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Limafundur 27. Januar 2015 
Á fundi: Jústines Tróndargjógv, Niels Petur Bech (Tjaldur), Áki Olsen, Michael Ericsson (VÍF), Gunnvá á Lofti, Una á Steig 
(SÍF/Søljan) Sunnuva Vesturdal (EB) Paula Høgnesen, Alexandur Johansen (StÍF) Heri Johnson (Team Klaksvík), Geir 
Wardum, Uni Arge (Kyndil), Signar Johannesen (KÍF), Kristian Martin Skála (ÍA), Kristoffur Ragnarson, Beinta T. 
Ragnarsson (Stjørnan), Sunneva Jakobsen (H71), Vígdis Nolsøe (VB) Hartvig Joensen (Dómara/Aganevndin), Gunn 
Ellefsen (Dómaranevndin), Kristian Johansen, Eydna M. Mikkelsen, Eiler Einarsson, Margrið Weihe (Starvsnevndin) Inga 
Dahl (Kappingarnevndin) Ári Rouch, Hallur Danielsen (Umsitingin) 
 

Mannagongd í sambandi við útspilling o.l. av dómarum 
Gunn legði uppskotið fram vegna dómaranevndina. Dómarar kunnu stundum koma út fyri útspilling og 
ágangi í sambandi við dystir og eftirfylgjandi í miðlum og hava teir ynskt at hava onkran at venda sær til. Í 
uppskotinum var víst til viðtøkurnar hjá DHF, sum viðvíkja teirra aganevnd. Skotið var upp at víðka og 
nágreina heimildirnar hjá agnevndini í viðtøkunum, soleiðis at hesar kunnu lofta tílíkum støðum.  
 
Niðurstøða: 
Uppskotið var samtykt og skal skrivast inn í viðtøkurnar hjá HSF. Uppskot verður sent til viðmerkingar hjá 
feløgunum og skal eftirfylgjandi endaliga samtykkjast á komandi aðalfundi. 
 
Dómaranevndin kunnaði eisini um ætlanir um at fáa fleiri eftirmetingar av dómaraavrikum í dystum. Hetta 
skuldi gerast við at senda video av dystum uttanlands til metingar av uttanveltaðum. Arbeitt verður víðari við 
átakinum. Semja var eisini um, at hetta skuldi fremjast. 
 
Mannagongd viðvíkjandi reyðum kortum 
Ári og Hartvig løgdu fram broytingaruppskot viðvíkjandi mannagongd, tá reyð kort eru givin í dystum í bestu 
deildunum. Skotið var upp, at verandi mannagongd, har øll givin reyð koyrt verða send til hoyringar í 
feløgunum, verður broytt til at ”vanlig” reyð kort givin eftir grein 8:5 ikki verða send til hoyringar longur, 
men automatiskt geva ein dag leikbann. Einans reyð kort, har talan er um møguliga karantenu, sum er longri 
enn ein dag, skulu til hoyringar. 
 
Niðurstøða: 
Uppskotið var samtykt og aganevndin skal skipa nýggju mannagongdina at taka í brúk til kappingarárið 
2015/16. 
 
Umsitingargjald fyri undantaksloyvi 
Ári greiddi, vegna kappingarnevndina, frá uppskotinum viðvíkjandi at taka umsitingargjald fyri viðgerð av 
umsóknum um undantaksloyvi. Kappingernevndin metir, at tá søgt verður um undantaksloyvi biður tú um 
nakað út yvir tað vanliga. Kappingarnevndin metir, at tað er rímuligt at krevja umsitingargjald, av tí at 
kappingarnevndin skal kallast inn, skriv orðast og fráboðan leggjast á heimasíðuna. Eisini kann gjaldið 
viðvirka til, at feløgini ikki biðja um óneyðuga nógv undantaksloyvi. Kjakast var um, um hetta skuldi verða 
galdandi bæði fyri ungdómsdeildirnar og tey vaksnu ella bert tey vaksnu. 
 
Niðurstøða: 
Samtykt var, at gjaldast skal 500 kr. fyri øll undantaksloyvir í vaksnu deildunum.  
Gjald skal sostatt takast fyri undantøk, ið verða latin til vaksnamannadeildirnar. Tvs. skal ein 15 ára 
gomul genta hava undantaksloyvi til at spæla við hvonn deildini hjá kvinnum, skal hon hava 
undantaksloyvi og gjalda 500 kr. Skal ein 15 ára gomul hava undantaksloyvi at spæla við G 14 er 
undantaksloyvi ókeypis. 
 
