
 

 

 

 

Ár 2020 leygardagin tann 6. juni, kl. 13.00, varð ársaðalfundur hildin hjá Hondbóltssambandi 

Føroya (HSF) í Skúlanum á Strondum.  

 

Til staðar á fundinum vóru umboð fyri 12 ymisk hondbóltsfeløg umframt umboð fyri 

Starvsnevnd HSF’s, Mark Lausen-Marcher, Ári Roach og Hallur Danielsen frá umsitingini hjá 

HSF og Jens Andrias Vinther, advokatur. Harafturat luttók Jón Hestoy frá ÍSF.   

 

Fundarskráin var sambært § 4, stk. 2 í viðtøkum felagsins:  

 

1. Val av orðstýrara  

2. Formaðurin greiður frá virki sambandsins í farna ári  

3. Kassameistarin leggur fram grannskoðaðan roknskap 

4. Góðkenning til uppskot til rakstrarroknskap 

5. Innkomin mál  

6. Val av nevndum og eykalimum  

7. Val av grannskoðara 

8. Áseting av limagjaldi  

9. Ymiskt  

 

 

Ad. 1 – Val av orðstýrara 

 

Formaður HSF’s, Gunn Ellefsen, hevði forfall, so næstformaðurin, Jógvan Emil Nielsen, skeyt 

upp at velja Jens Andrias Vinther, advokat, sum fundarstjóra. Av tí at einki annað uppskot var, 

varð Jens Andrias Vinther valdur sum fundarstjóri uttan atkvøðugreiðslu. 

 

Fundarstjórin takkaði fyri álitið og staðfesti fundin lógliga innkallaðan og harafturat 

viðtøkuføran.  

 

 

Ad. 2 – Formaðurin greiðir frá virki sambandsins farna árið 

 

Fundarstjórin gav síðani Jógvan Emil Nielsen orðið til at greiða frá virki sambandsins í farna 

ári. 

 

Jógvan Emil Nielsen gav aðalfundinum fylgjandi frágreiðing: 
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“Árfrágreiðing 2019 

Í fleiri ár hevur aðalmálið hjá HSF verið, at kunnu luttaka á jøvnum føti við okkara grannalond 

í altjóða kappingum. Tað gera vit nú – bæði menn og kvinnur luttaka leypandi í EM- og HM-

kappingum, og sleppa vit eisini undan at luttaka í undan-undankappingum, tí vit eru 

styrkismett hægri. Føroyar gera veruliga vart við seg í altjóða ungdómshondbólti, har vit í 

2019 prógvaðu, at vit eru millum heimsins bestu. Men enn eru avbjóðingar við umstøðunum 

til altjóða hondbólt í Føroyum, tí ongin høll lýkur treytirnar hjá EHF, og A-landsliðið hjá 

monnum sleppur ikki at spæla heimadystir í Føroyum, eins og vit ikki hava møguleika fyri at 

hýsa størri ungdómskappingum. 

 

Niðanfyri verða týdningarmestu hendingarnar í árinum 2019 stutt lýstar. 

 

Januar 

Grønlendska manslandsliðið var á venjingarlegu í Føroyum, og 12. og 13. januar spældu 

Føroyar og Grønland venjingardystir. Føroysku menninir vunnu báðar dystirnar greitt, 37-22 í 

Havn og 29-19 í Vestmanna. Føroyingurin, Ingi Olsen, er venjari hjá grønlendska landsliðnum. 

 

 

 

 

Góð framstig eru at síggja við kropsligu venjingini, staðfestir Heri Ziska, kropsligur venjari hjá 

HSF, eftir royndirnar, sum hava verið millum jól og nýggjár - fleiri og fleiri leikarar avrika á 

úrvalsstigi. Landsliðsleikararnir verða regluliga testaðir, og málið við hesi venjing er, at 

spælarar skulu kunna renna skjótari, hoppa hægri, skjóta harðari, hava lættari við at bróta 

ígjøgnum verjuna, umframt at tað verður lættari at steðga spælarum, ið royna at bróta 

ígjøgnum í verjustøðu. 

 

Februar 

Fleiri og fleiri føroyskir leikarar, bæði kvinnur og menn, eru at síggja í fremru deildunum í 
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okkara grannalondum. Lív S. Poulsen sleppur, bert 17 ára gomul, at royna seg í bestu donsku 

deildini fyri Ikast-Herning. Tá donsku steypafinalurnar fyri U18 vóru, vóru tríggir føroyingar á 

vinnandi dreingjaliðnum og ein føroyingur á vinnandi gentuliðnum. Komandi kappingarár verða 

føroyskir leikarar at síggja í bestu íslendsku, norsku, donsku og svensku deildunum. 

