambond við m.a. umboð frá Íslandi, 

Noreg, Svøríki, Rumenia, Polen, Ísrael og ikki minst Danmark. 

Inngangurin hjá okkum til UEC-kongressina var gjøgnum 

DCU, og hava tey víst seg at verið sera hjálpsom, bæði í 

sam bandi við altjóða limaskapin, men eisini í mun til hjálp til 

tær avbjóðing ar, sum vit, sum samband og okkara limafeløg, 

standa yvirfyri. Bæði DCU og Triatlon Danmark eru sera áhugað 

í at hjálpa, og fara vit kunna bjóða tykkum limafeløgum tilfar til 

íblástur í mun til barna- og ungdómsarbeiði, venjaraútbúgvingar 

og dómaraútbúgvingar. 

SST setti í fjør ein umsitara hálva tíð, men eftir bert 6 mánaðir í 

starvinum valdi hon at søkja nýggjar avbjóðingar. Hetta førdi til 

nakrar mánaðir uttan umsitara, men frá 1. oktober, vóru vit so 

heppin at fáa Lenu í starv, og tað eru vit sera fegin um. 

Í 2020 settu vit tríggjar landsliðsvenjarar, ein fyri hvørja høvuðs-

grein, men tveir av hesum máttu gevast aftur í 2021. Torkil mátti 

trekkja seg sum landsliðsvenjara, tá ið hann fekk nýtt starv, og 

Kristian Martin mátti trekkja seg tá ið hann gjørdist landsliðs-

venjari í svimjing. Hetta gjørdi, at nevndin valdi at seta Helga 

sum landsliðsvenjara fyri allar greinar, og er hann so spakuliga 

farin í gongd við hetta arbeiðið. 

Framtíðin
SST arbeiðir við altjóða at-limaskapi í UCI, UEC og World Tri-

athlon. Hetta arbeiðið var sett gongd á fyrst í 2022. 

Harumframt er sambandið við at fyrireika eina umsókn til Tórs-

havnar Kommunu um at byggja eina altjóða fjallasúkklubreyt í 

Tórshavn. Kommunan hevur á fundum verið sera jalig mótvegis 

ætlanini.

Javnstøða
SST hevur heitt á feløgini um at hava fokus og royna at arbeiða 

við javnstøðu, men vit hava ta avbjóðing, at ov fáar kvinnur 

møta til aðalfundirnar og bjóða seg fram. Hetta er tó nakað vit 

fara at arbeiða meiri aktivt við í 2022 við tað, at vit fara at skipa 

fyri tiltøkum fyri bara kvinnur, og vónandi á tann hátt fáa fleiri 

kvinnur sum limir og í leiðsluna á feløgunum og sambandinum 

sjálvum.

Nevndarformaður:
Kári Davidsen

Nevndarlimir:
Kjartan Egholm, næstformaður
Arnfinnur Helmsdal, kassameistari

Starvsfólk:
Lena Hallgren, samskipari 0,25
Helgi Winther Olsen

Feløg og limatøl:
Tórshavnar Súkklufelag    22
Føroya Triathlonfelag     20
Norðstrok     15
Troy     10

Mynd:ir SST
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Skjóting
Skjótisamband Føroya / skot@skot.fo / Tel 244143 / www.skot.fo

Virksemi annars
Ongantíð hevur undirtøkan fyri føroyskari ítróttarskjóting verið 

so stór, sum hon var í 2021. Av teimum 22 kappingunum, sum 

vóru avgreiddar, vóru tilsamans 350 tilmeldingar, sum er met.  

12. juni 2021 vóru 36 íðkarar til skjótikapping sama dag, hetta 

er eisini hægsta luttakaratal, ið nakrantíð er skrásett til kapping 

í Føroyum.  

Góða undirtøkan sæst nú eisini aftur í tilgongdini av nýggjum 

íðkarum, tí heili 19 nýggir íðkarar hava  fyri fyrstu ferð luttikið í 

skjótikapping í 2021.  

Yngsti íðkarin er 14 ár, og hetta frættist uttanlands. SkF hevur 

m.a. fingið tilboð frá danska unglinga  landsliðnum um, at ok-

kara unglingar kunnu venja saman við teimum, um vit ynskja 

tað.  

Í 2021 kundi Tórur Fløtt, hátíðarhalda at hava luttikið í tilsamans 

100 skeet  kappingum í Føroyum.  

Tað góða arbeiðið, sum limafeløgini í SkF gera við m.a. at hava 

skipaðar venjingar, fastar upplatingartíðir, og so nýggja skjóti-

breytin úti á Vík í Leirvík eru heilt víst orsøkin til góðu gongdina.  

Haraftrat sóu vit úrslit frá kunningarfilminum um ítróttarskjóting, 

í byrjanini av árinum.

Kappingar her heima:

Úrslitini frá samantaldu landskappingunum:

 Kapping  Grein  Vinnari

 Føroyameistari Trap Alex Johannesen, EYS 

 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

Tá SKF fekk limaskap í ISSF í 2020 fóru vit beinanvegin undir 

eina  tilgongd at taka eitt landslið út til altjóða kapping í 2021, 

men tað bleiv tíverri av ongum. Vit lærdu tó eina rúgvu av 

tilgongdini og fingu m.a. upplæring og hjálp til tilmeldingarskip-

an og annað tilfar, sum skal brúkast, tá ið tú meldar eitt landslið 

til eina altjóða kapping. 

Føroyskir íðkarar luttóku eisini fyri egna rokning í kappingum 

uttanlands, sum ikki eru undir ISSF. Fyri fyrstu ferð valdu tríggir 

luttakarar at luttaka í Brandenburg Cup í Týsklandi. Úrslitini 

kundu verið  betri, men persónlig sambond blivu knýtt til fólk 

innan fyri ítróttina, og eftir kappingina bjóðaði skjótifelagið, 

sum skipaði fyri kappingini, føroyskum íðkarum til Týsklands á 

venjingarlegu.

Limafeløg og breytir
 Fyrsta reglubrot: «Fyrst í 2021 fingu vit eina nýggja skjótibreyt 

úti í Vík, sum Eysturskot í Leirvík rekur. Breytin er sera væl 

vitjað, og felagið vaksið til næststørsta skjótifelag. 

Sunda Byrsufelag rekur skeet breytina við Norðskála, og hevur 

regluligar venjingar við unglingum. Hetta sæst aftur í úrslitinum 

hjá teimum ungu, og við ársenda megnaðu fleiri at skora høg 

miðaltøl í kappingunum, teir luttóku í.  

Vestmanna Byrsufelag rekur breytina í Vestmanna. Felagið 

skipaði fyri tiltaki fyri ung í sambandi við  Vestmannadagar, sum 

varð væl vitjað, men tey hava avbjóðingar við at fáa nýggjar 

limir, men royna av øllum alvi við at útvega fleiri.  

Í juni bleiv spakin settur í fyri nýggjari skjótibreyt til Veiðifelagið 

Byrsumúla. Tá ið breytin er liðug, fáa vit m.a. fyrstu olympisku 

trap breytina í Føroyum. Umhvørvisfyrilit og atgongd fyri rørslu-

tarnað verða eisini raðfest, og eftir umbyggingina er gjørligt at 

skipa fyri norðurlendskum Grand Prix kappingum í Føroyum. 

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
Enn er skjótiítrótturin í Føroyum yvirumboðaður av monnum. Tó 

hevur Sunda Byrsufelag, sum tað fyrsta skjótifelagið í Føroyum, 

valt eina kvinnu til peningarøkil hjá felagnum. 

Í Eysturskot er eisini ein kvinna byrja at venja og luttaka í kapp-

ingum. 

