Fundarfrágreiðing til HSF-limafund hósdagin 7. mai 2020
Luttakandi: Gunn Ellefsen, Oyvindur Brimnes, Djóni Højgaard og Jógvan Emil, fyri Starvsnevndina. Inga Dahl fyri
Kappingarnevndina. Ári Rouch, Mark Lausen-Marcher og Hallur Danielsen fyri umsitingina. Maibritt Johannesen og
Eyðfinn Guttesen fyri Kyndil. Súna Mørk og Elsa Reinert fyri Neistan. Hans Andreas Dahl fyri EB. Aage Arnoldsson,
Tjaldur. Anna Dam, Emy Sólvitsdóttir og Eyðun Joensen fyri H71. Robert Poulsen fyri KÍF. Helga R. Øster og Sunrid í
Gong fyri ÍA. Sámal Joensen, Johan Müller, Bjørg Patursson og Eyð Hansen fyri VÍF. Alexandur Johansen og Jóannes
Presá fyri StÍF. Bogi Mortensen fyri VB. Helena Kallsberg fyri Team Klaksvík. Kristina Griksaite og Miriam í Niðristovu
fyri SÍF/søljuna. Ikki umboðaði: Stjørnan.

1.0 Farna kappingarár 2019/20
Feløgini høvdu møguleika at koma til orðanna í mun til farna kappingarár. U18-kappingin var viðmerkt.
Dystirnir hava ligið mitt í viku og hevur hetta riggað væl. Tað var viðmerkt, at dystirnir har liðini skulu
ferðast millum bygdir ikki mugu liggja ov seint, tá leikarar skulu í skúla dagin eftir. T.d. tá EB skal spæla í
Havn. Sami trupulleiki var nevndur í sambandi við 1. deildardystir mitt í viku. Her er hugsanin at fylla
tíðarskeiðið, tá steypakappingin koyrir við nøkrum 1. deildardystum, tí deildin liggur annars still hetta
tíðarskeiðið.
1.1 Niðurstøða
Miða verður eftir at leggja U18 dystir og 1.deildardystir so høgliga sum gjørligt.
2.0 Álmanakki 2020/21
Hallur Danielsen greiddi frá álmanakkanum, sum er lagdur fyri komandi kappingarár. Greitt var frá, at hetta
er eitt týdningarmikið arbeiðskjal, sum feløgini og venjarar mugu hyggja væl ígjøgnum. Skjalið er
grundarlagið undir kappingarskránni, sum verður løgd fyri allar deildir. Álmanakkin verður lagdur á
heimasíðuna og verður leypandi dagførdur.
2.1 Niðurstøða:
Fundurin gav kunningini gætur.
3.0 Europa Cup
Mark Lausen-Marcher greiddi frá. Føroyar hava trý pláss hjá kvinnum og monnum í European Cup, sum
kappingin eitur nú. Mark vísti á, hvussu føroysku plássini verða deild, har vinnarin av FM, vinnarin av
grundspælinum og steypavinnarin fáa pláss. Tekur eitt lið ikki av sínum plássi, fellur plássið til nr. 2 í FM osv.
niðureftir. Reglugerð fyri Europa Cup verður løgd á heimasíðuna. Eisini var greitt frá, at samsýningarnar frá
EHF fyri at luttaka eru hækkaðar, frá 3. rundu fáa liðini samsýningar, kvinnurnar 2500 euro fyri hvørja rundu
og menninir 7500 euro. Kvinnukappingin byrjar vanliga við 3. rundu, meðan manskappingin oftast byrjar í 2.
rundu. Eisini var umrøtt at stimbra Europa Cup luttøku við einum møguligum europa cup grunni við einum
føroyskum sponsori. Hetta var tó ikki ítøkiligt enn.
3.1 Niðurstøða:
Fundurin gav kunningini gætur.
4.0 Broytingar og ásetingar í kappingarreglum fyri aðrar deildir
Ári Rouch greiddi frá arbeiðnum við at dagføra fyriskipanarreglur fyri aðrar deildir. T.e. aðrar deildir enn
bestu deildir. Talan er um eina uppsamling av teimum serreglum, sum eru fyri hesar deildir. Reglurnar vóru
gjøgnumgingnar og verða skrivaðar í reglugerð í næstum, sum verður til atkvøðugreiðslu á næsta limafundi.