 

Kappingarnar hjá U8 eru sera væl umtóktar. Seks U8-kappingar eru hvørt kappingarár. 9. 

februar vóru 53 lið úr 13 ymiskum feløgum meldaði til U8-kappingina í Høllini á Hálsi, 27 

dreingjalið og 26 gentulið. Hetta er størsta luttakaratal nakrantíð til eina U8-kapping. 

 

Høllin á Hálsi er fullsett bæði leygar- og sunnudag til stóra steypfinaluvikuskiftið, sum var 23. 

og 24. februar. Heili 12 finalur vórðu spældar. Kyndil vann Faxe Kondi kappingina hjá kvinnum, 

meðan Neistin vann Faxe Kondi kappingina hjá monnum. 

 

Mars og apríl 

Nýggjur kappingarleistur verður royndur í landskappingini hjá monnum, har fýra tey ovastu 

liðini eftir grundspælið, spæla endaspæl við best av trimum hálvfinalum og best av fimm í 

finalum. Leisturin eydnast væl, og er full úrtøka av dystum við trimum hálvfinalum og fimm 

finalum. H71 gerst vinnari av Okkara-kappingini hjá monnum, meðan Kyndil gerst vinnari av 

SMS-kappingini hjá kvinnum. Kvinnudeildin verður leikt eftir sama leisti sum menninir næsta 

kappingarár. 

 

A-landsliðið hjá monnum tapir 30-19 móti Ukraina í Kiev tann 10. apríl, men reisa seg aftur 

tríggjar dagar seinni, tá teir spæla fult upp móti ukrainum, hóast teir tapa 27-26. 8.835 

áskoðarar vóru til heimadystin hjá Føroyum, sum var leiktur í Royal Arena í Keypmannahavn 

sama dag, sum Danmark tók ímóti Montenegro. Ongantíð áður hava so nógv fólk verið til ein 

hondbóltslandsdyst hjá Føroyum. 
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Mai 

Í døgunum 16. til 20. mai er eitt ferðalag við ungum kvinnuligum hondbóltsleikarum, føddar í 

2004 og seinni, í Skjern í Jyllandi. Á ferðini eru m.a. venjingardystir, m.a. móti Skanderborg, 

á skránni. Hondbóltsferðin er liður í, at eftir summarfrítíðina verður hesin aldursbólkur til ein 

landsliðsbólk, sum næsta summar skal spæla European Open í Svøríki fyri U16-landslið. 

Genturnar kenna væl hvørja aðra, hóast aldursbólkurin ikki hevur vant saman sum landslið 

áður. Tær hava nevnliga verið við í leikaramenningini hjá HSF, síðan tær vóru 12 ára gamlar. 

31 leikarar eru við á ferðini. 

Juni 

A-landsliði hjá monnum tapa 21-24 ímóti Montenegro í næstseinasta dysti í EM-

undankappingini tann 13. juni. Heimadysturin verður leiktur í Farum. Føroysku leikararnir vístu 

enn einaferð, at teir kunnu spæla upp ímóti liðum, ið vanliga luttaka í EM- og HM-endaspølum. 

Tríggjar dagar seinni, tann 16. juni, spælaur A-landsliðið hjá monnum seinasta dystin í EM-

undankappingini í Aalborg móti Danmark. 4.600 áskoðarar vóru til dystin. Heimsmeistararnir 

úr Danmark vinna 31-24. 

 

             

Juli 

U17-landsliðið hjá dreingjum ger tað ótrúliga og vinnur European Open í Svøríki frammanfyri 

23 londum. Føroyska liðið vinnur á stórum hondbóltstjóðum sum Noreg, Spania og Ungarn. 

Føroyar vunnu 36-29 móti Svøríki í finaluni frammanfyri 6155 áskoðarum. Elias Ellefsen á 

Skipagøtu verður kosin besti leikari í kappingini. 
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Fólk og vinnulív standa saman um Hondbóltssambandið. Figgjarliga avbjóðingin at spæla 

heimadystir uttanlands fær fólk, fjølmiðlar og vinnulív at standa saman um hópfígging til HSF. 

Á leið 1 millión kr. kemur inn. 