Framvegis er eitt av størstu ynskjunum hjá Skjótisamband 

Føroya, at kvinnur byrja at íðka ítróttarskjóting, tí í dag kunnu 

vit ikki manna blandað (MIX) landslið til at luttaka í kappingum 

uttanlands.

Ongantíð í søguni hjá sambandinum hevur undirtøkan fyri føroyskari 
ítróttarskjóting verið so stór, sum hon var í 2021
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Kappingar
Í Føroyum:

F80 føðingardagskappingin (VBM)

35 ára føðingardagskapping (SBF)

Flaggdagskappingin (EYS)

Krossmessukappingin (VBF)

10. Simme Cup (VBM)

Magn við Streymin (SBF)

Vármúlakapping (VBM)

Summarkappingin (SBF)

F16 føðingardagskapping (EYS)

Jóansøkukappingin (VBM)

Syftisøkukapping (VBF)

Eysturoyar Cup skeet (SBF)

Eysturoyar Cup trap (EYS)

FM skeet (SBF)

FM trap (EYS)

Veðrakappingin (SBF)

Mikkjalsmessukappingin (VBM)

Harukappingin (VBF)

Uttanlands:

Viborg Grand Prix (DNK)

DM í OL trap (DNK)

Brandenburg Cup (GER)

Nevndarformaður:
Esmar A. Joensen

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

Lønt starvsfólk:
Herleif Hammer, skrivari

Feløg og limatøl
Veiðifelagið Byrsumúli (VBM), Tórshavn   188
Eysturskot (EYS), Leirvík     50
Sunda Byrsufelag (SBF), Norðskáli     28
Vestmanna Byrsufelag (VBF), Vestmanna 40

Mynd: Gilli Brend í Hoyvík
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Svimjing
Svimjisamband Føroya / ssf@ssf.fo / Tel 607559 / www.ssf.fo

Virksemi annars
2021 var tíverri eins og 2020 heldur ávirkað av hesi ólukku 

koronufarsótt.

Í SSF brúktu vit høvi til at royna at styrkja um okkum sjálvi 

við millum annað at gera íløgu í eini smidligari stevnuskipan, 

kallað Tempus, og við fyrst at seta landsliðsvenjara og siðani 

aðalskriv ara.

Vit fingu eina nýggja tekniska svimjinevnd, sum so smátt 

hevur tikið yvir ymisku uppgávurnar í sambandi við sam-

skipan av okk ara heimligu stevnum og fyriskipan av okkara 

meistarastevn um.

Vit styrktu um skipanina, sum vit brúka til at stroyma frá heim-

ligum stevnum og gjørdu samstarvsavtalu við Dansk Svømme-

union um útbúgving av nýggjum dómarum, har fyrsta skeið var 

nú í mars 2022.

Vit víðkaðu um útgerðina til at testa svimjarar við, royndu hana 

og sendu útgerð uttanlands til eftirlit og umvæling.

Vit gjøgnumførdu eina nýggja svimjiførleikakanning, har vaksin 

fingu spurningar umvegis Gallup og øll fimta floks børn umveg-

is spurnarbløð.

Vit fingu tilevnað eina serliga svimjaranál og sjósettu í hesum 

sambandi átakið “Klárar tú 200?”, sum hevur víst seg at vera 

bæði væl umtókt og væleydnað.

Vit yvirtóku í september formansskapin í Norðurlendska svimji-

sambandinum NSF og fingu hartil í februar 2022 okkara fyrsta 

lim í ovastu stjórnini hjá evropeiska svimjisambandinum, LEN. 

Kappingar í Føroyum
Tilsamans 16 FINA-góðkendar stevnur, harav 2 máttu avlýsast 

vegna koronu, og ein var býtt um.

-  4 kappingar í Páls høll, umframt FM/JM á Føroyaleikum í juli

-  3 kappingar í Klaksvík, harav tann eina var ABMS í mai (1         

 Open-kapping í oktober, og ABMS í desember vóru avlýstar   

 vegna korona)

-  4 kappingar í Havn, umframt FM/JM í november

-  Nordic Open Masters, sum skuldi vera í oktober, varð í Íslandi  

 í staðin

Tilsamans 7 stuttleikastevnur fyri børn, harav 3 máttu avlýsast 

vegna korona

Kappingar uttanlands
Landslið

-  Evropameistarastevna (EM) 17. - 23. mai 2021 í Budapest,   

 Ungarn

-  Evropameistarastevna fyri juniorar (EJM) 6. - 11. juli 2021 í   

 Róm, Italia

-  Norðurlendsk meistarastevna fyri ung (NMU) 10. - 11. juli   

 2021 í Klaipeda, Litava

-  Norðurlendsk meistarastevna og juniormeistarastevna (NM/  

 NJM) í Upplands Väsby, Svøríki

-  Heimsmeistarastevna á stuttgeil (HMS) 16. - 21. desember   

 2021 í Abu Dhabi, Sameindu Emirríkini

Framtíðarætlanir
Komandi tíðin verður rættiliga hektisk, nú útsetingar vegna kor-

onu hava við sær, at tættari er millum ymisku uppgávurnar. Til 

dømis eru heili seks altjóða meistarastevnur (HM, EJM, NMU, 

EYOF, HM og HMJ), sum vit kunnu fara til í summar, áðrenn vit í 

Føroyum skulu hýsa Nordic Open Masters (NOM) í oktober, og 

síðani í desember senda luttakara til tvær altjóða meistaraste-

vnur (NM/NJM og HMS).

Javnstøða
Í svimjingini meta vit okkum ikki hava stórar trupulleikar við 

javnstøðu vegna reglur og mannagongdir, sum virka fyri, at 

menn og kvinnur skulu kunna fáa eins góðar avbjóðingar, 

sum íðkarar, og sum tey, ið eru um íðkararnar. Onkur praktiskt 

avbjóðing er tó, har t.d. ferðaleiðarin á landsliðsferðum aloftast 

er kvinna, av tí at viðkomandi venjarar yvirhøvur eru menn; og 

har starvsnevndin í løtuni er mannað útilokandi við monnum, tí 

soleiðis var útfallið av uppstillingum til undanfarnu val. Hesum 

arbeiða vit við at broyta við at økja um tilvitið um, at tað er 

týðandi, at bæði kynini eru umboðað allastaðni.

Annað
Umframt, at vera eitt altjóða góðkent kappsvimjisamband, er 

Svimjisambandið eisini eitt altjóða góðkent lívbjargingarsam-

band við sínum atlimaskapi í altjóða lívbjargingarsambandinum 

ILS. Her hava vit fyribils avmarkað uppgávuna til serliga at virka 

Umframt, at vera eitt altjóða góðkent kappsvimjisamband, er 
Svimjisambandið eisini eitt altjóða góðkent lívbjargingarsam-
band við sínum atlimaskapi í altjóða lívbjargingarsambandinum 
ILS.
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fyri trygd í svimjihallum, við skoðan av hallum og útbúgving av 

lívbjargarum - men er langtíðar uppgávan sjálvsagt at virka fyri 

trygd eisini í vøtnum, áum, rennum og sjógvi. Ein týðandi partur 

av hesum er at virka fyri svimjiførleika yvirhøvur, og fyri tilvitsku 

um, at øll kunnu koma í druknivanda, sama hvussu væl tey 

duga at svimja.

Feløg og limatøl
Havnar Svimjifelag     400

Ægir     278

Svimjifelagið FLOT     133

Suðuroyar Svimjifelag     113

Fuglafjarðar Svimjifelag     52

Svimjifelagið Reysti     40

Sosialir miðlar
www.facebook.com/svimfor

www.instagram.com/svimfor 

Nevndarformaður:
Rókur í Jákupsstovu

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

Lønt starvsfólk:
Ann Ellingsgaard, aðalskrivari  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

Mynd: Gilli Brend í Hoyvík
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Billard
Billardsamband Føroya / pallheri@hotmail.com / Tel 272690 / www.billard.fo

Virksemi 2021:
Liðkappingarnar: Liðkappingarnar í 1., 2., og 3. deild koyra 

sína gongd, og nevndin metir, at kappingarnar eydnaðust væl. 