Uppskot um tal av góðkendur tíðtakarum og skrivarum 
Hallur legði vegna dómaranevndina fram uppskot, at hvørt felag skak hava fastar, góðkendar tíðtakarar og 
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skrivarar at sita við dómaraborðið til dystir í bestu deildunum. Hallur førdi fram, at á henda hátt var lættari at 
fáa dugnalig fólk, at sita við borðini, sum betri kendu síni mørk m.a. í sambandi við óheftni til dystir. 
Orðaskifti var um hóskandi tal av pørum fyri hvørt felag. 
 
Niðurstøða: 
Dómaranevndin skal arbeiða víðari og ítøkiliggera uppskotið at leggja fyri limafund seinni. 
 
Bronsudysturin í Coca-Cola steypakappingunum fyri tey ungu 
Hallur legði fram hugsan viðvíkjandi bronsudystunum hjá teimum ungu í Coca-Cola steypakappingini. Fleiri 
hava ført fram, at liðini ikki hava orku og hug at spæla bronsudystin eftir bæði bólkaspæl og semifinalur. 
 
Niðurstøða: 
Samtykt var, at bronsudystur ikki verður leiktur framyvir, men at bæði nr. 3 og 4 fáa bronsumedalju hjá 
teimum, 10, 12 og 14 ára gomlu. 
 
Viðvíkjandi mansverju í ungdómsdeildunum 
Kjakast var um vantandi niðurskrivaðar reglur fyri mansverju í ungdómsdeildunum. Semja var um, at tað ikki 
skal vera loyvt at mansverja í ungdómsdeildunum. Hallur sendur kunningartilfar frá DHF viðvíkjandi hesum 
til feløgini áðrenn steypafinalurnar. 
 
U20 reglan – dagførast ella ikki? 
Kjak var um skipanin við U20 leikarum var nøktandi ella ikki. Hetta at teir kunnu leika bæði við bestu og 
næstbestu deild sama vikuskifti. Ført hevur verið fram, at leikarar í summum feløgum vera ovbyrjaðir av ov 
mongum dystum innan stutt tíðarskeið. 
 
Niðurstøða: 
Feløgini ynsktu at halda fast í skipanini og heldur ígjøgnum venjararna taka fyrivarni fyri at leikararnir ikki 
vera ov lastaðir. 
 
Mannagongd viðvíkjandi ólógligum leikarum 
Málið er tikið upp í kjalarvørðinum av málinum um ólógiliga leikaran hjá Kyndli, sum uppstóð eftir at 
umsitingin hjá HSF kom eftir, at hann hevði leikt uttan spæliloyvi og hareftir boða mótstøðuliðinum Team 
Klaksvík frá hesum. Spurningurin um umsitingin hevði heimild til at boða frá, var umrøddur. Deildar 
meiningar vóru um hetta og um heimildin skuldi standa postivt nevnd í reglugerðini hjá HSF. Umsitingin 
hevur kannað, hvussu borið verður at í tílíkum støðum í Danmark og skeyt í samsvar við hetta upp, at 
leisturin skuldi verða soleiðis, at kemur umsitingin fram á óreglusemi, so skal hon boða aganevndini frá, sum 
síðani tekur støðu til um sakin skal takast upp til viðgerðar. Við hesum slepst undan, at boðast skal frá til eitt 
evt. mótstøðulið at kæra óreglusemi. Viðvíkjandi spæliloyvum greiddi Ári frá, at vónandi slepst undan iva í 
sambandi við spæliloyvi, tá skipanin við talgildum dómaraseðlum verður tikin í brúk. 
 
Niðurstøða: 
Uppskotið hjá umsitingini var samtykt og arbeiðast skal fram ímóti at umsitingin positivt skal vera nevnd í 
reglugerðin hjá HSF og harvið hava heimild til at boða frá óreglusemi. 
 
Hálvfinalurnar í Coca-Cola steypakappingini 
Evni var á skrá eftir ósemjuna, sum var í vikuni viðvíkjandi miðvikudysti í Vági í Coca-Cola kappingini. Semja 
var um, at kappingarnevndin saman við umsitingini eftirmetir støðuna og ger nýtt uppskot til leiksskrá og 
leist til komandi kappingarár, soleiðis at hetta var á mest skynsaman hátt. 
 
 
Fundarskrivari: Ári Rouch 
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