 

Juli 

U19-landsliðið við kvinnum luttekur í EM-kapping í Klaipeda í Litava. Føroyar blíva nr. 5 av 8 

liðum í kappingini. 

August 

Danska liðið, Bjerringbro-Silkeborg, vitjar í Føroyum, har HSF saman við teimum skipa fyri 

hondbóltsskúla fyri 160 børnum. Peter Bredsdorff-Larsen, venjari hjá BSV, hevur eisini 

fyrilestur og heldur eitt venjaraskeið. Føroyska A-landsliðið hjá monnum spælir ein góðan 

uppvísingardyst móti BSV í Høllini á Hálsi. Úrslitið gjørdist 33-25 til BSV. 

U17-landsliðið hjá kvinnum luttekur í EM-kapping í Tbilisi í Georgia. Føroyar blíva nr. 5 av 10 

liðum. 

September 

EHF staðfestir, at Føroyar liggja nr. 14 í Evropa á nýggjasta styrkislistanum hjá EHF yvir 

ungdómslandsliðshondbólt. 

 

25. september byrjar EM-undankappingin hjá kvinnum. Føroysku kvinnurnar tapa fyrsta dystin 

28-16 móti Pólandi í býnum Kwidzyn. Tríggjar dagar seinni spæla føroysku kvinnurnar ein fínan 

dyst móti Rumenia í Høllini á Hálsi. Tær tapa 25-20 móti Rumenia, sum var í hálvfinaluni til 
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undanfarna HM. 

 

Desember 

Jana Mittún, sum er á føroyska U18-landsliðnum, luttók vikuskifti 14.-15. desember í “Respect 

Your Talent” átakinum hjá EHF í Wien. EHF vil við átakinum stimbra kvinnuliga 

leiðaraleiklutinum í hondbólti og somuleiðis vísa á møguligar yrkismøguleikar eftir at 

leikarakarrieran er av. Á skránni vóru m.a. hesi evni, tvíbýtta yrkisleiðin, anti-doping, 

samskiftisvenjing, sosialir miðlar og ítróttarlóggáva. Evnini vóru viðgjørd saman við fleiri 

kendum hondbóltsleikarum, sum nú hava stillað hondbóltsskógvarnar, men enn eru aktivar í 

hondbóltinum í øðrum leikluti, m.a. Anja Althaus og Kari Grimsbø. Jana Mittún kom á All Star 

liðið í U18 EM-kappingini í summar og fingu allar hesar eina innbjóðing at luttaka í átakinum 

og at vera ambassadørar fyri Respect Your Talent-átakinum. 

 

U18-landsliðið hjá monnum luttaka í Sparkassen Cup í Merzig í Týsklandi. Luttakandi liðini eru, 

umframt Føroyar, Týskland, Ísland, Holland, Sveis, Hvítarussland, Italia og Saarland 

(landslutur í Týsklandi). Føroysku U18-menninir endaðu sum nr. 4 av 8 liðum. 

Komandi tíðin 

Tað er lítil ivu um, at korona-kreppan fer at merkja komandi kappingarár. Helst verða fleiri 

krøv til umstøður kring venjing og dystir, sum feløgini skulu venja seg við. Altjóða kalendarin 

er broyttur, tí ungdómskappingar, sum skuldu verða summarið 2020, eru útsettar til januar 

2021. Hetta fer eisini at ávirka, hvussu heimliga kappingin verður løgd. 

 

HSF arbeiðir, í samstarvið við Televarpið, um at fáa stroymingtænastu av hondbóltsdystum 

upp at koyra. Miðja verður eftir at fáa hetta upp at rigga til komandi kappingarár. Eisini verður 

arbeitt við talgildari heildarskipan fyri avgreiðslu av dystum, soleiðis at hetta verður 

pappírsleyst framyvir. 
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Enn hava vit avbjóðingar við kørmum til altjóða dystir og verður hetta aftur ein fíggjarlig 

avbjóðing í heyst, tá A-landsliðið hjá monnum skal spæla EM-undandystir, har okkara 

heimavøllur verður uttanlands. Føroyskur hondbóltur er tó komin langt seinastu árini, og hetta 

hevur borið til, tí vit øll lyfta í felag. Føroyingar standa saman um hondbólt og trýtur sjáldan 

við einari hond, tá størri tøk skulu takast.  

 

Gunn Ellefsen, forkvinna í HSF” 

 

Ongir spurningar vóru til formansfrágreiðingina, og hon varð sostatt tikin til eftirtektar uttan 

atkvøðugreiðslu av aðalfundinum. 