Seks lið vóru í 1. deild, seks lið í 2. deild, og átta lið vóru í 3. 

deild. 

Í 1. deild eydnaðist tað Billardfelag Fuglafjarða at vinna FM 

fimta árið á rað. Hesa ferð var tað í kapping við Klaksvíkar 

Billardfelag, sum bleiv nummar tvey. Lítið skilti havnarmenn 

og tvørámenn um triðja plássið, men tá ið avtornaði, bleiv tað 

Tvøroyrar Billardfelag, sum vann sær heiðursmerkið.

Hæddarpunktið í 2. deild var Billardfelag Fuglafjarða 2, sum 

vóru suverenir alt árið á tamb. Fuglfirðingar vunnu deildina við 

31 stigum framman fyri nummar tvey.

Í 3. deild er vert at nevna, at nýggja felagið Skálafjarða Billard-

felag, sum bleiv nummar tvey, vann sær uppflyting og skal tí í 

komandi kappingarári spæla í 2. deild fyri fyrstu ferð.

57 leikarar umboðaðu ymsu feløgini í liðkappingunum.

Endaliga støðan í øllum trimum deildunum í kappingar-

árinum 2020/21

FM fyri einstaklingar FM fyri einstaklingar 2021 bleiv spælt 

í Klaksvík. Kappingin hesa ferð gjørdist bæði stór, drúgv og 

spennandi. Heili 22 leikarar luttóku. 42 dystir skuldu avgreiðast. 

Tað hevði við sær, at kappingin mátti spælast yvir trý vikuskiftir. 

Finaluumfarið bleiv spælt 30. apríl og 1. mai.

Hallur Joensen bleiv føroyameistari. Páll Heri Nolsøe bleiv 

numm ar tvey, og Jens Kjartan Feilberg bleiv nummar trý.

Haldor Holm cup Ársins Haldor Holm Cup útgáva bleiv, eins 

og í fjør, spæld við nýggju skipanini, har leikarar dystast um sett. 

Jógvan Jørgensen vann, og  Per Hansen bleiv nummar tvey.

Lions Cup Suðuroy

Lions Cup Suðuroy er einstaklingakapping, sum verður hildin 

eina ferð um árið í hølunum hjá Tvøroyrar Billardfelag. Kapp-

ingin er skipað soleiðis, at einans leikararar, ið hava upp til 

fimtan í miðal frá styrkislistanum 2020/21, sleppa at luttaka í 

kappingini. Hesa ferð vóru tíggju leikarar tilmeldaðir. 

Dystast bleiv fyrst í tveimum bólkum. Síðani vóru hálvfinalur, 

bronsudystur og finala.

Vinnarin bleiv veteranurin av Tvøroyri, Bjarni Thomsen. Jákup 

Nolsøe bleiv nummar tvey, og Oskar Eiriksson bleiv nummar trý.

Positiva søgan

Skálafjarða Billardfelag flutti eftir kappingarárið 2020/21 upp 

í 2. deild, og boðaðu teir frá, at teir høvdu meldað trý lið til 

kapping arárið 2021/22. Eitt í 2. deild, og tvey í 3. deild. Vit 

frøast um tilgongdina.

Samanumtikið - Billard í 2021
Sum heild heldur nevndin, at billard í Føroyum er í einum 

góðum stað, og at pílarnir enn peika uppeftir. Út frá tí, sum er 

nevnt omanfyri, metir nevndin, at billardið skuldi verið nógv 

meira sjónligt fyri tann vanliga føroyingin. Hetta er nakað, vit 

hava at arbeiða fram móti, og vit eru vís í, at tað fer at batna.

Vit hava nógvar limir, og fleiri sunnar kappingar, sum koyra ár 

eftir ár uttan avbrot. Í kalendaraárinum 2021 vóru 560 einstakir 

dystir í kappingarskránni, sum skuldu avgreiðast. Vit síggja 

menning, men tað er framvegis nógv pláss til at gera tað enn 

betri. 

Javnstøða:
Í løtuni eru tað bara menn, sum luttaka í kappingunum.

Kappingar:
Í Føroyum:

Liðkappingin fyri 1., 2. og 3. Deild (Síðan 1977)

FM fyri einstaklingar (Síðan 1977)

Haldor Holm Cup (Síðan 1989)

Lions Cup Suðuroy (Síðan 2018)

Liðkappingar 2020/21

Deild Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

1. deild BFF1 KLBF1 TVBF1

2. deild BFF2 HABI3 TVBF2

3. deild HABI5 SFBF1 KLBF5

Vit hava nógvar limir, og fleiri sunnar kappingar, sum koyra ár eftir ár uttan 
avbrot. Í kalendaraárinum 2021 vóru 560 einstakir dystir í kappingarskránni, 
sum skuldu avgreiðast. Vit síggja menning, men tað er framvegis nógv pláss 
til at gera tað enn betri. 
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Nevndarformaður:
Páll Heri Nolsøe

Nevndarlimir:
Oskar Eirikson, skrivari/samskipari
Hugin Albinus, kassameistari

Feløg og limatøl:
Tvøroyrar Billardfelag     25
Klaksvíkar Billardfelag     24
Billardfelag Fuglafjarða    20
Havnar Billardfelag     15
Skálafjarða Billardfelag    15

Mynd: Finnur Justinussen
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Boksing
Boksisamband Føroya / boksisambandforoya@gmail.com / Tel 210307

Kappingar
Í Føroyum: 

Ongar kappingar vóru orsakað av korona.

Uttanlands:

Ein diplomstevna

Tvær kappingar

Virksemi annars
Eitt boksifelag afturat er sett á stovn, og eru tí nú tvey feløg í Føroyum. Feløgini eru 

Tórshavn Boksing og Klaksvík Boksing. Venjingarlega var í tríggjar dagar í juni 2021, har 

venjarar komu úr Danmark. Umleið fjøruti íðkarar luttóku úr Tórshavn Boksing og Klaks-

vík Boksing. Venjingarlegan umfataði tekniska venjing, sparring og gjøgnumgongd av 

boksiteknikkum. 

Í oktober 2021 vóru tjúgu íðkarar frá báðum feløgunum í Danmark á venjingarlegu í Syd-

havsøerne Bokseklub. Seks íðkarar fingu møguleika at royna seg í diplomdysti. Fimm 

íðkarar fingu diplom heim við til Føroya. Eitt fór til Klaksvík Boksing, og fýra til Tórshavn 

Boksing. 

Jónathan Malaikev úr Tórshavn Boksing boksaði ein undercard dyst í Vordingborg, áðrenn 

landsliðsdyst millum Danmark og Noreg. Jónathan møtti einum boksara úr Vordingborg. 

Umleið 1000 áskoðarar vóru til dystin. Sjálvt um har var stórt trýst bæði frá mótstøðu-

boksara og áskoðarum, vann Jónathan dystin, og fekk hann tí flott steyp heim við til 

Føroya. Hesin dysturin var hin mest umtalaði alt kvøldið, orsakað av flotta avrikinum og 

sera spennandi dystinum. Landsliðsdysturin var minni spennandi. 

Síðst í árinum boksaðu Levi Hammer og David Kunoy í Helsinge. Báðir vunnu sínar dystir. 

Dystirnir vóru tekniskir og harðir og vórðu vunnir við poengum. 

Venjingarlega var um sama mundið, har níggju íðkarar luttóku úr Føroyum, og íðkarar úr 

sjey feløgum í Danmark.

Framtíðarætlanir
Luttaka í Byrjanarmeistaraheitið í Sjællandi og Byrjanarmeistaraheitið fyri alt Danmark. 