4.1 Niðurstøða:
Ongar viðmerkingarnar vóru til uppskotini og fundurin gav kunningini gætur.
5.0 Mannagongd í sambandi við illveður
Greitt var frá um arbeiði við einari fastari mannagond í sambandi við støður, tá veðrið er ivasamt í mun til
ferðing hjá liðum. Tørvur er á einari fastari mannagongd, soleiðis at vit í størri mun kunnu verða uppá
forkant. Vegleiðing og kunning um hetta verður lagt á heimasíðuni.
5.1 Niðurstøða:
HSF leggur vegleiðing og kunning á heimasíðuna í næstum.
6.0 Tillaging av steypafinalum
Hallur Danielsen kunnaði um møguleikan at víðka um steypafinaluvikuskifti, soleiðis at b-finalurnar
verða partur av vikuskiftinum. Vist var á uppstkot til skrá. Høvuðsorsøkin er, at HSF ynskir at fáa
fleiri feløg og fleiri íðkarar við í tiltakið. Hugsanin er, at vit framyvir eisini brúka fríggjakvøldið, og
samstundis inndraga b-finalurnar í U14 til U10 í tiltakið. Samstundis er ætlanin at taka
Eyðnudeildina við. Viðmerkingar vóru bæði fyri og ímóti uppskotinum, men var meiriluti fyri at
arbeiðið við broytingini kann halda áfram.
6.1 Niðurstøða:
Arbeitt verður víðari við uppskotinum.
7.0 Dómaratakstur til hálvfinalur
Dómaranevndin skeyt upp, eftir ynski frá dómarunum, at hækka dómaragjaldið fyri hálvfinalur í bestu
deildum, soleiðis at hetta verður tvífalda eins og tað er til finalur. Greitt var frá, at trýstið á dómararnar
eisini er sera stórt til hálvfinalurnar, nógvir áskoðarar og fjølmiðlaumrøða er kring dystirnar. Dómararnir
nýta nógv tíð at fyrireika seg til dystirnar og so kann hækkingin av takstinum eisini virka sum ein gularót fyri
dómararnar. Eisini eru meiraútreiðslurnar av uppskotinum hampuliga avmarkaðar fyri hvørt felag.
7.1 Niðurstøða:
Uppskotið var samtykt.
8.1 Tekniskan fund undan kappingini
Dómaranevndin hevði uppskot um at hava eitt tekniskan undan kappingini, har øll formlig viðurskifti í
sambandi við dyst verða gjøgnumgingin. Her kann talan verða um litir á spæliklæðum, krøv til spæliklæðir,
krøv og útgerð til dómaraborð osv.
8.1 Niðurstøða
Fundurin gav kunninigini gætur og kallar dómaranevndin inn til fund fyrst í august.
9.0 Byrjunar – og ávegisfundur við venjarar
Dómaranevndin hevði uppskot um at hava ein fund við allar venjarar í bestu deildunum fyri
kappingarbyrjan, har nýggjastu reglurnar, vegleiðingar og linjur fyri døming vera gjøgnumgingin. Hesin
fundurin kann haldast tá dómararnir eru saman til dómaraskeið fyri kappingarbyrjan og kann ein
eftirfylgjandi ávegisfundur vera í januar, har gongdin kann eftirmetast.
9.1 Niðurstøða
Dómaranevndin kallar inn til fund fyri kappingarbyrjan.

10.0 Summarvenjingar
Mark kunnaði um møguleikanum fyri summarvenjing í mun til korona-steðgin sum hevur verið. Landsliðini,
vaksin og U-landslið, verða savnaði fleiri ferðir í leypi av summarinum. Eggjað var til at feløgini fóru undir
summarvenjing
10.1 Niðurstøða
Fundurin gav kunningini gætur
11.0 Venjaraútbúgving
Mark greiddi frá ætlanum við venjaraútbúgving komandi tíðina og ætlanum við at fáa hetta í eina fasta
legu. Víst var á bygnaðin og tíðarætlanina, sum nú liggur á heimasíðuni hjá HSF.
11.1 Niðurstøða
Fundurin gav kunningini gætur.
12.0 Leikaramenning 2020/21
Mark greiddi frá ætlanunum við leikaramenningini fyri komandi kappingarár. Nakrar smærri tillagingar eru.
12.1 Niðurstøða
Fundurin gav kunningini gætur.
13.0 Val til starvsnevnd
Gunn Ellefsen, forkvinna, vísti á, at aðalfundur verður leygardagin 6. juni. Forkvinnan og Oyvindur Brimnes,
nevndarlimur, standa fyri vali, umframt varalimirnir báðir. Hartil hevur Annfinn Brekkstein trekt seg úr
nevndini. Gunn, Oyvindur og Birgir, varalimur, taka øll við afturvali. Forkvinnan greiddi frá, at starvsnevndin
helst ynskir varalimir, sum eru aktivir og luttaka á fundum.
13.1 Niðurstøða
Eggjað var til at feløgini senda uppskot til starvsnevndarval í seinasta lagi mikudagin 27. mai.
14.0 Summarkappingar
Fleiri summarkappingar hava verið uppá tal millum feløgini. HSF arbeiðir við einari kapping fyri feløgini í
fremstu deildunum um mánaðarskifti juni/juni. Flestu feløgini luttaka og koma U-landsliðini eisini at
luttaka. Bogi Mortensen greiddi frá summarkapping, sum VB skipar fyri í døgunum 3. – 5. august. Opið er
longu fyri tilmelding og hava fleiri longu meldað til.
14.1 Niðurstøða
Fundurin gav kunningini gætur
15.0 Fíggjarliga støðan í feløgunum
Gunn spurdi inn til fíggjaligu støðuna hjá feløgunum eftir korona-kreppuna. Feløgini hava boðað frá støðuni
yvir fyri ÍSF, men enn bíða vit eftir einum aftursvarið í mun til hetta. Gunn eggjaði feløgunum til at venda
sær til lokalu kommunurnar at umrøða støðuna.
Niðurstøða:
Fundurin gav kunningini gætur.
16.0 Avtala við Televarpið
Hallur kunnaði um avtaluna við Televarpið um sjónvarping og stroyming av dystum komandi kappingarár.

Samráðingar hava verið við Televarpið um hvussu skipanin kann koma upp at standa. Feløgini koma koma
at gera eina íløgu í útgerð hvør sær, sum helst verður á leið 20.000 krónur. HSF skal tosa aftur við
Televarpið um eitt ítøkiligt tilboð uppá útgerð. Mett verður at avtalan er ein góður máti at styrkja samleikan
fyri SMS- og Okkara-kappingina, samstundis sum feløgini fáa betri møguleikar at presentera teirra sponorar.
16.1 Niðurstøða:
Undirtøka var fyri ætlanini. HSF arbeiðir víðari við málinum og vendir aftur til feløgini við einum ítøkiligum
prísi fyri útgerð.
Fundarskrivari:
Ári Rouch