 

 

Ad. 3 – Kassameistarin leggur fram grannskoðaðan roknskap  

 

Jógvan Emil Nielsen legði síðani fram roknskap felagsins. Hesin roknskapur var fyrsta árið við 

kalendaraárinum sum roknskaparár, og Jógvan Emil Nielsen greiddi tí frá, at ilt var at 

samanbera tølini í roknskapinum við undanfarin ár. Roknskapurin vísti tó avlop á kr. 1.549.251 

í mun til eitt hall á kr. 3.074.000 fyri seinasta roknskaparár, sum tó einans var fyri 8 mánaðir. 

Fíggjarstøðan javnvigaði við kr. 1.432.956 í mun til kr. 582.000 fyri seinasta roknskaparár.  

 

Fundarstjórin staðfesti, at ársúrslitið helst var besta ársúrslit hjá HSF nakrantíð.  

 

Einstakir spurningar vóru til roknskapin, sum síðani varð góðkendur uttan atkvøðugreiðslu.  

 

 

Ad. 4 – Góðkenning av uppskoti til rakstrarroknskap 

 

Jógvan Emil Nielsen gjøgnumgekk rakstrarroknskap fyri 2021. Einstakir spurningar vóru til 

uppskotið, sum síðani varð góðkent uttan atkvøðugreiðslu.  

 

 

Ad. 5 – Innkomin mál  

 

Trý mál vóru innkomin til hendan aðalfundin, men av tí at tvey av teimum vóru innkomin ov 

seint, boðaði fundarstjórin frá, at hesi fóru at verða viðgjørd undir punkt 9, “ymiskt”, 

ístaðinfyri.  
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Einasta mál, sum hereftir bleiv viðgjørt undir innkomin mál, var soljóðandi uppskot til 

viðtøkubroytingar í § 4, stk. 2, og § 4, stk. 2b, í viðtøkum Hondbóltssambandsins frá 

starvsnevndini: 

 

Uppskot til nýggja § 4, stk. 2: 

“Dagsskráin á aðalfundinum skal fevna um 

1. Val av orðstýrara. 

2. Formaðurin greiður frá virki sambandsins í farna ári. 

3. Kassameistarin leggur fram grannskoðaðan roknskap. 

4. Kunning um fíggjarstøðuna inniverandi ár. 

5. Góðkenning av yvirskipaðari virksemis- og rakstrarætlan fyri komandi árið. 

6. Innkomin mál. 

7. Val av nevndarlimum og eykalimum. 

8. Val av grannskoðara. 

9. Áseting av limagjaldi. 

10. Ymiskt. 

 

Uppskot til nýggja § 4, stk, 2b: 

 

“14 dagar undan aðalfundinum sendir starvsnevndin limafeløgunum uppskot til yvirskipaða 

virksemis- og rakstrarætlan fyri komandi árið. Limafeløgini fáa síðani eina freist upp á eina 

viku til at gera viðmerkingar og koma við møguligum broytingaruppskotum til ætlanina. 

Ætlanin verður endaliga góðkend á aðalfundinum.” 

Eftir stutt kjak varð uppskotið góðkent einmælt av aðalfundinum.  

 

Ad. 6 – Val av nevndum og eykalimum  

 

Síðani var nevndarval á skránni. Fyri vali stóðu Gunn Ellefsen, formaður, og Oyvindur Brimnes, 

nevndarlimur. Harafturat hevið Annfinn Brekkstein tikið seg úr nevnd Honbóltsambandsins, og 

neyðugt var tí at velja nevndarlim í hansara stað eisini. 

 

Gunn Ellefsen hevði boðað frá, at hon tók við afturvali, og av tí at onki mótvalevni var, varð 

hon afturvald uttan atkvøðugreiðslu og við lógvabrestum úr salinum. 

 

Síðani skuldu nevndarlimir veljast, og fundarstjórin boðaði frá, at trý uppskot til nevndarlimir 

vóru komin inn, umframt Oyvind Brimnes, sum tók við afturvali. Hesi vóru Andrea 



 

9 

 

Heindriksdóttir, sum varð uppstillað av Neistanum, Heini Ellingsgaard, sum varð uppstillaður 

av Kyndli, og Janett Fríða Johannesen, sum varð uppstillað av H71. 