Aðrar kappingar: Faroe Fight Night/Føroya Leikir. Vordingborg Box Camp. HSK Cup. 

Danmarkameistarakapping. Jólastevna í Danmark. Venjingarlegur í Føroyum og Danmark.

Javnstøða
Sambandi ger ikki mun á kyni. Nevndin er mannað við tveimum monnum og einari kvinnu.

Í oktober 2021 vóru tjúgu íðkarar frá báðum feløgunum í 
Danmark á venjingarlegu í Sydhavsøerne Bokseklub. Seks 
íðkarar fingu møguleika at royna seg í diplomdysti. Fimm 
íðkarar fingu diplom heim við til Føroya.
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Nevndarformaður:
Martin Meng

Nevndarlimir:
Jógvan H. Joensen, næstformaður
Beinta T. Johannessen, kassameistari

Feløg og limatøl:
Tórshavn Boksing     40
Klaksvík Boksing     20

Mynd: Finnur Justinussen
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Dartsamband Føroya / dartsamband@gmail.com / Tel 237215 / www.dart.fo

Kappingarárið 2021
Undarfarnu árini hevur kappingarárið, eins og í vetrarítrótta-

greinunum, verið frá september til apríl/mai, men 2021 bleiv 

fyrsta kappingarárið, ið fylgdi kalendaraárinum. 

Í liðkappingini spældu átta lið. Liðkappingin varð spæld yvir fýra 

umfør og endaði 23. oktober. Havnar Dartfelag bleiv føroya-

meistari fjórða árið á rað. 

Hesi somu fýra vikuskiftini, sum liðkappingarnar vórðu spældar, 

vóru eisini kappingar í tvímansleiki. Í einmansleiki vóru sjey 

av átta kappingum avgreiddar. Høg smittutøl høvdu við sær, 

at áttanda kappingin ikki varð avgreidd fyrr enn í byrjanini av 

2022. Tað sama var galdandi fyri  FM-dagin 2021. 

Í juli var Dartsambandið, eins og flestu av hinum sambond-

unum, við á Føroyaleikum. Dart var saman við trimum øðrum 

ítróttagreinum í Vági. Okkara kappingar vórðu spældar í sera 

góðum umstøðum í VB-húsinum. Hóast luttakaratalið ikki var 

so høgt, sum vit høvdu vónað, so eydnaðust kappingarnar sera 

væl.

Kappingarárið 2021 var tað fyrsta í langa tíð við kappingum 

fyri unglingar. Tvær kappingar vóru hildnar á vári 2021, meðan 

síðsta kappingin mátti lúta fyri korona. FM fyri unglingar var ikki 

avgreitt fyrr enn í byrjanini av 2022.

FM
FM-dagurin 2021 skuldi vera í november, men mátti útsetast 

og varð í staðin hildin á Skála í februar 2022. Har spældu 44 

menn og sjey kvinnur um FM-heitið í einmansleiki. Tvær vikur 

seinni vórðu føroyameistararnir í tvímansleiki hjá vaksnum og 

einmans leiki hjá unglingum funnir. Átta pør spældu um FM-

heitið í tvímansleiki, meðan níggju leikarar kappaðust um FM-

heitini hjá unglingum.

Tøkni
Skerda altjóða virksemið í 2020 gav Dartsambandinum 

møguleika fyri at gera íløgur í tekniska  útgerð, sum skrásetir 

allar upplýsingar um allar dystir í øllum kappingunum undir DSF, 

so hvørt sum dystirnir verða leiktir. 

Hetta er telduskipan nevnd DartConnect, sum vit tóku í nýtslu 

í 2021. Her kunnu kappingarnar leggjast til rættis framman-

undan. Meðan kappingin er í gongd, verður alt, sum hendir í 

dystunum, skrásett á teldli í staðin fyri talvu at skriva á. Skipan-

in sendir dystargongdina í øllum dystum til kappingarleiðaran 

og út á internetið - kast fyri kast. Skipanin goymir eisini hagtøl 

um allar spælarar og syrgir fyri grafikki til stroyming/sjónvarp.

Tá ið ein kapping er liðug, kunnu spælarar fara inn á skipanina 

at hyggja at egnum dystum fyri at vita, hvat gekk væl, og hvat 

gekk minni væl. 

Altjóða kappingar
Landsliðini hjá kvinnum og monnum skuldu eftir ætlan spæla 

við í NM-kappingini fyri lið í 2020. Korona gjørdi, at kappingin 

fyrst var útsett til 2021, men var síðan avlýst.

EM fyri lið er á skránni í Spania í oktober 2022, og tíbetur er líkt 

til, at hendan kappingin verður avgreidd sum ætlað.

Ein nýggj kapping fyri einstaklingar, World Masters, skuldi vera í 

Hollandi í desember 2021.

Í byrjanini av 2022 er tíbetur komin gongd á altjóða virksemi í 

dart. Fyrstu altjóða skrásettu kappingarnar í dart á føroyskari 

jørð vera hildnar á Glasi 19. og 20. mars. Havnar Dartfelag 

stendur fyri øllum tí praktiska í sambandi við kappingarnar. Nú 

tilmeldingarfreistin nærkast, hava spælarar úr sjey londum, 

umframt Føroyum, boðað frá luttøku. 

Framtíðin
Á Síðan árslok 2021 hevur Dartsambandið fingið eitt limafelag 

afturat: Suðuroyar Dartfelag. 

Nøkur feløg høvdu regluligar venjingar fyri ung í 2021. Á síðsta 

aðalfundi í Dartsambandinum vóru viðtøkurnar broyttar soleiðis, 

at starvsnevndin nú telur fimm í staðin fyri tríggjar limir, sam-

stundis sum ein ungdómsnevnd er sett á stovn fyri skapa 

menn ing á ungdómsøkinum. 

Framtíðarætlanir
At fáa veruliga gongd á altjóða luttøku, sum hevur ligið lamin 

í 2 ár orsakað av korona. Skipað landsliðsarbeiði gjøgnum alt 

kappingarárið. Hjálpa feløgunum at skipa ungdómsvenjingar í 

eina fasta legu, so vit kunnu fáa eina javna tilgongd av ungum 

leikarum.  Leggja nógva orku í altjóða kappingarnar, sum vera í 

Føroyum, so hesar kunnu vaksa og fáa uppaftur fleiri útlendskar 

leikarar til Føroya at kappast, so allir okkara leikarar kunnu fáa 

avbjóðandi mótstøðu frá góðum leikarum.

Dart
Kappingarárið 2021 var tað fyrsta í langa tíð við kappingum fyri unglingar. Tvær 
kappingar vóru hildnar á vári 2021, meðan síðsta kappingin mátti lúta fyri korona.
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Virksemi annars
Stutta yvirskriftin fyri dartárið 2021 er korona og 

nýggj tøkni. Í heimligu kappingunum fingu vit 

partar av árinum spælt allar kappingarnar sum 

ætlað, meðan aðrir partar av árinum vóru merktir 

av nógvum avlýsingum og útsettum kappinum.

Nýggja tøkniliga útgerðin, sum íløgur vóru gjørd-

ar í í 2020, kemur veruliga til sín rætt í 2021.

Feløgini
Átta dartfeløg tóku lut í kappingum í 2021. D9 

á Skála vísti seg enn einaferð at vera felagið 

við flest luttakarum til kappingar. Felagið hevur 

eisini sera góðar umstøður á ovaru hæddunum í 

ítróttahøllini á Skála.  

Tilsamans høvdu dartfeløgini í 2021 umleið 150 

aktivar limir. 121 spælarar tóku lut í annaðhvørt 

liðkappingini ella ranking-kappingum.