 

Fundarstjórin boðaði harafturat frá, at atkvøðugreiðsla fór at vera sambært viðtøkum felagsins, 

sum fyriskrivaðu, at atkvøtt fyrst varð einaferð, og at valevnið, sum fekk fægst atkvøður, 

síðani varð sáldað frá, og at atkvøtt síðani varð einaferð afturat, og at valevnið, sum tá fekk 

fægst atkvøður, aftur varð sáldað frá, soleiðis at tveir valdir nevndarlimir vóru eftir.  

 

Fyrsta atkvøðugreiðslan vísti, at Oyvindur Brimnes fekk 8 atkvøður, Andrea Heindriksdóttir 

fekk 7 atkvøður, Heini Ellingsgaard fekk 4 atkvøður, og Janett Fríða Johannesen fekk 1 

atkvøðu. Í øðrum umfari fekk Oyvindur Brimnes 8 atkvøður, Andrea Heindriksdóttir 7 atkvøður, 

og Heini Ellingsgaard fekk 6 atkvøður. Oyvindur Brimnes og Andrea Heindriksdóttir vórðu tískil 

afturvald/vald í nevnd HSF’s við lógvabrestum. Fundarstjórin boðaði frá, at av tí, at Oyvindur 

Brimnes varð afturvaldur, var sessurin, sum hann varð afturvaldur í, at meta sum sessurin, 

hann var farin úr, og hann kom tí at sita í tvey ár, meðan Andrea Heindriksdóttir varð at meta 

sum vald í sessin hjá Annfinni Brekkstein, og tí aftur stóð fyri vali á komandi aðalfundi, tá 

sessurin hjá Annfinni Brekkstein annars hevði staðið fyri vali.  

 

Eftir hetta var val av tiltakslimum á skránni, og frammanundan var boðað frá, at uppskotini til 

nevndarlimir, sum ikki vórðu vald í nevnd HSF’s, harumframt vóru skotin upp sum tiltakslimir. 

Valevnini vóru tískil hesi: Birgir Kass, sum tók við afturvali, Heini Ellingsgaard og Janett Fríða 

Johannesen.  

 

Atkvøðugreiðslan á aðalfundinum vísti, at bæði Birgir Kass og Heini Ellingsgaard fingu 10 

atkvøður hvør, meðan Janett Fríða Johannesen fekk 2 atkvøður. Birgir Kass og Heini 

Ellingsgaard vórðu tí valdir sum tiltakslimir til nevnd HSF’s við lógvabrestum, og við lutakasti 

varð avgjørt, at Birgir Kass var at meta sum fyrstvaldur.  

 

Til val av dómsnevnd vórðu verandi limir í dómsnevndini, Margrið Weihe, Christian Johansen 

og Súsanna Leo skotin upp av starvsnevndini. Ongin mótvalevni vóru, og hesi trý vórðu tí 

afturvald í dómsnevndina uttan nakra atkvøðugreiðslu.  

 

 

Ad. 7 – Val av grannskoðara  

 

Starvsnevndin skeyt upp at velja grannskoðanarvirki P/f Januar aftur sum grannskoðara, og 

av tí, at einki mótvalevni var, varð P/f Januar afturvalt uttan atkvøðugreiðslu.  
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Ad. 8 – Ásetan av limagjald  

 

Aðalfundurin samtykti at varðveita limagjaldið óbroytt.  

 

 

Ad. 9 - Ymiskt 

 

Bogi Mortensen greiddi vegna VB frá summarkappingini í Vági, sum ætlanin var at halda. VB 

ynskti í hesum sambandi at fáa feløg at melda til skjótast gjørligt, soleiðis at høgligari var hjá 

VB at fyriskipa summarkappingina.  

 

Hereftir greiddi Hallur Danielsen frá uppskoti frá STÍF um útlendingar, sum var komið ov seint 

inn til at verða mett sum uppskot til samtyktar. Ynski var um kjak um hetta á fundinum, og 

kjakast var tí eina løtu um hetta evnið. Mark Lausen-Marcher vísti m.a. á tvístøðuna millum 

møguleikan hjá einum felagi at kunna manna lið, og at taka pláss frá ungum føroyingum, sum 

nakað, ið atlit átti at takast til, tá mann umhugsaði trupulleikan við útlendingum.  

 

Hereftir vóru ikki fleiri evni á skrá, og fundarstjórin takkaði hereftir fyri góðan fundarsið og 

niðurlegði fundin kl. 15.40. 

 

 

 

Jens Andrias Vinther, fundarstjóri  

 

 

 

 

 