Feløgini eru spjadd um alt landið. Tó hevur 

einki felag verið í Suðuroy. Men á heysti 2021 

kom spakuliga lív í dart í Suðuroy. Felag bleiv 

stovnað, sum í februar 2022 søkti um limaskap í 

Dartsambandinum.

Sostatt eru nú níggju limafeløg í DSF.

Feløgini
Beinleiðis átøk viðvíkjandi javnstøðu hava ikki 

verið seinasta árið. Í kappingarhøpi er eingin 

munur á kynum. Kvinnur og menn kappast á 

sama hátt, á sama stað, somu dagar. Í liðkapp-

ingini er enn ikki grundarlag fyri at hava eina 

kapping fyri kvinnur burturav, tí spæla kvinnur-

nar á liði saman við monnum. Í tvímansleiki 

spæla kvinnur og menn í somu kapping. Kapp-

ingar eru eisini í blandaðum tvímansleiki. Hjá 

unglingum spæla gentur og dreingir enn í somu 

kapping.

Kappingar
Í Føroyum:

Einmansleikur hjá kvinnum og monnum (8 grand 

prix-kappingar)

Tvímansleikur (4 grand prix-kappingar) - 

Liðkapp ing við 8 liðum

Blandaður tvímansleikur (8 grand prix-kapping-

ar) - Føroyaleikir

FM endaspæl í  tvímansleiki og í einmansleiki 

fyri vaksin og unglingar

Uttanlands: alt avlýst

Sosialir miðlar:
Facebook: Dartsamband Føroya 

Nevndarformaður:
Hans Eivind Olsen

Nevndarlimir:
Júst Trygvason, næstformaður
Jens Albert Simonsen, kassameistari
Jóanes Árting, skrivari
Kaysten Rasmussen, nevndarlimur

Ungdómsnevnd:
Kaysten Rasmussen, formaður

Kappingarnevnd:
Jens Albert Simonsen, formaður
Jan Erik Fjallstein, nevndarlimur
Rógvi Rasmussen, nevndarlimur

Feløg og limatøl:
Klaksvíkar Dartfelag 40
Pílar og Skot     8
D16     9
D9 Dartfelag    33
Argja Dartfelag     20
Havnar Dartfelag     25
Vága Dartfelag     19
Dart Sandoy     20
Suðuroyar Dartfelag  7

Mynd: Finnur Justinussen
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Golf
Golfsamband Føroya / Tel 222273 / ingisam@gmail.com

Virksemi
Golfsamband Føroya arbeiðir við at menna golfítróttina í Føroy-

um. Tað er trupult at fáa gongd á hetta arbeiðið, tí at golfítrótt-

in ikki hevur umstøður til veruligt golfspæl. Fyribils breytin hjá 

Tórshavnar Golffelagi á Glyvursnesi hevur nú í eitt áramál verið 

heilt nógv darvað av tí arbeiði, ið gjørt verður við at bróta grót til 

havnaútbyggingina - eitt arbeiði, ið skuldi verið liðugt fyri langari 

tíð síðani, men áhaldandi er í gongd. Henda breyt er - enn - 

einasti møguleiki at spæla golf í Føroyum. 

Eysturoyar Golffelag hevur stungið nøkur fløgg/hol út á ein-

um øki oman fyri Hústoft í Lamba, men her skal nógv gerast, 

áðrenn breytin er egnað til veruligar kappingar. Vónir vóru um, 

at Tórshavnar kommuna í 2021 fór í gongd við ætlaðu breytina, 

men hetta gjørdist ikki veruleiki, so nú vóna vit, at arbeiðið kann 

fara í gongd í 2022. 

Møguleikarnir fyri at koma út á Glyvursnes eru eisini tvørligir. 

Í 2021 sendi Golfsamband Føroya eina áheitan til Tórshavnar 

Kommunu um at bøta um koyrivegin í sambandi við Føroya-

leikirnar, men einki hoyrdist frá kommununi. Atkomuviðurskiftini 

eru eisini stóra avbjóðingin í sambandi við Føroyaleikirnar í ár. 

Vegurin út á Glyvursnes verður eisini mettur at vera ein týðandi 

orsøk til, at limatalið hjá Tórshavnar Golffelagi er minkandi.

Kappingar
Kappingar á Glyvursnesi: 

- Bygma Open í juni, 

- Føroyaleikir og BankNordik Open í juli,

- Felagsmeistarakapping í august. 

- Harumframt fleiri smærri kappingar.

Javnstøða
Fremsta uppgáva hjá golfsambandinum er at vekja áhuga fyri 

ítróttini og at fáa limir til feløgini. Umstøðurnar at íðka ítróttina 

eru tó so mikið vánaligar í Føroyum, at spurningurin um javn-

støðu má koma í aðru røð í løtuni.

Framtíðarætlanir
Fremstu uppgávurnar hjá sambandinum í 2022 eru at skipa fyri 

Føroyaleikunum og úttøkukappingum til oyggjaleikirnar í 2023. 

Arbeitt verður víðari við at senda golfspælarar uttanlands at 

royna seg. Arbeitt verður eisini við at fáa royndar venjarar/in-

struktørar til Føroya at leggja føroyskum golfspælarum lag á.

Sosialir miðlar
www.facebook.com/groups/134424392404 

Nevndarformaður:
Ingi Samuelsen

Nevndarlimir:
Bjarne Jørgensen, næstformaður
Sonni L. Petersen, peningarøkil

Feløg og limatøl:
Tórshavnar Golffelag    
Eysturoyar Golffelag    

82
15

Golfsamband Føroya arbeiðir við at menna golfítróttina í Føroyum. Tað er trupult at 
fáa gongd á hetta arbeiðið, tí at golfítrótt in ikki hevur umstøður til veruligt golfspæl
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Seyðahundar
Seyðahundasamband Føroya / minhundur@gmail.com / Tel 219232 / www.hundar.fo

Kappingar
Í Føroyum: Á Vatnaskørðum 20. mars og 30. oktober

Saksunardali 27. mars og 27. november

Gjógv 24. apríl

Norðadalur 3. september

Uttanlands:

Høvdu meldað til EM í Holland, men tað bleiv avlýst vegna 

koronu

Luttóku til NM í døgunum 25. - 28. august 2021

Vóru við til NM fyri Unghundar(hundar upp til 3 ár) í Danmark í 

november 2021.

Virksemi
Seyðahundasambandið hevði meldað fýra hundar til EM, sum 

skuldi vera í Hollandi í august 2021. Vant var sera nógv til kapp-

ingina, men ein mánað áðrenn farast skuldi avstað, bleiv kapp-

ingin avlýst vegna koronu. Smittutølini vóru ov stór í Hollandi. 

Hetta var eitt stórt vónbrot fyri luttakararnar.

NM bleiv hildið í Danmark 27. – 29. august 2021, og var kapp-

ingin hildin eftir ætlan.

Vit hava tvey pláss til hesa kappingina.

Poul Falkvard við ODD og Tummas Jacobsen við MOSS luttóku 

fyri Føroyar.

Tað var sera nær við, at Poul Falkvard kom í finaluna, tí hann 

manglaði einans fá stig, og tað vóru bara marginalar, sum 

gjørdu, at hann ikki kom í finaluna. Tummas Jacobsen kláraði 

seg eisini væl, men enn er hundurin kanska í so ungur til at vera 

í oddanum í einari tílíkari kapping, har stigið er so høgt.

Fundur var millum Norðurlendsku londini fríggjakvøldið 28. 

august, har tikið varð saman um.

Føroyar høvdu sum uppskot, at Føroyar áttu at havt fleiri 

pláss til eina tílíka kapping. Limalondini hildu eisini, at Føroyar 

skuldu fáa fleiri pláss, og játtaðu tey okkum tvey pláss afturat.                                                                                                                                         

                                           

Unghundakapping (hundar upp til 3 ár) var á Orø í Danmark 11. 

og 12. november. Føroyar høvdu tríggjar hundar við til ta kapp-

ingina.

Framtíðin
Seyðahundasambandið fer at royna at fáa onkrar útlendskar 

skeiðshaldara at koma til Føroya at hava skeið fyri okkum. Enn 

hava vit ikki tikið støðu til, hvør tað verður og nær. 

Seyðahundasambandið verður umboðað, tá ið NM 2022 verður 

í Svøríki í døgunum 5. - 7. august                                 

Frá 25. - 28. august verður EM hildið í Fraklandi, og tá kunnu vit 

hava 4 luttakarar við.

Unghunda kapping verður aftur í november, og tá er ætlanin, at 

vit skulu verða umboðað.

Í 2023 verður HM aftur, sum verður hildið 3. hvørt ár, so vit hava 

nakað at síggja fram til.

Javnstøða
Í Seyðahundasambandi Føroya luttaka kvinnur og menn á jøvn-

um føti. Tá ið venjingar eru á skránni, er ikki munur á kvinnum 

og monnum, og tá ið kappingar verða hildnar, verða øll dømd 

eftir somu reglum.

Feløg
Suðurstreymoyar Seyðahundafelag

Sandoyar Seyðahundafelag

Sundalags  Seyðahundafelag

Noroyðar  Seyðahundafelag 

Vága  Seyðahundafelag

Eysturoyar  Seyðahundafelag

Sosialir miðlar
www.facebook.com/groups/1546713152270946

Seyðahundasambandið hevði meldað fýra hundar til EM, sum skuldi 
vera í Hollandi í august 2021. Vant var sera nógv til kappingina, men ein 
mánað áðrenn farast skuldi avstað, bleiv kappingin avlýst vegna koronu.



57ÁRSFRÁGREIÐING 2021

Nevndarformaður:
Jónleif Sólsker

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

Aðrar nevndir:
Kappingar nevnd    
Anna Sofía Fjallheim, forkvinna
Tummas Jacobsen
Páll Poulsen
Poul Falkvard
Bárður Poulsen

Mynd: Finnur Justinussen
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Styrki
Føroya Styrkisamband / heini.hatun@gmail.com / Tel 522353 / www.styrkisamband.fo

Góða gongdin at menna føroysku styrkiítróttina heldur áfram. 

Dentur er lagdur á at skapa sterkan grundvøll herheima við før-

leikum at fyriskipa, døma og ikki minst at lyfta. Nýggj heimasíða 

er gjørd, og ein almenn úrslitaskipan er á veg. Reglugerðir og 

landskappingarskrá fyri styrkigreinarnar allar eru um at vera 

lidnar. Samstundis kunnu vit gleðast um gongdina uttan fyri 

landoddarnar. Ikki minst, at Føroyar hava fingið sjálvstøðugan 

limaskap i NWF og standa sum vertir fyri NM í vektlyfting í 2024 

(Senior) og 2026 (Junior).

Góða samstarvið við Dansk Vægtløftingsforbund/v Frank Pet-

ersen og Dansk Styrkeløftforbund/v Klaus Brostrøm ber ávøkst. 

FSS er farið undir meira skipað landsliðsarbeiði. Áhugin at 

stovna feløg innan styrkiítrótt er vaksandi, og FSS heldur áfram 

at leggja lunnar undir felagsfyriskipan saman við ÍSF.

Kappingar
Í Føroyum: Ein kapping hevur verið í ávíkavist styrki- og 

kúlulyft ing. Tað var á Føroyaleikum í juli 2021.

Tríggjar kappingar hava verið í vektlyfting. FM 20. mars 2021, 

Føroyaleikir og jólakappingin í desember.

Uttanlands: 

- Altjóða kapping í Spania í vektlyfting í juni (International 

Cidade de La Coroña í Spania) har tríggir lyftarar vóru við. Vit 

fingu eitt flott 5. pláss.

- DM vaksin vektlyfting í september í Keypmannahavn, har seks 

føroyskir luttakarar vóru við. Vit fingu gullmerki, silvurmerki og 

bronsumerki.

- DM junior vektlyfting í oktober, har Niels Áki Mørk var við og 

vann gull. 

- EM vaksin kúlulyft í Falum Svøríki í november, har Sonni Elias-

sen gjørdist evropameistari.

Førleikamenningin stendur við
Trettan føroyingar hava tikið “Dommer B” prógv í styrkilyfting 

í juni 2021. IPF góðkendi skeiðshaldararnar. Klaus Brostrøm, 

Henning Thorsen og Peter Andersen stóðu fyri skeiðnum, sum 

var hildið í Burn. Skeið var eisini í fyriskipan av kappingum og 

ítróttarsambondum við atliti at styrkiítrótti.

Nú kunnu vit sjálvi skipa kappingar í styrkilyfting heima, uttan 

útlendska hjálp, og tað skapar stórar møguleikar. 

Ein av okkara landsliðslyftarum, Anna Kristina Norðberg Niclas-

en, var á venjingarlegu í Noregi við Ruth Kasirye sum venjara. 

Ruth hevur umboðað Noreg til EM, HM og OL. Føroyskir lyftarar 

hava nú góðar møguleikar at læra saman við norðmonnum.

Átta skipað venjingartiltøk á 3-5 dagar hava verið í 2021. Lyftar-

ar hjá FSS hava verið við á venjingarlegu í AK Atlas í nøkrum 

umførum saman við bestu venjarum og lyftarum úr Danmark. 

Fleiri venjingarsavningar hava verið í Føroyum í 2021, har dan-

skir landsliðslyftarar eisini hava verið við í felagsskapi.

Framtíðarætlanir
Fáa ordiliga gongd á styrkilyfting. Skipa fleiri kappingar sam-

bært nýggju kappingarskránni. Fáa dómararoyndir og hækka 

stigið.

Halda áfram við arbeiðinum at tryggja betri umstøður at venja 

styrkiítrótt og kappast í felag við aðrar ítróttagreinar, ÍSF og 

kommunur. Ein liður í hesum er at reglulig venjingartilboð eru til 

øll kring Føroyar, sum hava áhuga at vera við.

Kjølfesta arbeiðið hjá FSS, venjingarmiðstøðunum og feløgu-

num enn betri, nú styrkiítróttin er í vøkstri.

Seta úrslitaskipanina, sum er ávegis, í verk. 

Kjølfesta landsliðsarbeiðið innan allar styrkigreinar.

Fara undir fyrireikingar at skipa NM í 2024.

Fara undir fyrireikingar at fáa føroyskan limaskap í EWF og 

IWF innan vektlyfting og gera ætlan fyri altjóða limaskap innan 

styrkilyfting og kúlulyfting.

Vera við í tvørgangandi arbeiði, at fáa rørslugleði og ágóðan av 

styrkivenjing inn í annan ítrótt og inn í skúlarnar.

Føroyingar skulu luttaka í fleiri ymsum kappingum uttanlands í 

2022-2023. 

- Kúlulyfting- At føroyingar eru við í HM og EM, sum WKSF 

(World Kettlebell Sport Federation) skipar fyri.

- Vektlyfting - At føroyingar eru við í NM vaksin í 2022 (3-4 

íðkarar), NM junior 2022 (1 íðkari), EM 2022 ella 2023 (1 íðkari), 

U-20 Union Cup Small Nations (1-2 íðkarar). 

Javnstøða
Kvinnur luttaka líka væl sum menn í venjing og fyriskipan. Í 

2021 eydnaðist at fáa kvinnur við í nevndararbeiðið, og tað eru 

vit sera fegin um.

Nevnd og feløg
Við árslok í 2021 vóru 50 limir undir FSS. Í 2020 vóru 28 limir. Í 

2019 var limatalið 9.

Góða gongdin at menna føroysku styrkiítróttina heldur áfram. 
Dentur er lagdur á at skapa sterkan grundvøll herheima við 
førleikum at fyriskipa, døma og ikki minst at lyfta.
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Nevndarformaður:
Heini Hátún

Nevndarlimir:
Niels Juel Arge, PR
Jákup Suni Berg, Styrkilyfting
Anna Kristina Norðberg Niclasen, Vektlyfting
Páll Ólavsson, Heimasíða og tøkni

Felag og limatal:
Styrkifelag Føroya 36
Stoyt 14
Burn Athletics 9

Tiltakslimir og onnur við ymsum 
ábyrgdum:
Gudmundur Danielsen, tiltakslimur
Rói Hjaltalin - tiltakslimur
Maibrit Reynheim Petersen, tiltakslimur
Sonni Eliassen

Mynd: Finnur Justinussen
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Taekwondo
Taekwondosamband Føroyar / faroeislands.taekwondo@gmail.com / Tel 598187 / www.taekwondo.fo

Kappingar í Føroyum
Vit vóru við á Føroyaleikum við yvir 70, sum kempaðu og gjørdu 

poomse. So høvdu vit FM í klubbanum í Søldarfirði og aftur her 

vóru meira enn 70, sum kappaðust bæði í kamp og poomse.

Kappingar uttanlands
Av G4 kappingum hava vit verið til EM senior í Bulgaria, EM 

U21 í Tallinn, Youth EM í Bosnia og Cadet EM í Tallinn alt í 

2021.

G1 og G2 kappingar hava vit verið til Tyrkisk Open, Talinn 

Open, Polen Open, Dutch Open og Bosnia Open.

Á Tallinn Open vann Elinborg gull og Høgni bronsu.

Á Dutch Open, har yvir 1500 lutakara eru, vann Høgni eitt flott 

2. pláss. Silvur.  

20. nov vóru vit til DM í Silkeborg, og har vann Dávid, sum fyrsti 

føroyingur, DM í senior -58kg.

9. juli vóru vit við til at halda Føroyaleikir, og hetta eydnaðist 

sera væl. Vit ætlaðu at hava luttakara uttanifrá, men hettar var 

ikki møguligt vegna koronu.

Skipað var fyri FM í oktobur, tá ið tilsamans 71 luttakarar vóru 

við í kamp og poomse. Sjálvt um vit einans hava eitt felag, er 

spenningur um, hvør fer at vinna FM heitið. Spenningur, vónbrot 

og gleði eru at hóma hjá teimum flestu.

Graduering og skeið
16. januar høvdu vit Dan graduering í felagnum. Elinborg og 

Miriam kláraðu 1. Dan og fingu svart belti, og vit fingu 12 nýggj 

2. Dan. Tá ið man skal graduerast til svart belti eitur tað Dan 

graduering. 

Keo San Do er altjóða góðkent til at graduera til svart belti, men 

eisini til at standa fyri gradueringum frá 1. Dan til 7. Dan. Frá 

Keo San Do var tað aftur Claus Hendriksen og Michael Iversen, 

sum komu til Føroya at graduera.

6. juli var kup graduering, men onki er, sum tað eigur at verða, í 

koronutíðum. Ongi foreldur, systkin og ommur og abbar hyggja. 

Ongin framsýning og ongin matur. 

Tað eru tilsamans 11 belti frá hvítum til svart belti. Upp til svart 

eitur tað kup, og eftir svart belti kemur tað, ið verður kallað Dan, 

ið gongur frá 1-9. 

Høgni er hægst gradueraður í felagnum í Føroyum við 4. Dan, 

og aftan á hann kemur Mathias Borg Gabrielsen, landsliðsvenj-

arin, sum hevur 3. Dan.

6. mars ognaði Mathias sær Coach certificat stig 1 og stig 2, 

sum man skal hava fyri at venja G1, G2 og G4 kappingar. Hetta 

var gjørt á netinum saman við fleiri túsund øðrum venjarum. 

Bæði venjarar og atletar skulu hava GAL og GOL licens fyri 

yvirhøvur at kunna melda seg til hesar høgu kappingar.

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

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

kapping uttanlands. 5. Desember í 2019 vóru vit á fyrsta fundi 

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 vóru Small Nations í San Marino í juni 2020 og eisini 2021 

avlýstar.

Men í 2022 verða Small Nations í San Marino, og hetta verður 

sera spennandi fyri okkum. Bæði tað, at luttaka í kapping, 

men eisini at fundast við hini londini í Small nations um tað, at 

Føroy ar ikki hava sama rætt sum tey at luttaka í OL. Hesum 

fylgir WT við stórum áhuga.

Búmerki og javnstøða
Á okkara búmerki umboðar ein kvinna stríðsítróttin taekwondo 

við føroyska flagginum í bakgrundini. Tað er ikki av tilvild, at 

vit hava valt eina kvinnu - og ikki ein mann. Vit vilja breiða 

boðskapin um, at stríðsítróttur er líka nógv fyri kvinnur, sum 

hann er fyri menn, út. Í nevndini eru eitt fleirtal av kvinnum. 

Vit eru javnan úti í skúlum, frítíðarskúlum, øðrum feløgum, 

føðingardøgum, polterabend og annað, og undirvísa. Tá ið vit 

soleiðis koma út um landið at umboða taekwondo, leggja vit 

okkum altíð eftir, at bæði kynini er umboðað. Í ár hava vit arbeitt 

í tí smáa við at venja okkara menn, kvinnur, gentur og dreingir 

av við at brúka niðursetandi setningar sum “Tú slært sum ein 

genta” “Tú sparkar sum ein genta” um tað er um at sparka ella 

sláa vánaligt ella spakuligt, tí okkara gentur og kvinnur sláa og 

sparka hart. Hetta eru vanar, sum vit øll hava og brúka, sum vit 

gjarna vilja koma til lívs, og tað kunna vit, bert um øll arbeiða 

fyri tað.

Javnstøða
Í ár hava vit havt fokus á tey smáu tingini. “Tú slært sum ein 

genta” Hvat meinar tú við? Okkara gentur sláa gott og hart. 

Er tað tað, tú meinar? Tað eru bæði menn og kvinnur, gentur 

Árið í ár hevur verið hart rakt av koronu. Men vit hava megnað at hildið fast í flestu 
av okkara limum og fingið onkrar afturat. Vit hava megnað at ferðast nógv við elit-
uni, men ikki so nógv við breiddini.
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og dreingir, sum gera tað at vera genta til naka veikt, lítið og 

neyðarsligt. Ein keðiligur óvani, sum vit í felagnum royna at 

steðga. Og tað gongur framá. Men nú gongur tað so út yvir 

fuglarnar. Tú sparkar sum ein lítil fuglur...var hatta ein mýggja-

biti?

Samanumtikið
Árið í ár hevur verið hart rakt av koronu. Men vit hava megnað 

at hildið fast í flestu av okkara limum og fingið onkrar afturat. Vit 

hava megnað at ferðast nógv við elituni, men ikki so nógv við 

breiddini.

Vit vóna, at komandi ár fer at lova okkum at fara ígongd við all-

ar okkara ætlanir við kappingum, skeiðum og venjingarlegum. 

Bæði uttanlands og herheima.

Feløg og limatøl
Hwarang Føroyar (úttalast harang Føroyar) 106

Framtíðarætlanir
Vit ynskja at menna taekwondo í Føroyum. Vit arbeiða við at 

sleppa at undirvísa børnum í skúlunum tveir tímar um vikuna og 

soleiðis fáa fleiri feløg uttan at slíta venjaratoymi og uttan fleiri 

nevndir. Vit vilja skipa fyri landskapping í Føroyum, FM árliga. 

Hetta er ígongd og hevur koyrt í trý ár nú. Vit ætla at skipa fyri 

føroyskari venjingarlegu, summarlegum og líknandi, so útlend-

ingar kunnu koma við. Vit mugu fáa nokk av útgerð til at kunna 

halda størri kappingar í Føroyum( elektroniskar vestar, pro-

gramm, skíggjar, teldur oa), vit mugu útbúgva fleiri dómarar(vit 

hava c og onkran b). Vit vilja halda Føroyar Open, verða vertir 

fyri norðurlendska meistarheitið í 2024, senda landslið á 

venjingarlegu til Korea, fáa høvuðsstuðul til TSF og bjóða WT 

forsetanum til Føroya.

Sosialir miðlar
www.facebook.com/profile.php?id=100063661943906 

www.facebook.com/groups/465200300302322

Nevndarforkvinna:
Noomi Kunoy Heradóttir

Nevndarlimir:
Gurið Lómfelli, næstforkvinna
Tórheðin Jónsveinsson Jensen, kassameistari
Dávur Kunoy Høgnason, nevndarlimur
Dávid Im, nevndarlimur

Lønt starvsfólk:
Landsliðsvenjarin Mathias Gabrielsen,
10 tímar um vikuna

Mynd: Finnur Justinussen



62 ÁRSFRÁGREIÐING 2021

Tennis
Tennissamband Føroya

Kappingar í Føroyum
Í 2021 skipaði TSF fyri FM í tennis í einmansleiki og tvímansleiki 

fyri menn og oldboys. Í finaluni í einmansleiki fyri menn møttust 

Pætur M. Dahl og Anfinn Gaard, har Pætur vann í tveimum sett-

um (6-2, 6-1). Jón Brekku vann bronsudystin 2-0 á Hjalta Mohr 

Jacobsen. Eisini varð skipað fyri B-kapping fyri menn, har Ingi 

Højsted vann á Magnus Reimar í Króki í finaluni. Skipað varð 

eisini fyri FM fyri kvinnur, har Katrin á Neystabø vann í finaluni á 

Barbaru Jacobsen.

Fyri fyrstu ferð í mong ár varð skipað fyri FM fyri tey børn, ið 

hava vant gjøgnum summarið, og tað eydnaðist væl. Harum-

framt var FM fyri oldboys í einmansleiki. Erling í Liða og Holger 

Arnbjerg møttust í finaluni, har Erling gjørdist sigursharri. FM 

finala í U-15 hjá dreingjum var eisini spæld, har Niklas Gaard 

vann í tveimum settum ímóti Jónasi Gaard.

Sostatt vórðu nógvar FM kappingar fyriskipaðar í 2021, og tað 

ber boð um økt virksemi innan fyri ítróttina.

Beint fyri ólavsøku varð eisini skipað fyri Føroyaleikum, og 

henda kapping eydnaðist væl, umframt at ein onnur opin kapp-

ing varð fyriskipað.

Virksemi annars
Tennissamband Føroya var sett á stovn á sumri í 2018 og hevur 

nú fýra ár á baki. Virksemið hjá TSF seinastu árini hevur verið í 

støðugari menning, og 2021 var eisini eitt ár við nógvum virk-

semi samanborið við undanfarin ár. Talið av íðkarum er økt tey 

seinastu árini, og alsamt fleiri eru farin at spæla tennis – bæði 

inni og úti.

Í 2021 varð aftur skipað fyri venjaraskeiði í samstarvi við Dansk 

Tennis Forbund, FM í tennis varð hildið, Føroyaleikir vórðu 

fyriskipaðir í samstarvi við ÍSF umframt at skipað venjing hevur 

verið fyri børn og vaksin. Í 2021 varð eisini farið undir skipaða 

innandura venjing í skúmtennis fyri børn og vaksin. Hetta er ein 

týðandi lutur í menning av tennis sum heild og stuðlar væl upp 

undir virksemið uttandura summarhálvuna.

Í 2020 hevði TSF venjaraskeið fyri fyrstu ferð við donskum 

instruktøri og hildið varð fram við hesum átaki í 2021. Samstarv 

er fingið í lag við DTF um hesi skeið, og ein útbúgvin instruk-

tørur skipaði aftur fyri hesum skeiði í 2021. Hetta samstarv 

hevur virkað eftir ætlan, og hetta fer væntandi at halda fram 

komandi árini. Ætlanin er at hava slík skeið aftur í 2022, soleiðis 

at fleiri fólk kunnu venja nýggjar og fleiri leikarar.

TSF hevur aftur í 2021 sett fleiri mennarar eins og undanfarin ár. 

Hetta verður gjørt í samstarvi við Havnar Tennisfelag, og henda 

skipan hevur virkað væl seinastu tvey árini. Mennararnir hava 

saman við HTF skipað fyri fleiri skeiðum í 10 vikur, har kvinnur, 

menn og børn hava tikið lut. Hesi skeið hava verið væleydnað 

við nógvum luttakarum. Serliga gleðiligt er, at lutfalsliga nógvar 

kvinnur hava tikið lut á hesum skeiðum. Skipað venjing fyri børn 

hevur eisini verið í 2021, har luttøkan hevur verið væl betri enn 

í 2020. Tilsamans hava umleið 125 fólk goldið fyri skeið í 2021, 

har summi hava luttikið meira enn eina ferð.

TSF hevur eisini keypt nakað av tíðarhóskandi útgerð, ið geva 

serliga børnum og nýbyrjarum nógv fleiri møguleikar at spæla 

tennis. Talan er serliga um fleiri ymisk sløg av bóltum, ið ger tað 

munandi lættari at koma í gongd at spæla tennis. Útgerðin hev-

ur ein avgerandi leiklut, um tað skal eydnast at menna tennis á 

fleiri ymsum stigum í Føroyum.

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

neyvan nakrantíð áður hevur havt so nógvar íðkandi limir. Meira 

enn 100 skrásettir íðkandi limir vóru í 2021, og hetta er eins góð 

undirtøka sum fyrst í nítiárunum. Børn eru vanliga ikki skrásett 

sum limir, og tí er talið av íðkarum væl hægri enn tað skrásetta 

limatalið.

Vøllurin í Gundadali varð skiftur á sumri í 2019, tá ið graslíki 

varð lagt á vøllin. Við ársskiftið 2020/21 vórðu ljósmastrar settar 

upp við vøllirnar í Gundadali, og nú er møguligt at spæla tennis, 

hóast tað er myrkt. Hetta er eitt stórt frambrot, sum er fingið í 

lag í góðum samstarvi við Tórshavnar Kommunu. Nýtt felags-

hús er sett upp við vøllin í 2021, og tað verður væntandi tikið í 

nýtslu á vári ella sumri 2022.

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

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

tekningar og prísir av nýggjum vøllum til fólk við áhuga fyri 

tennis á plássum uttan fyri Tórshavn. Vónandi kunnu vøllir eisini 

gerast aðrastaðni í landinum.

Ætlanir viðvíkjandi Oyggjaleikum í 2021 vórðu útsettar til 2023, 

og ætlanin er, at tennis eisini verður umboðað á Oyggjaleikum 

komandi ár.

TSF hevur aftur í 2021 sett fleiri mennarar eins og undanfarin ár. Hetta 
verður gjørt í samstarvi við Havnar Tennisfelag, og henda skipan hevur 
virkað væl seinastu tvey árini.



63ÁRSFRÁGREIÐING 2021

Nevndarformaður:
Stefan í Skorini

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

Felag:
Havnar Tennisfelag

Mynd: Finnur Justinussen
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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

Kurvabóltur í Føroyum 

Menningarsambond

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

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

300,000

693,152

13.722.001

Uppskot 2022 Býti 2021 Býti 2020 Býti 20198 Býti 2018 Býti 2017 Býti 2016

Uppskot til býti, lagt fyri aðalfundin hjá Ítróttasambandi Føroya 21. mai 2022
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